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Τ
ο κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας στα Γιάννενα το οποίο και νιώ-
θουν ήδη από το πρωί της Δευτέρας οι κάτοικοι είναι το πολύ κρύο και
παγετός. Ψύχος επικρατεί στον νομό Ιωαννίνων και στους ορεινούς δή-

μους της Άρτας από την Κυριακή τη νύχτα.
Είναι χαρακτηριστικές οι θερμοκρασίες των -11°C στο Μέτσοβο, -10 στο Τρί-

στενο, -9 στο Τέροβο και το Πληκάτι, -8 στη Βωβούσα και το Τσεπέλοβο, αλλά
και -4 στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους Δήμους Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κε-
ντρικών Τζουμέρκων της Άρτας, τη Δευτέρα παρέμειναν κλειστά, λόγω του πα-
γετού.

Στα Γιάννενα, με τη δεύτερη διδακτική ώρα θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων
σε όλες τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών.

Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ και μετά από
συνεννόηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου.

» 3

Στον πάγο τα Γιάννενα με 
τον ερχομό της «Ελπίδας» 

Σύνθετη εξίσωση ο πεζόδρομος
γύρω από τη λίμνη

111 θάνατοι και 655 
διασωληνωμένοι ασθενείς 

Πολύ υψηλοί παραμένουν οι δείκτες της
πανδημίας. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν
19.075 κρούσματα, 111 θάνατοι, ενώ 655
ήταν οι διασωληνωμένοι ασθενείς.

» 9

«Επιστροφή» για τις βάρκες
με τις κόκκινες σημαίες

Ανεξίτηλα χαραγμένη στις μνήμες ακόμη
και εκείνων, που δεν αγάπησαν τις ταινίες
και την σκηνοθετική προσέγγιση του Θοδ.
Αγγελόπουλου, έχει μείνει η σκηνή, με τις
βάρκες και τις κόκκινες σημαίες στη λίμνη
Παμβώτιδα, από την ταινία «Κυνηγοί».

» 12

Προχωρά η μελέτη 
οριοθέτησης του Αώου
Ένα από τα σημαντικότερα έργα που

αφορούν το Δήμο Κόνιτσας θα υλοποιηθεί
με την ένταξη του έργου με τίτλο «Μελέτη
οριοθέτησης ποταμού Αώου Δήμου Κόνι-
τσας» στον Άξονα «Πολιτική Προστασία –
Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική
Βοήθεια» του Προγράμματος «Αντώνης Τρί-
τσης», συνολικού προϋπολογισμού
1.208.460,69�.

» 8 Στην πενταετία θα έχουν
αποχωρήσει 200-250 αστυνομικοί 

» 6

Η Κυβέρνηση στήριξε 
τις επιχειρήσεις του τουρισμού
και θα συνεχίσει να το κάνει

» 4

Προχωρά η βελτίωση το δρόμου 
Μακρύκαμπος- Σκοτωμένο Άρτας

» 7

Με το αριστερό 
και το 2022 
ο ΠΑΣ WBC

» 15

Έχουν και 
οι υπερβάσεις 
τα όριά τους

» 15
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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€

Εξαιρετική ατμόσφαιρα στον εντυπωσιακό
χώρο του Ιτς Καλέ το Σάββατο το μεση-
μέρι, με το κρύο να είναι ήδη τσουχτερό
και το φρέσκο χιόνι να έχει καταλάβει
πίσω τα βουνά

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας
«Ο ποδηλατόδρομος διέρχεται μέσα από τις εγκα-
ταστάσεις του ΠΕΑΚΙ και του ΝΟΙ. Είναι μεν ένα τε-
ράστιας σημασίας έργο, το οποίο πρέπει να υπο-
στηρίξουμε, όμως όπως έχει φανεί από τις εξελί-
ξεις με τις απαλλοτριώσεις από τον Μάτσικα μέχρι
το Πέραμα, θα προσκρούσει σε τέτοια ζητήματα. Η
πρότασή μας είναι, ότι μπορεί να υποστηριχθεί ένα
τέτοιο έργο, όχι μόνο στην περιοχή της Λιμνοπού-
λας, αλλά όπου απαιτείται, με φιλικές στο περι-
βάλλον, ξύλινες κατασκευές, χωρίς να θίγονται
ιδιοκτησίες, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές».

Π. ΚΟΛΟΚΑΣ Πρόεδρος ΠΕΑΚΙ

8:00 - 21:00
ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑΣ 23 
& ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ - 26510 35035

21:00-8:00
ΚΟΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΑ' ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 186 
26510 76676

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ιανουάριος

2022

07:34

Τρίτη

25

Γρηγορίου 

του Θεολόγου,

Αγίας Μαργαρίτας

17:40

ο καιρός....

Για την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 προβλέπονται
χιονοπτώσεις κατά περιόδους πυκνές σε Ανατο-
λική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια,
Κυκλάδες, Κρήτη, σε χαμηλά υψόμετρα των Δω-
δεκανήσων και πρόσκαιρα σε Σποράδες, Μαγνη-
σία και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τοπι-
κές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Νότιο Αιγαίο.
Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια
θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν.

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

ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
-6 -5 -3 -1 -3 -1
5 7 7 9 9 8
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Στον πάγο μπήκαν τα Γιάννενα από την «Ελπίδα» 
Τ

ο κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας
στα Γιάννενα το οποίο και νιώθουν ήδη
από το πρωί της Δευτέρας οι κάτοικοι εί-

ναι το πολύ κρύο και παγετός. Ψύχος επικρα-
τεί στον νομό Ιωαννίνων και στους ορεινούς
δήμους της Άρτας από την Κυριακή τη νύχτα.

Είναι χαρακτηριστικές οι θερμοκρασίες των -
11°C στο Μέτσοβο, -10 στο Τρίστενο, -9 στο
Τέροβο και το Πληκάτι, -8 στη Βωβούσα και το
Τσεπέλοβο, αλλά και -4 στο Λεκανοπέδιο Ιω-
αννίνων.

Τα σχολεία
Τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους Δή-

μους Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών
Τζουμέρκων της Άρτας, τη Δευτέρα λόγω του
παγετού.

Στα Γιάννενα, με τη δεύτερη διδακτική ώρα
θα γίνει η έναρξη των μαθημάτων σε όλες τις
σχολικές μονάδες που λειτουργούν στα όρια
του Δήμου Ιωαννιτών.

Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Ιωαν-
νίνων Μωυσή Ελισάφ και μετά από συνεν-
νόηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Ηπείρου.

Θα ισχύσει από σήμερα Τρίτη μέχρι και την
Παρασκευή λόγω του παγετού και των χαμη-
λών θερμοκρασιών που επικρατούν στην πε-
ριοχή. 

Στη λίμνη, έπνεαν ισχυροί άνεμοι, με αποτέ-
λεσμα να μην εκτελούνται τα δρομολόγια στο
Νησί, ενώ τα κύματα δημιουργούσαν κρυ-
στάλλους όπου έπεφταν στη στεριά στην πα-
ραλίμνια ζώνη.

Διακοπή κυκλοφορίας 
Τη Δευτέρα το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι

μετά από συνεννόηση του Αντιδημάρχου Πο-
λιτικής Προστασίας Γιώργου Λώλη με την Τρο-

χαία Ιωαννίνων, διακόπηκε η κυκλοφορία των
οχημάτων στη Λεωφόρο Κάρολου Παπούλια.

Λόγω του έντονου κυματισμού της λίμνης τα
νερά κάλυπταν μέρος του οδοστρώματος (στο
ύψος του Πολυχώρου Δ. Χατζής) με αποτέλε-
σμα να δημιουργείται παγετός. Ρίψη αλατιού
θα γίνει μόλις κοπάσουν οι άνεμοι και σταμα-
τήσει ο κυματισμός της λίμνης.

Από το Δήμο Ιωαννιτών συνιστάται ιδιαίτερη
προσοχή στους οδηγούς που κινούνται σε όλη
την παραλίμνια ζώνη. 

Η ύδρευση
Η ΔΕΥΑΙ σημειώνει ότι για να αποφευχθούν

ζημιές λόγω παγετού σε υδρόμετρα και ιδιωτι-
κές σωληνώσεις ύδρευσης, μέσα σε αυλές σπι-
τιών, συνιστάται να ληφθούν προληπτικά μέ-
τρα όπως η κάλυψη/μόνωση υδρομέτρων ή η
εκκένωση των σωλήνων κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Πολύ χαμηλές θα είναι οι θερμοκρα-

σίες τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, τόσο την
Τρίτη όσο και την Τετάρτη, όπως αναφέρει.

24ωρο το Υπνωτήριο Αστέγων
Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του

παγετού που πλήττουν την περιοχή μας, ανα-
κοινώνεται από τον «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου
Ιωαννιτών, ότι για το διάστημα αυτό, το Υπνω-
τήριο Αστέγων που βρίσκεται στο ΚΕΚΩΠ λει-
τουργεί επί 24ώρου βάσεως, για άστεγους και
για όποιον έχει ανάγκη αυτές τις ημέρες που
θα διαρκέσουν τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

Στην υπηρεσία λειτουργεί και η «Ομάδα Δρό-
μου» όπου φροντίζει για τον εντοπισμό αστέ-
γων στην πόλη μας και ήδη έχουν εισαχθεί στο
Υπνωτήριο Αστέγων δυο συνάνθρωποί μας που
βρισκόταν σε κατάσταση ανάγκης.

«Καλούμε τους συμπολίτες μας εφόσον
εντοπίσουν στην πόλη άστεγους ή περιφερό-
μενους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη,

να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο του Υπνω-
τηρίου Αστέγων (2651073277) καθώς και στα
τηλέφωνα της υπηρεσίας μας (2651054265-6)
ώστε η υπηρεσία μας να παρέμβει άμεσα»,
αναφέρει ο οργανισμός.

Ο καιρός σήμερα
Σήμερα Τρίτη προβλέπονται χιονοπτώσεις

κατά περιόδους πυκνές σε Ανατολική Στερεά,
Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια, Κυκλάδες,
Κρήτη, σε χαμηλά υψόμετρα των Δωδεκανή-
σων και πρόσκαιρα σε Σποράδες, Μαγνησία και
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ τοπικές κα-
ταιγίδες θα σημειωθούν στο Νότιο Αιγαίο. Τα
φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια
θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματή-
σουν. 

Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώ-
τες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι ισχυ-
ρός και τοπικά στα βόρεια ολικός.

Η θερμοκρασία, σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από -7 έως 2
βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μα-
κεδονία από -12 έως -4 βαθμούς), -5 έως 1
βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, -2
έως 5 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην
Ήπειρο από -7 έως 2 βαθμούς), 0 έως 5 βαθ-
μούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 0 έως 6
βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και
στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες
διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 Μποφόρ
και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελ-
λώδεις 7 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βορειο-
ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν
μέτριοι 3-4 Μποφόρ, όπου βαθμιαία θα στρα-
φούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Στο επίκεντρο το Προεδρικό 
Διάταγμα της Λίμνης

Συνάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώρ-
γου Αμυρά, με τη Βουλευτή Ιωαννίνων, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα
και τον Τομεάρχη Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΔΕΕΠ Ιωαννί-
νων, Σπύρο Κωνσταντόπουλο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην
οποία συζητήθηκαν τα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στην
περιοχή μας. 

Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα της Λί-
μνης Παμβώτιδας, το  χρονοδιάγραμμα των Ειδικών Περιβαλλοντι-
κών Μελετών (ΕΠΜ), καθώς και των δύο διαβουλεύσεων, εντός του
2022, που πρέπει να γίνουν, ώστε να εγκριθεί το Προεδρικό Διά-
ταγμα.  Επίσης, συζητήθηκε το θέμα των Δασικών Χαρτών και οι νέες
μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης, που θα ψηφιστούν άμεσα, επιλύο-
ντας πολλά προβλήματα σχετικά με τους Δασωμένους Αγρούς (Α.Δ.)
διορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο λάθη του παρελθόντος. 

Τέθηκαν τα θέματα του Τέλους Ταφής των απορριμμάτων και προ-
τάσεις αντιμετώπισης,  ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι δη-
μότες, καθώς και η αντικατάσταση του θεσμού των Φορέων Διαχεί-
ρισης των Προστατευόμενων Περιοχών με τις Μονάδες Διαχείρισης
μπαίνοντας σε νέα εποχή για την προστασία της βιοποικιλότητας,
υπό την ομπρέλα  του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλι-
ματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Τονίσθηκε η μέριμνα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας των εργαζομένων των Μονάδων Διαχείρισης με προκήρυξη
ΑΣΕΠ και ισχυρή μοριοδότησή τους, εντός του έτους.

Τέλος, ο Υφυπουργός παρουσίασε το περιεχόμενο της περιβαλ-
λοντικής μεταρρύθμισης των «Απάτητων Βουνών», όπου τίθενται σε
αυστηρή προστασία δύο εμβληματικοί ορεινοί όγκοι της Ηπείρου, ο
Σμόλικας και η Τύμφη και επιβεβαιώθηκε η βαρύτητα που δίδεται
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Τοπικά Συμβούλια, σχετικά με τα
Αιολικά Πάρκα.

Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους
και να μεριμνούν, ώστε, με βάση την κείμενη νομοθεσία,
να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους, κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, υπενθυμίζει το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συ-
νέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Σάββατο 22 Ια-
νουαρίου και, καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι όποιες καταγγελίες γί-
νουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την πα-
ραβίαση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζο-
μένων θα εξετάζονται αμέσως με την απαιτούμενη προ-
σοχή και αυστηρότητα.

Επίσης, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρει ότι σε περιπτώσεις,
όπως η τωρινή κακοκαιρία, εφαρμόζονται εδώ και χρό-
νια τα ακόλουθα:

«1. Όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος
εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία
του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπά-
θεια, λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της
ημέρας εκείνης.

2. Εφόσον επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόμενους σε
εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθε-
τούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι εργαζόμενοι να προ-
στατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προ-

στασίας στην περίπτωση εργαζομένων που ανήκουν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. καρδιοπαθείς).

3. Στην περίπτωση τεχνικών και οικοδομικών έργων,
καθώς και των εργασιών στα λιμάνια, οι εργασίες διακό-
πτονται, όταν παρεμποδίζονται άμεσα από τις καιρικές
συνθήκες και επαναλαμβάνονται, μετά την αποκατά-
σταση ασφαλών συνθηκών εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η  εγκατάσταση ή
χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες
που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά
τους, ενώ πρέπει να επανελέγχονται από τον επιβλέπο-
ντα μηχανικό αντιστηρίξεις, εκσκαφές, κ.λπ., πριν από
την επανάληψη εργασιών που διακόπηκαν, λόγω παγε-
τού.

4. Τέλος, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες,
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών που
απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο
της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφο-
ρών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονί-
ζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, αν δεν το έχουν ήδη
κάνει, να εφοδιάσουν άμεσα τους διανομείς με τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό προστασίας (κράνος, γάντια, αδιά-
βροχη στολή προστασίας, κλπ). Πέραν της παροχής του
αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, οι εργοδό-
τες οφείλουν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις, να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε πε-
ρίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών (χιο-
νόπτωση, παγετός)»..

ΤΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
και τα δικαιώματα των εργαζομένων



Η Κυβέρνηση στήριξε τις επιχειρήσεις 
του τουρισμού και θα συνεχίσει να το κάνει

Σ
υνάντηση εργασίας με το Διοικη-
τικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ένωσης
Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων είχε

ο Σταύρος Καλογιάννης, στην οποία
κυριάρχησαν τα θέματα του τουρισμού
και των υποδομών.

Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στα έργα
υποδομής που μπορούν να δώσουν νέα
ώθηση στον τουρισμό των Ιωαννίνων
και της Ηπείρου. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στους οδικούς άξονες Ε65 και Ιω-
άννινα-Κακαβιά, η ολοκλήρωση των
οποίων θα τονώσει τον τουρισμό προς
την περιοχή μας.

Συζητήθηκε επίσης η δημιουργία
υδατοδρομίου στην Παμβώτιδα, με
στόχο την αναβάθμιση της προσβασι-
μότητας και το άνοιγμα νέων επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων. 

Όπως αναφέρει ο βουλευτής στην
ανακοίνωσή του, οι ξενοδόχοι ζήτησαν
την ένταξη της γραμμής Ιωάννινα - Ηρά-
κλειο Κρήτης στις άγονες αεροπορικές
συνδέσεις, ενώ παράλληλα συζητή-
θηκε η σύνδεση της Ηπείρου με το δί-
κτυο φυσικού αερίου, δεδομένου του
υψηλού λειτουργικού κόστους των ξε-
νοδοχειακών μονάδων στο Νομό μας,
ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. 

Το ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων ανα-
φέρθηκε και σε μία σειρά πάγιων αιτη-
μάτων του κλάδου, όπως:

- Η άμεση αποπληρωμή των ποσών
που οφείλονται στις επιχειρήσεις από
τη δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνη-
σης πληττόμενων από την πανδημία
τουριστικών επιχειρήσεων» και από το
πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

- Η μείωση του ελάχιστου χρόνου
απασχόλησης των εργαζομένων που εί-
ναι ενταγμένοι στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κάτω
του 50%,

- Η παράταση του προγράμματος ΓΕ-
ΦΥΡΑ ΙΙ για ένα εξάμηνο και αναστολή
φορολογικών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων για ένα τρίμηνο.

- Η μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση

του τέλους διανυκτέρευσης, 
- Η ενεργειακή επιδότηση σε πετρέ-

λαιο θέρμανσης.
Σε δήλωσή του, μετά τη συνάντηση,

ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «Είχα
μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση με
το ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων του Νο-
μού μας και τους ευχαριστώ για τις τεκ-
μηριωμένες θέσεις τους. Άκουσα με εν-
διαφέρον τα θέματα που μου έθεσαν
και δήλωσα ότι είναι αυτονόητη η στή-
ριξή μου στην περαιτέρω προώθησή
τους. Από την πλευρά μου ανέλυσα την
πρότασή μου για τη δημιουργία Τεχνό-
πολης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων που
θα δώσει τεράστια αναπτυξιακή ώθηση
στην περιοχή, τους ενημέρωσα για την
πρόοδο των εργασιών στον αυτοκινη-
τόδρομο Ε65 και για την «αστοχία» της
κατάληξής του κοντά στα Γρεβενά αντί
της Παναγιάς Τρικάλων, όπως είχα τεκ-
μηριωμένα προτείνει. Αυτή η «αστοχία»
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον
τουρισμό του Νομού μας.

Η πανδημία συνεχίζει, δυστυχώς, να
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην
κοινωνία και την οικονομία. Η Κυβέρ-
νηση έχει ενισχύσει, επί διετία, σημα-
ντικά τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να
κρατηθούν ζωντανές και να διατηρή-
σουν το προσωπικό τους. Θα συνεχίσει
να το κάνει όσο χρειαστεί.

Προγραμμάτισα ήδη συναντήσεις με
τους Υπουργούς Οικονομικών και Υπο-
δομών για τα θέματα που συζητήσαμε,
με προτεραιότητα την άμεση αποπλη-
ρωμή των οφειλών από Προγράμματα
στις τουριστικές επιχειρήσεις, και την
επιτάχυνση των διαδικασιών για την δη-
μοπράτηση του έργου Ιωάννινα – Κακα-
βιά. Εκτιμώ ότι αυτό είναι εφικτό, υπό
προϋποθέσεις, μέχρι το τέλος του τρέ-
χοντος έτους. Προτεραιότητα επίσης
αποτελεί η προώθηση της αεροπορικής
σύνδεσης Ιωάννινα – Ηράκλειο. Το επό-
μενο διάστημα θα ενημερώσω αναλυ-
τικά τους εκπροσώπους του τουρισμού
για τις ενέργειές μου».
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Φανταστείτε να μην είχε γίνει και όλη αυτή η προετοιμα-
σία στην Αττική, τι θα γινόταν χθες…

Και τόσα αυτοκίνητα και τόσα αποχιονιστικά και τέτοια
προετοιμασία, που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν…

Και όπως θα έλεγε και ο συμπαθής κύριος που έχει γίνει
viral, εδώ και μήνες, «τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, δεν
έχω δει πουθενά»!

Πνίγηκε η Αττική στο χιόνι, κινδύνευσαν (κι ευχόμαστε
να μην έχει γίνει τίποτε χειρότερο μέχρι την ώρα που δια-
βάζετε τη στήλη) ανθρώπινες ζωές, πηγαίνοντας στη
δουλειά ή επιχειρώντας να επιστρέψουν στο σπίτι, πα-
ρέλυσε το Δημόσιο (αυτό δεν είναι είδηση) και όλα αυτά,
ενώ είχε γίνει άρτια προετοιμασία!

Θα ασχοληθούμε όλη την εβδομάδα με το ζήτημα, είμα-
στε σίγουροι δηλαδή και θα ξεχάσουμε για λίγο ό,τι συμ-
βαίνει με την πανδημία…

Είναι και ένας… καλός λόγος άλλωστε να θέλεις να ξε-
χάσεις ή να αφήσεις σε δεύτερη μοίρα, το ότι χθες χά-
θηκαν 111 συνάνθρωποί μας στη χώρα…

Είναι σημαντικό το πρόβλημα που έχει προκληθεί από
την απόφαση της διοίκησης του Χατζηκώστα, να επιβάλ-
λει την υποχρέωση προσκόμισης μοριακού τεστ σε κά-
ποιον συνοδό ασθενούς, ανεξάρτητα αν είναι εμβολια-
σμένος ή όχι…

Και το πρόβλημα δεν είναι στο ότι απαιτείται το μοριακό,
για να είναι όσο γίνεται περισσότερο σίγουροι, ότι ο συ-
νοδός δε θα μεταφέρει τον ιό εντός του νοσοκομείου…

Αλλά στο ότι η απόφαση που είναι νόμιμη και τηρεί το
τυπικό, βασίστηκε σε μία οδηγία του υπ. Υγείας, σχετική
με την πρόσβαση και παρουσία συνοδών ασθενών στις
δημόσιες δομές υγείας, που έχει κενά και ελλείψεις…

Που είναι το πρωτότυπο βέβαια, θα έλεγε κάποιος…
Όμως, στη συγκεκριμένη οδηγία, το υπ. Υγείας δίνει τη
δυνατότητα στις διοικήσεις των νοσοκομείων, να ζητούν
μοριακό τεστ ή rapid από τον συνοδό ασθενούς…

Δε διευκρινίζει όμως, αν πρόκειται για πλήρως εμβολια-
σμένο συνοδό, θα πρέπει να κάνει σε ιδιωτική δομή –
άρα να πληρώσει 47 ευρώ – το μοριακό τεστ ή δωρεάν
σε δημόσια δομή;

Αν ισχύει το πρώτο, τότε ένας συνοδός που μπορεί να
είναι άτυχος και να πρέπει να μείνει 10 ημέρες στο
πλευρό του ασθενούς, θα πρέπει να πληρώσει από την
τσέπη του, ένα μοριακό ανά δύο ημέρες, αφού ισχύει για
48 ώρες…

Κοινώς, να επιβαρυνθεί ένας πλήρως εμβολιασμένος πο-
λίτης, με πέντε μοριακά τεστ για ένα 10ήμερο, ήτοι με
250 ευρώ… Δεν το λες και νορμάλ…

Ποτέ δε μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτε, όπως για
παράδειγμα αν έχει επικοινωνήσει ο Γεραπετρίτης με τον
Φουρθιώτη… Αλλά νομίζουμε, πως αν στηρίζεις την αντι-
πολιτευτική σου κριτική σε ένα screenshot με τις κλή-
σεις που έγιναν από ή προς ένα κινητό τηλέφωνο, πε-
ρισσότερο κινδυνεύεις να εκτεθείς, παρά να εκθέσεις…

Δηλαδή, αν κάποιος σου δείξει τις πρόσφατες κλήσεις
και γράφει για παράδειγμα ότι έχει δεχθεί κλήσεις από
έναν αριθμό που είναι καταχωρημένος ως «Τσίπρας» το
πιστεύεις έτσι εύκολα, ότι πρόκειται για τον Αλ. Τσίπρα;
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Και βλέπαμε από το πρωί του Σαββά-
του την προετοιμασία με τον στόλο
των οχημάτων και των μηχανημάτων
αποχιονισμού της Περιφέρειας Αττι-
κής και της Πολιτικής Προστασίας…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίω-
ξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, προ-
χώρησαν τη Δευτέρα το πρωί στην
κατάσχεση περίπου 56 κιλών ακα-
τέργαστης κάνναβης. 

Για την υπόθεση συνελήφθη
ημεδαπός, που κατηγορείται για
κατοχή, μεταφορά και διακίνηση
ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευ-
μένων δράσεων για την καταπολέ-
μηση της εισαγωγής στη χώρα και
διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνο-
μικοί εντόπισαν αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο ημεδαπός. 

Στον έλεγχο που επακολούθησε,
βρέθηκαν εντός του αυτοκινήτου
και κατασχέθηκαν δύο μεγάλοι σά-
κοι, που περιείχαν συνολικά 48 δέ-
ματα με ακατέργαστη κάνναβη, συ-
νολικού βάρους 55 κιλών και 618

γραμμαρίων.
Ακόμη, στην κατοχή του καθώς

και σε έρευνες που πραγματοποιή-
θηκαν σε δύο οικίες του κατηγο-
ρούμενου, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν: 

• 8 συσκευασίες με ακατέργαστη
κάνναβη, συνολικού βάρους 104
γραμμαρίων, 

• χρηματικό ποσό 1.345 ευρώ, 
• 2 κινητά τηλέφωνα και 
• ηλεκτρονική ζυγαριά ακρι-

βείας. 
Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκί-

νητο, που χρησιμοποίησε ο κατη-
γορούμενος για τη μεταφορά των
ναρκωτικών, που όπως προέκυψε
είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιά-
σεως οχημάτων. 

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θε-
σπρωτίας. 

ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ 48 ΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

56 κιλά κάνναβης σε περιοχή της Θεσπρωτίας 



Π
ολύ πιο σύνθετο από ότι ίσως έχουν κατά νου ορισμένοι
που ασχολούνται με το ζήτημα, είναι αυτό της κατα-
σκευής του παραλίμνιου πεζόδρομου – ποδηλατόδρο-

μου γύρω από τη λίμνη Παμβώτιδα, με την Περιφέρεια και τον
δήμο Ιωαννιτών αντίστοιχα να κάνουν αξιοσημείωτες κινή-
σεις το τελευταίο διάστημα, με την υποστήριξη σε επίπεδο
χρηματοδότησης από το υπ. Εσωτερικών. 

Η υλοποίηση του σχεδιασμού όμως δεν είναι θέμα χρηματο-
δότησης και εξασφάλισής της, αλλά όπως επισήμανε ο πρόε-
δρος του ΠΕΑΚΙ Παντ. Κολόκας, ένα ζήτημα πρωτίστως γραφει-
οκρατικό και διαδικαστικό, το οποίο προσκρούει σε μία σειρά
αποφάσεων, αλλά και διαχρονικών παραλείψεων της δημόσιας
διοίκησης. 

Πρόταση για Λιμνοπούλα
Η παρέμβαση του κ. Κολόκα μέσω του ITV δεν έγινε για το

συγκεκριμένο έργο της επέκτασης του ποδηλατόδρομου, που
διέρχεται και μέσα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ
στη Λιμνοπούλα και του ΝΟΙ, αλλά με αφορμή την πρόταση του
ΠΕΑΚΙ στη ΓΓΑ για χρηματοδότηση μέσω του Πράσινου Ταμείου
της αναβάθμισης της παραλίμνιας ζώνης στη Λιμνοπούλα. 

Το ITV εξασφάλισε και φέρει στη δημοσιότητα για πρώτη

φορά υλικό από τη φωτορεαλιστική απεικόνιση της παραλίμνιας
ζώνης, όπως περιλαμβάνεται στο υλικό που έχει στη διάθεσή
του το Πράσινο Ταμείο εδώ και αρκετούς μήνες, με βάση την
προμελέτη του ΠΕΑΚΙ, που έχει ολοκληρώσει και την περιβαλ-
λοντική μελέτη για την περιοχή παρέμβασης.

Το εκτιμώμενο ποσό της παρέμβασης σε επίπεδο έργου φτά-
νει περίπου τα 5 εκ. ευρώ και υπάρχει η καταρχάς θετική στάση
του Πράσινου Ταμείου, με την προϋπόθεση όμως, ότι δε θα
υπάρχουν τα προβλήματα με τον χαρακτηρισμό της ζώνης, με-
ταξύ της «κίτρινης» και της «κόκκινης» γραμμής που έχουν προ-
κύψει από τη διαδικασία της οριοθέτησης της λίμνης. Οι γραμ-
μές αυτές φτάνουν μέχρι και το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Λι-
μνοπούλα, με την νομοθετική πρωτοβουλία του 2018 επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ να δίνει λύση, όπως ανέφερε ο κ. Κολόκας με τη δυνατό-
τητα νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων.

«Θεωρώ όμως ότι κανείς είτε το δημόσιο είτε ένας ιδιώτης δε
μπορεί να αντιμετωπίσει τις αναχρονιστικές λογικές της δημό-
σιας διοίκησης. Ο ποδηλατόδρομος διέρχεται μέσα από τις
εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ και του ΝΟΙ. Είναι μεν ένα τεράστιας
σημασίας έργο, το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε, όμως όπως
έχει φανεί από τις εξελίξεις με τις απαλλοτριώσεις από τον Μά-
τσικα μέχρι το Πέραμα, θα προσκρούσει σε τέτοια ζητήματα. Η
πρότασή μας είναι, ότι μπορεί να υποστηριχθεί ένα τέτοιο έργο,
όχι μόνο στην περιοχή της Λιμνοπούλας, αλλά όπου απαιτεί-
ται, με φιλικές στο περιβάλλον, ξύλινες κατασκευές, χωρίς να
θίγονται ιδιοκτησίες, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές», ανέφερε ο κ.
Κολόκας.

Σύνθετη εξίσωση ο πεζόδρομος γύρω από τη λίμνη 
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Από Φεβρουάριο 
και βλέπουμε 
για το Κολυμβητήριο

Σε εκκρεμότητα στο μεταξύ εξακολουθεί να βρίσκεται το
έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου,
αφού ο ανάδοχος δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί, με το χρο-
νοδιάγραμμα που είχε ορίσει η ΓΓΑ για το τέλος Οκτωβρίου,
να έχει διαψευστεί στην πράξη. Ο κ. Κολόκας είπε πως η
νέα ενημέρωση από τη ΓΓΑ και τις Τεχνικές Υπηρεσίες είναι
πως ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί εντός του Φεβρουαρίου.
«Το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε, είναι να συνε-
χίσουμε να πιέζουμε», ανέφερε ο κ. Κολόκας, ωστόσο αυτό
που πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό, είναι πως εάν
υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση, το έργο κινδυνεύει με
απένταξη.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατασκευή Πράσινου 
Σημείου στην πόλη 
των Ιωαννίνων 

Στην έγκριση διακήρυξης του έργου «Κατασκευή
Πράσινου Σημείου Ιωαννίνων» προχώρησε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Περιφέρειας Ηπείρου.

Με έγγραφό της προς τον Δήμο Ιωαννιτών, η
Ε.Υ.Δ. διατυπώνει τη θετική γνώμη της για τα σχέ-
δια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία και
τη διαδικασία προκήρυξης του έργου. Το έργο – με
προϋπολογισμό 560.000 ευρώ – εντάσσεται στην
πράξη «Κατασκευή "Πράσινου Σημείου" στο Δήμο
Ιωαννιτών».

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεχείς, εντατικοί και αποτελεσματι-
κοί είναι οι έλεγχοι της Ομοσπονδιακής
Θηροφυλακής της Ε’ Κυνηγετικής Ομο-
σπονδίας Ηπείρου για την αποτροπή πε-
ριπτώσεων λαθροθηρίας ή τον εντοπι-
σμό και τη βεβαίωση παραβάσεων για
παραβίαση των κανόνων που διέπουν
την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριό-
τητας.

Έτσι, τις τελευταίες ημέρες, οι Ομο-
σπονδιακοί Θηροφύλακες 

της Ε’ ΚΟΗ επιλήφθηκαν σε τρεις δια-
φορετικές περιπτώσεις όπου κατά τον
προβλεπόμενο έλεγχο διαπιστώθηκε,
ότι οι δράστες ασκούσαν παράνομη
θήρα ή δεν τηρούσαν τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.

Στην πρώτη περίπτωση, κλιμάκιο της

Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής  της Ε’
ΚΟΗ κατά τις μεσημεριανές ώρες, στη
θέση «Πολύμερο»  της Τ.Κ Μεγάρχης του
Δήμου Νικ. Σκουφά, σταμάτησε για
έλεγχο ένα διερχόμενο Ι.Χ φορτηγό.
Κατά τον έλεγχο στο όχημα, στην καρό-
τσα του οποίου υπήρχαν δύο σκυλιά
δίωξης, βρέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο
εκτός θήκης και 13 φυσίγγια, ενώ ο οδη-
γός του οχήματος δε διέθετε άδεια θή-
ρας. Κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο
και τα φυσίγγια και ακολουθείται η προ-
βλεπόμενη διαδικασία.

Η διαδικασία της μηνυτήριας αναφο-
ράς ακολουθείται και σε δύο ομοειδείς,
αλλά διακριτές μεταξύ τους περιπτώσεις
άσκησης παράνομης θήρας στα όρια του
Δήμου Ζίτσας.

Στην πρώτη περίπτωση στην Τ.Κ Λύγ-
γου, κλιμάκιο της Ομοσπονδιακής Θηρο-
φυλακής κατά τη διάρκεια περιπολίας
εντόπισε ένα άτομο να ασκεί παράνομη
θήρα μπεκάτσας (καρτέρι), πέραν της μι-
σής ώρας μετά τη δύση του ηλίου, ενώ
δε διέθετε άδεια θήρας. Κατασχέθηκαν
το όπλο, τα φυσίγγια και δύο μπεκάτσες
που είχε θηρεύσει.

Στην δεύτερη περίπτωση, στην Τ.Κ Ζί-
τσας, κλιμάκιο της Ομοσπονδιακής Θη-
ροφυλακής κατά τη διάρκεια περιπολίας
εντόπισε ένα άτομο να ασκεί παράνομη
θήρα μπεκάτσας (καρτέρι), πέραν της μι-
σής ώρας μετά τη δύση του ηλίου, ενώ
δε διέθετε άδεια θήρας. 

Κατασχέθηκαν το όπλο, τα φυσίγγια
και μία μπεκάτσα που είχε θηρεύσει.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Συνεχείς έλεγχοι για λαθροθηρία από τη Θηροφυλακή



Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για ση-
μαντικά προβλήματα στην αστυ-
νόμευση στην ευρύτερη περιοχή

των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, όχι
άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου πε-
νταετίας κρούει η Ένωση Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Ιωαννίνων ενόψει
της συνεδρίασης του συμβουλίου με-
ταθέσεων στο τέλος του μήνα. 

Ο αριθμός των αιτήσεων προς απο-
χώρηση για λόγους συνταξιοδότησης
από αστυνομικούς που υπηρετούν
στην Α.Δ Ιωαννίνων στο τέλος του
2021 έφτασε τα 25 άτομα, ωστόσο το
πλέον αντηχητικό είναι, όπως ανέ-
φερε ο πρόεδρος της ΕΑΥΙ Αν. Κων-
σταντινίδης, ότι πολλοί περισσότεροι
έκαναν αίτηση παραμονής στην υπη-
ρεσία, παρότι έχουν ώριμα συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα. 

Σε πρακτικό επίπεδο όπως εξήγησε,
αυτό σημαίνει, ότι σε βάθος πενταε-
τίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιω-
αννίνων,. θα έχουν αποχωρήσει 200-
250 αστυνομικοί με σύνταξη, ενώ οι
προσλήψεις και τοποθετήσεις προσω-

πικού εδώ και χρόνια υπολείπονται
κατά πολύ του αριθμού των ετήσιων
αποχωρήσεων, που είναι πολύ πιο μι-
κρές.

«Σήμερα και για τον επόμενο χρόνο,
η περιοχή των Ιωαννίνων διατηρεί
έναν ικανοποιητικό αριθμό και επίπεδο
αντίστοιχα αστυνόμευσης, με περίπου
1000 άτομα. Αν όμως δεν υπάρχουν
τοποθετήσεις νέων συναδέλφων,
στην επόμενη πενταετία θα έχουμε
200-250 αστυνομικούς λιγότερους,
επομένως θα αντιμετωπίσουμε ως το-

πική κοινωνία ένα τεράστιο πρόβλημα
και γι’ αυτό καλούμε άμεσα τους τοπι-
κούς φορείς και την πολιτική ηγεσία
να δράσει και να λάβει μέτρα. Σήμερα,
είναι μεγάλος ο αριθμός των υπηρε-
τούντων συναδέλφων άνω των 55
ετών, που έχουν ώριμα δικαιώματα
συνταξιοδότησης, οι οποίοι αυτο-
νόητα, δε μπορούν να είναι στο δρόμο
τα επόμενα χρόνια, επομένως είναι
ένα ζήτημα που θα κληθούμε όλοι να
αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο κ. Κων-
σταντινίδης.

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Λύση στο πρόβλημα του πόσιμου νερού της Καμπής
Την Κοινότητα Καμπής επισκέ-

φτηκε την Κυριακή το πρωί ο Δήμαρ-
χος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης,
συνοδευόμενος από τον Αντιδή-
μαρχο Τεχνικών έργων Σωτήρη Χρη-
στούλη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριό-
τητας Γιώργο Μπουκουβάλα, τον Γε-
νικό Γραμματέα Κώστα Ζέρβα, τον
Πρόεδρο της Κοινότητας, Απόστολο
Λάκκα και Μέλη του Τοπικού Συμ-
βουλίου, τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΑ,
Βασίλη Κρανιώτη και τον Προϊστά-
μενο Νίκο Τριανταφυλλάκη, προκει-
μένου να θέσει σε λειτουργία την
νέα γεώτρηση  για την υδροδότηση
του οικισμού της Καμπής.

Η νέα γεώτρηση που κατασκευά-
στηκε, από την Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης, έχει στόχο τον εμπλουτι-
σμό του δικτύου ύδρευσης και την
επάρκεια του πόσιμου νερού για τους
κατοίκους της περιοχή, ενώ στοιχεία
με τη ανάλυση του νερού βρίσκονται
αναρτημένα στη επίσημη ιστοσελίδα
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Άρτας www.deya-artas.gr.

Υπενθυμίζεται από τον Δήμο, πως η
παρούσα εργολαβία αφορούσε την
ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης
στην Καμπή, με στόχο τον εμπλουτι-
σμό του δικτύου ύδρευσης και την
επάρκεια του πόσιμου νερού στην
κοινότητα, αλλά και αντικατάσταση
της υφιστάμενης αβαθούς γεώτρησης
που εξαιτίας της παλαιότητας της,
αντιμετώπιζε προβλήματα ιδιαίτερα
τους χειμερινούς μήνες, όπως η θο-

λότητα του νερού.
Το συνολικό βάθος της γεώτρησης

είναι 120μ., η παροχή είναι 110m3/h
και η δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των
120.000 ευρώ, πόσο το οποίο καλύ-
φθηκε από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.
Άρτας.

«Ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε
για την περιοχή της Καμπής ένα έργο
μεγάλης σπουδαιότητας καθώς με τη
νέα γεώτρηση, δίνουμε  οριστική
λύση στην επάρκεια και στην ποιό-
τητα του νερού στην περιοχή της Κα-
μπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο
τας στελέχη της ΔΕΥΑ  Άρτας όσο και
το ΙΓΜΕ για την πολύτιμη συνεργασία
τους» ανέφερε σε δήλωση του ο Δή-
μαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάν-
νης.
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ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αντικατάσταση οχημάτων στη
ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Η  Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου με έγγραφό της στη ΔΕΥΑ
Ηγουμενίτσας διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέ-
διο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου  «Αντικα-
τάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών
εκπομπών» Υποείδος ΣΤ » της πράξης «Παρεμβάσεις που συμ-
βάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών της
ΔΕΥΑΗ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 172.112
ευρώ.

Στην πενταετία θα έχουν
αποχωρήσει 200-250 αστυνομικοί 

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

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Υπάρχουν ωραίοι Άνθρωποι με όμορφες καρδιές, τίμιοι, ερ-
γατικοί, πιστοί σε αιώνιες αρχές. Πιστοί στην καρδιά τους.
Άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους, τη δουλειά τους, τις
υποχρεώσεις τους και όλα όσα υπάρχουν γύρω τους και
πέρα από αυτούς. 
Άνθρωποι που όλα τα αντιμετωπίζουν με θάρρος και δε φο-
βούνται να εξωτερικεύσουν τα πιστεύω τους. Άνθρωποι που
οι επιλογές τους δεν ακουμπάνε στα δικά τους συμφέροντα,
αλλά με αισιοδοξία και πίστη αγωνίζονται, για τα ωφέλημα,
όσων παλεύουν, όσων έχουν ανάγκες, όσων υποφέρουν! 

Μέσα στις αντιφάσεις της ζωής, που εναλλάσσονται με τρε-
λούς ρυθμούς, μέσα στις χαρές και τις λύπες που αντικαθι-
στούν η μία την άλλη, αυτοί προσπαθούν οι χαρές να είναι
πιο πολλές, για όλους!  
Καταστάλαγμα της σκέψης τους και των πράξεών τους είναι:
"Αγώνες γιατί το μέλλον μας ανήκει και πιο πολύ στους νέ-
ους"! Αγώνες που δε σταματούν έως ότου δεν θα υπάρχει
κάποιος που να έχει χάσει την ιδιότητα του ανθρώπου! 
Αγώνες για ζεστές αγκαλιές, για κάστρα αγάπης, για δάκρυα
από πολλές χαρές! Αγώνες για περιπάτους χωρίς φόβους,
με μπόλικα όνειρα, για το κάθε αύριο, για μια χώρα, για
κάθε χώρα, με όνειρα και ελπίδες. 
Κάνε ό,τι λέει η καρδιά σου, κάνε ό,τι σου αρέσει, χωρίς να
θίγεις κάποιον, κάτι! Δεν έχει σημασία αν πας με το ρεύμα.
Σημασία έχει να ισορροπείς τη ζωή σου, να την αγαπάς, ν'
αγαπάς τους ανθρώπους. Να είσαι χρήσιμος, να σε βλέπει ο
κάθε άλλος, όχι σαν όσους είναι "απλά παρόντες"!

Γιώργος Μακρίδης

Νέο... τηλεγράφημα
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Έ
ντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει
και δικαιολογημένα σε ένα βαθμό, η
απόφαση της διοίκησης του νοσοκο-

μείου Χατζηκώστα, να εφαρμόσει ένα εξαι-
ρετικά αυστηρό πρωτόκολλο που στην ουσία
του είναι απαγορευτικό για όλους, εμβολια-
σμένους και μη, ως προς την παρουσία συνο-
δών ασθενών στις Κλινικές του νοσοκομείου. 

Η απόφαση αυτή, που από τις 17 Ιανουαρίου
παρατάθηκε μέχρι και το τέλος του μήνα, υπα-
γορεύτηκε από την έξαρση των κρουσμάτων
στο προσωπικό του νοσοκομείου, σε Τμήματα
και Κλινικές, όπως όμως και σε ασθενείς και συ-
νοδούς και η αλήθεια είναι, ότι απέφερε απο-
τελέσματα, αφού ο αριθμός των κρουσμάτων
περιορίστηκε σημαντικά.

Από την άλλη όμως, η αντιμετώπιση με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο εμβολιασμένων και ανεμ-
βολίαστων πολιτών, που θέλουν να συνοδέ-
ψουν και να φροντίσουν συγγενικά τους πρό-
σωπα, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς σύμ-
φωνα με την απόφαση της διοίκησης, ακόμη
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παρουσία συ-
νοδού για βαρέως πάσχοντα ασθενή, προβλέ-
πεται μεν σε συνεννόηση με τον διευθυντή

του Ιατρικού Τμήματος που νοσηλεύεται, αλλά
σε κάθε περίπτωση με την υποχρέωση διενέρ-
γειας και προσκόμισης αρνητικού μοριακού
ελέγχου (PCR).

Ακριβώς όμως επειδή στην απόφαση και την
οδηγία του υπ. Υγείας για τους συνοδούς στα
νοσοκομεία δεν υπάρχει η διευκρίνιση, για το
αν οι συνοδοί μπορούν να κάνουν σε δημόσια
δομή ή όχι τον μοριακό έλεγχο, δημιουργή-

θηκε τεράστιο ζήτημα, που έθιξε ένας συγγε-
νής ασθενούς στο νοσοκομείο Χατζηκώστα (τα
στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας) ο οποίος
ανέφερε, ότι υποχρεώθηκε να καταβάλλει ανά
δύο ημέρες το αντίτιμο των 47 ευρώ, για να
προσκομίζει μοριακό τεστ, παρότι είναι πλήρως
εμβολιασμένος.

«Δηλαδή, με απόφαση της διοίκησης του νο-
σοκομείου, τιμωρούνται οι εμβολιασμένοι ή

αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους μη εμβολια-
σμένους, και υποχρεώνονται να πληρώνουν σε
ιδιωτική δομή ανά δύο ημέρες για να κάνουν
το μοριακό τεστ», ανέφερε ο καταγγέλλων.

Επικαλέστηκε μάλιστα προς επίρρωση των
δικών του ισχυρισμών, το τι ισχύει στο ΠΓΝΙ,
όπου υπάρχει μεν αυστηρό πρωτόκολλο για
τους συνοδούς, ασθενών, μόνον εφόσον το
κρίνουν οι διευθυντές των Τμημάτων ή Κλινι-
κών, αλλά οι πλήρως εμβολιασμένοι εισέρχο-
νται με rapid test και οι ανεμβολίαστοι με μο-
ριακό τεστ.

Τι απαντά η διοίκηση
Η διοίκηση του νοσοκομείου Χατζηκώστα με

την οποία επικοινωνήσαμε αναφέρει, ότι η
οδηγία του υπ. Υγείας προβλέπει ξεκάθαρα, ότι
οι πλήρως εμβολιασμένοι συνοδοί και οι νο-
σήσαντες το τελευταίο τρίμηνο μπορούν να
προσέρχονται έχοντας κάνει μοριακό τεστ ή
rapid πριν την είσοδό τους σε δημόσια δομή
υγείας. Η απόφαση της διοίκησης ωστόσο ελή-
φθη, με βάση την άσχημη τροπή στις αρχές
του μήνα, λόγω των πολλών κρουσμάτων και
αναμένεται να τροποποιηθεί το συντομότερο,
ίσως και σήμερα Τρίτη, παρέχοντας τη διευκό-
λυνση, ώστε οι πλήρως εμβολιασμένοι συ-
μπολίτες που θέλουν να είναι συνοδοί ασθε-
νούς, να υποβάλλονται σε δωρεάν μοριακό
έλεγχο στο νοσοκομείο. 

Προβλήματα από το αυστηρό πρωτόκολλο στο «Χατζηκώστα»

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
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ΗΟικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, συνεδρίασε
για πρώτη φορά τη νέα χρονιά, με την προεδρία του Περι-

φερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη. Εξέλεξε Αντιπρόεδρό της
για τη διετία 2022-2023 τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων
Κωνσταντίνο Σιαράβα. 

Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε στη συνέχεια ήταν και η
κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο:  «Βελτίωση επαρ-
χιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλο-
τριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύ-
καμπος – Σκοτωμένο)»,  Π.Ε. Άρτας προϋπολογισμού �
3.344.277,95. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η «Αστική Κα-
τασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία».

Επίσης κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί των έργων:
•Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιο-

χής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000 �. Ανάδοχος
ΤΕ.ΚΑΤ. Ο.Ε.

•«Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου
Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού � 115.000. Ανάδοχος Ν.
Καλτσούνης. 

•«Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για
την σύνταξη μελέτης κατασκευής κόμβου στην παραλιακή οδό

προς Βαλανιδόραχη», προϋπολογισμού 72.000 �. Ανάδοχος
GEO-POLIS E.E.

• «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο “Πέρα
Γεφύρι” της Σκάλας Βραδέτου», προϋπολογισμού 32.000 �. Ανά-
δοχος Γεώργιος Θ. Χριστογιάννης.

• «Άμεση συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακού φόρτου για
την σύνταξη μελέτης κόμβου Λαψίστας προς αποφυγή ατυχη-

μάτων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού � 70.000. Ανά-
δοχος GEO-POLIS E.E.

Επίσης η Ο.Ε. ανέδειξε τους προσωρινούς αναδόχους των έρ-
γων:

• «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμη-
μάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋ-
πολογισμού � 461.000.

• «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχά-
τανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού � 88.000. Ανάδοχος «Π.
Παπαδημητρίου και ΣΙΑ Ο.Ε.» 

• «Επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρμάρων»,
προϋπολογισμού � 150.000. Ανάδοχος «Σπυρίδων Μπίμπος –
ΕΔΕ».

Τέλος, και μεταξύ άλλων αποφάσεων, εγκρίθηκε και η διαδι-
κασία για την υλοποίηση των έργων:

• «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης πρανών επί της
επαρχιακής οδού Νεράιδας  - Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων)
μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού �
99.200.  

• «Άμεση αντιστήριξη πρανών 34ης επαρχιακής οδού» Π.Ε.
Ιωαννίνων προϋπολογισμού �  60.000.

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Προχωρά η βελτίωση το δρόμου Μακρύκαμπος- Σκοτωμένο Άρτας
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ΜΕ ΕΡΓΟ 1,2 ΕΚΑΤ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Προχωρά η μελέτη 
οριοθέτησης του Αώου

Ένα από τα σημαντικότερα έργα που αφορούν το
Δήμο Κόνιτσας θα υλοποιηθεί με την ένταξη του έργου
με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου Δήμου
Κόνιτσας» στον Άξονα «Πολιτική Προστασία – Προστα-
σία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» του Προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογι-
σμού 1.208.460,69�.

Όπως αναφέρει ο Δήμος, πρόκειται για τη σύνταξη
μελέτης οριοθέτησης του ποταμού Αώου μήκους 65
χλμ και του ποταμού Βοϊδομάτη, μήκους 20 χλμ, μελέ-
της διευθέτησης με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
σε συνολικό εκτιμώμενο μήκος 1,00 χλμ  στον ποταμό
Αώο και αρχιτεκτονική ανάπλαση της ζώνης διευθέτη-
σης, η οποία θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό από το
ιστορικό γεφύρι μέχρι το γεφύρι στην εθνική οδό και
των επιμέρους διαμορφώσεων των σημείων στάσης, πα-
ρατήρησης και ενημέρωσης. 

Η μελέτη για την προεκτίμηση αμοιβών συντάχθηκε
και θεωρήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Κόνιτσας
το Δεκέμβριο του 2020, υποβλήθηκε στο πρόγραμμα με
την υπ’ αριθ. 1665/26-03-2021 αίτηση χρηματοδότησης
και εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 5536/12-01-2022 από-
φαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Ν. Εξάρχου «ευχαριστεί την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου και τους ειδικούς συνεργάτες για την
άψογη συνεργασία τους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα
ένα τόσο σημαντικό έργο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα».

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

Κάθε Τετάρτη
στις 22:30

Με την

Έλενα Αντωνίου

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟ

Ανοιχτό το «Πάνθεον» ως την Κυριακή
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι ενόψει των συνεχιζόμενων χαμηλών θερμοκρασιών και

για την προστασία του ευάλωτου πληθυσμού από το κρύο, η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου
Πάνθεον θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό όλη την εβδομάδα (μέχρι και την Κυριακή 30 Ια-
νουαρίου), από τις 08:00 έως τις 18:00 καθημερινά, τηρώντας αυστηρά όλους τους κανόνες
προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Παράλληλα συστήνεται στους ηλικιωμένους ή πολίτες με προβλήματα υγείας να περιορίσουν
τις άσκοπες μετακινήσεις.

Γενική αργία σήμερα σε 
περιοχές που επλήγησαν
Τ

ις τελευταίες εξελίξεις για την «Ελπίδα», έδωσε ο
υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας, Χρήστος Στυλιανίδης το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως είπε, τα προβλήματα ηλεκτροδότησης είναι λιγο-
στά και αντιμετωπίστηκαν κυρίως στην Εύβοια.  Παράλληλα
τόνισε ότι ήταν εξαιρετικά μείζον να διατηρηθεί η παροχή
ρεύματος σε όλη την χώρα. Παράλληλα, κάλεσε τους πο-
λίτες για οποιοδήποτε πρόβλημα να επικοινωνούν με το
112, το οποίο έχει σύστημα γεωεντοπισμού.

Τόνισε πως καταβάλλεται προσπάθεια να μείνουν ανοι-
κτοί όλοι οι οδικοί άξονες, ειδικά ο Αθηνών – Θεσσαλονίκης
και δεν επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν αλυσίδες. Κάλεσε
για ακόμα μια φορά τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκο-
πες μετακινήσεις και σημείωσε ότι ήδη το υπουργείο Εσω-
τερικών έχει εκδώσει οδηγίες για τηλεργασία στο Δημόσιο.
Για τα σχολεία, είπε ότι σε περισσότερες από 46.000 ψη-
φιακές τάξεις έγινε μάθημα.

Η αργία
Γενική αργία σήμερα κηρύχτηκε σε περιοχές που επλή-

γησαν
Στην περιφέρεια Αττικής, στους νομούς Βοιωτίας, Ευ-

βοίας, Κυκλάδων, στις Σποράδες και στην Κρήτη κηρύσσε-
ται για σήμερα κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής
προστασίας λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημέ-
νης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και
τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων των υπηρεσιών των ΟΤΑ

Α και Β βαθμού, των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων
ασφαλείας, των δημοσίων δομών υγείας, των μέσων μαζι-
κής μεταφοράς, και άλλων υπηρεσιών η λειτουργία των
οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου
κατά την κρίση του προϊσταμένου της οικίας οργανικής μο-
νάδας.

Στις περιοχές αυτές δεν θα λειτουργήσει καμιά βαθμίδα
εκπαίδευσης (ούτε τηλεκπαίδευση – δημόσια και ιδιωτική
εκπαίδευση), οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθ-
μοί, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα κέ-
ντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με
αναπηρία και τα κέντρα διημέρευσης ημερήσιας Φροντίδας.

Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, πλην των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακείων
και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων και
άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες όπως
επίσης επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων συμβάλλει
στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Με θετικό πρόσημο, ολοκληρώθηκε ένα ακόμη διήμερο
εθελοντικής αιμοδοσίας από τον  Ελληνικό Ερυθρός
Σταυρό Ιωαννίνων και τους Paguristas και άλλους φορείς.
Το διήμερο διοργανώθηκε με την συνεργασία πολλών  το-
πικών φορέων και συλλόγων, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας πραγματοποιούνταν
και ενημέρωση από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών
Ιατρικής Ελλάδος (Παράρτημα Ιωαννίνων) για τη δωρεά
μυελού των οστών, ενώ όποιος επιθυμεί θα μπορεί να δώ-
σει δείγμα.

Ο πρόεδρος του παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού
Κώστας Ντακαλέτσης, σημείωσε σε δηλώσεις του ότι οι
ανάγκες για αίμα αυτή την περίοδο είναι μεγάλες και χρει-

άζεται κινητικότητα απ’ όλους τους φορείς. Προτεραιό-
τητα όπως επεσήμανε είναι η εξεύρεση ενός χώρου όπου
θα μπορούν να κάνουν αιμοληψίες μια φορά το μήνα σε
σταθερό χώρο και χρόνο. 

Πρόθεσή τους είναι να γίνονται ανακοινώσεις από τα
δυο νοσοκομεία της πόλης ώστε να μπορεί όποιος θέλει
να είναι ενήμερος για το που μπορεί και πότε να δώσει
αίμα. «Στο διήμερο συγκεντρώθηκαν πενήντα φιάλες αί-
ματος. Είναι σημαντικό και για τα δυο νοσοκομεία που
έχουν ανάγκη το αίμα καθώς είναι πολλές οι ανάγκες που
προκύπτουν» τόνισε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύμα-
τος και ο εκπρόσωπος των Paguristas που έσπευσε να
αναφέρει ότι είναι σημαντικό όλοι να προσφέρουμε για
τον συνάνθρωπο. 

Προσφέρουν οι τακτικές αιμοδοσίες
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111 θάνατοι και 655 διασωληνωμένοι ασθενείς 
Πολύ υψηλοί παραμένουν οι δείκτες της

πανδημίας. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν 19.075
κρούσματα, 111 θάνατοι, ενώ 655 ήταν οι δια-
σωληνωμένοι ασθενείς.

Πιο αναλυτικά, τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 19.075, εκ των
οποίων 62 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθ-
μός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.812.384
(ημερήσια μεταβολή +1,1%), εκ των οποίων
49,8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 416 θε-
ωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 2.079 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνω-
στό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών είναι 111, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 22.748 θάνατοι. Το 95% είχε υποκεί-

μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται

διασωληνωμένοι είναι 655 (59,2% άνδρες). Η

διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. Το 82% έχει
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται

διασωληνωμένοι, 520 (79,39%) είναι ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 135
(20,61%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 3.980 ασθενείς.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 465 (ημερή-
σια μεταβολή +9,93%). Ο μέσος όρος εισαγω-
γών του επταημέρου είναι 490 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 35
έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση
ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2
έως 106 έτη).

Στην Ήπειρο
Στην Ήπειρο είχαμε 180 κρούσματα στην

Π.Ε. Άρτας, 82 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρω-
τίας, 267 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, 80
κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Mε αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα 

Π
αρατείνονται έως τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου οι αερο-
πορικές οδηγίες για τις πτήσεις εξωτερικού με τις προ-
ϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΥΠΑ.

Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού που έχουν ως
στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας και τον περιορισμό
της διασποράς της νόσου COVID-19 προβλέπουν τα ακόλουθα:

Mε αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εμ-
βολιασμού για όλους τους ταξιδιώτες από 5 ετών και άνω: Όλοι
οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και της
εμβολιαστικής τους κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνω-
σθεί αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί
αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν
από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Απαγορεύσεις υπηκόων από τρίτες χώρες: Σύμφωνα με την
αεροπορική οδηγία πτήσεων εξωτερικού παραμένει σε εφαρ-
μογή η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των υπηκόων τρί-
των κρατών πλην των κρατών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σέν-
γκεν συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώ-

πων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
καθώς και των ανήλικων τέκνων τους. Εξαιρούνται οι επιβάτες
που ταξιδεύουν για ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και
οι μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 42 χωρών: Αυστραλία, Βό-
ρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολι-

τείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκο-
ρωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα,
Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκα-
πούρη, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ιαπωνία,
Λίβανος, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ιορδανία, Μολδαβία, Μπρου-
νέι, 'Αγιος Μαρίνος, Ανδόρρα, Βατικανό, Μονακό, Τουρκία, Αρ-
γεντινή, Ινδία, Ουρουγουάη, Σουλτανάτο του Ομάν, Χιλή, Με-
ξικό, Κόσοβο και Κινεζική Ταϊπέι.

Τι ισχύει για το PLF: Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανε-
ξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική
φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://travel.gov.gr οποιαδήποτε ώρα πριν την αναχώ-
ρηση της πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με
ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται
αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Έλεγχοι σε παιδιά από πέντε ετών και άνω: Η υποχρέωση
των προϋποθέσεων, για είσοδο στην Ελλάδα ισχύει για παιδιά
από πέντε ετών και άνω.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

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

Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος 
ΓΕΝ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΙMUS ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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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

Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Στούπαινας
Την Τετάρτη , στις 8:30 το βράδυ, θα τελεσθεί Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Στούπαινας, που βρί-

σκεται πάνω από το χωριό Περίβλεπτος, με την ευκαιρία της εορτής της ανακομιδής των Ιερών
Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 

Η Ιερά Μονή λειτουργεί κάθε Σάββατο πρωί 7: 30 - 9:30.

£

Rapid test σε 
Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ το οποίο διενεργεί ελέγχους Rapid
test, θα βρίσκεται σήμερα Τρίτη: 

Από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί στο Θεσπρωτικό (Δη-
μαρχείο) και από τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι στη Φιλιπ-
πιάδα (αίθουσα ΚΑΠΗ).

Υπενθυμίζεται ότι για τη διενέργεια rapid test είναι απα-
ραίτητος ο ΑΜΚΑ, η αστυνομική ταυτότητα και ο αριθμός
κινητού τηλέφωνου. 

Σημειώνεται ότι η προσέλευση των ανήλικων μαθητών
στους χώρους δειγματοληψιών Rapid test Covid-19 θα
πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται με συνοδεία γονέα/κηδε-
μόνα.

Σε περίπτωση που τα παιδιά δε συνοδεύονται από
τον/την γονέα/κηδεμόνα, οφείλουν να συνοδεύονται από
κάποιον ενήλικα και να έχουν μαζί τους έγγραφη συγκα-
τάθεση του γονέα/κηδεμόνα για τη διενέργεια του Rapid
test. 

Υπογραμμίζεται ότι η προσέλευση στον χώρο γίνεται με
την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονο-
μικών μέτρων.

Πανηγυρίζει ο ιερός ναός
Αγίου Νικολάου 
«εις Κοπάνους»

Σήμερα Τρίτη, επί τη μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών
Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Θεο-
λόγου, πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου «εις Κο-
πάνους» της πόλεως των Ιωαννίνων, όπου φυλάσσεται το
δεξί χέρι του Αγίου Γρηγορίου, σύμφωνα με το ακόλουθο
πρόγραμμα:

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου:
Ώρα 17.00: Μέγας Εσπερινός, μετ’ Αρτοκλασίας.
Τρίτη 25 Ιανουαρίου:
Ώρα 07.30: Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Ώρα 17.00: Παράκληση στον Άγιο Γρηγόριο.
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Οι νέοι συζητάνε για το μέλλον της Ευρώπης
Εκδόθηκε το δεύτερο ενημερωτικό

δελτίο του προγράμματος «Μέλλον
της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λα-
μπρό μέλλον για νέους, μετανάστες,
ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρω-
παϊκό πλαίσιο», στο οποίο συμμετέχει
ο Δήμος Ιωαννιτών. 

Η εκπροσώπηση γίνεται από νέους
πρεσβευτές (ηλικίας 18-26 ετών) και
το δελτίο έχει σκοπό να ενημερώσει

για τα αποτελέσματα της πρώτης εκ-
δήλωσης του έργου. 

Η πρώτη συνάντηση του προγράμ-
ματος πραγματοποιήθηκε στην Πράγα,
μεταξύ 13 και 15 Οκτωβρίου, με επίκε-
ντρο της εκδήλωσης το θέμα: «Λιγό-
τερη ή περισσότερη Ευρώπη;»

Κατά τη συνάντηση στην οποία συμ-
μετείχαν και πέντε νέοι της πόλης μας,
οι νέοι πρεσβευτές παρουσίασαν τα

αποτελέσματα των συζητήσεων και
των εργαστηρίων που οργανώθηκαν
σε τοπικό επίπεδο.

Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στην Πορτογαλία και το θέμα
της εκδήλωσης θα είναι: «Οι ρίζες του
ευρωσκεπτικισμού, του ρατσισμού και
της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη» με
τη συμμετοχή επίσης νέων συμπολι-
τών.

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.

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

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ο/η οποίος/α
να έχει αποκτήσει τον τίτλο σπουδών του/της την
προηγούμενη τριετία, για εργασία πλήρους απα-
σχόλησης στο τεχνικό γραφείο Π5 στα Ιωάννινα. 
Απαιτείται γενική γνώση υπολογιστών (word, ex-

cel) καθώς και γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad. 
Επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί.
Πληροφοριες: Μαγδαλένα Πανταζή/ τηλ:6974999241

Ενοικιάζεται κατάστημα από 350-400 τμ με δύο εισόδους. Η μία
είσοδος είναι από την οδό Σούτσου και η άλλη από την οδό Το-
σίτσα (υπάρχει και ακάλυπτος χώρος). Τηλέφωνο επικοινωνίας
2651021419

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τ.μ. στην Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου, δίπλα από τα wellcome. Καινούργιο, πρώτος όροφος αιρ-
κοντίσιον και καλοριφέρ 300 ευρώ μηνιαίως. Τηλ: 6948121272,
6945077170.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 40 τ.μ. 260 ευρώ μηνιαίως. Νέα
Ζωή, έναντι αεροδρομίου. Τηλ. 6945077170, 6948121272

Για την επόμενη εβδομάδα, 24 έως
30 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια των

Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ηπείρου στα Ιωάννινα, θα
είναι τα ακόλουθα: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/01/2022 Βουτσαράς -
Κούρεντα -Γιουργάνιστα - Χίνκα - Πο-
λύγυρος - Ελευθεροχώρι - Ψήνα - Δρα-
γοψά - Λύγγος - Κόντσικα -Ασβεστο-
χώρι.18:00 - 01:00

ΤΡΙΤΗ 25/01/2022 Θεριακήσι – Κο-
πάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα - Αλε-
ποχώρι -Παλαιοχώρι - Σιστρούνι - Ρω-
μανός - Μπεστιά - Ζωτικό - Καταμάχη -
Παρδαλίτσα - Αρτοπούλα. 08:00 -
15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/01/2022 Ελάτη - Δί-
λοφο - Κουκούλι - Καπέσοβο - Τσεπέ-
λοβο -Σκαμνέλι - Ηλιοχώρι - Βρυσο-
χώρι. 18:00 -  01:00

ΠΕΜΠΤΗ 27/01/2022 Πηγή - Ελεύ-
θερο - Παλιοσέλλι - Πάδες - Άρματα-
Δίστρατο. 08:00 - 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/01/2022 Πλατανιά –
Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα –
Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μι-
κρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. 18:00 -
01:00

ΚΥΡΙΑΚΗ  30/01/2022 Μεταμόρ-
φωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πε-
δινά - Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος –
Αρίστη – Πάπιγκο - Μεσοβούνι - Καλ-
πάκι.18:00 - 23:00

- 2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/01/2022 Γεροπλάτανος

– Ρουψιά – Ωραιόκαστρο– Άγ. Κοσμάς–
Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος- Μερόπη –
Κακόλακκος – Δολό. 18:00 –
01:00

ΤΡΙΤΗ 25/01/2022 Ζάβροχο – Τεριάχι

– Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυ-
σόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες –
Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι –
Δρυμάδες – Πωγωνιανή. 08:00 – 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/01/2022 Ελληνικό - Λά-
ζαινα - Αετορράχη - Κωστήτσι - Φορ-
τόσι - Πάτερο - Καλέντζι - Πηγάδια -
Πλαίσια – Κορύτιανη. 18:00 – 01:00

ΠΕΜΠΤΗ 27/01/2022 Νεοχώρι - Κτί-
σματα - Χαραυγή - Καστανή – Αγ. Μα-
ρίνα – Κ. Λάβδανη - Λάβδανη - Διμό-
κορη - Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Πε-
ριστέρι - Κεράσοβο. 08:00 – 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/01/2022 Kέδρος –
Πετροβούνι – Ποτιστικά – Παλαιοχώρι
Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή -
Χουλιαράδες. 18:00 – 01:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/01/2022 Σενίκο – Δο-
μολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λω-
ζανά – Ραδoβίζι - Διχούνι. 08:00 –
15:00

Tα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων



Στην βεβαίωση και επίδοση των ανταπο-
δοτικών τελών προχώρα ο Δήμος Αρ-

ταίων για όλα τα Κοιμητήρια που ανήκουν
στα διοικητικά του όρια.

Πρόκειται για ένα ανταποδοτικό, στο με-
γαλύτερο μέρος του τέλος, το οποίο είναι
υποχρεωτικό στην επιβολή του και προορί-
ζεται για τον καθαρισμό, την συντήρηση, τη
περίφραξη και γενικά όλες τις απαιτούμε-
νες εργασίες ευπρεπισμού των Κοιμητη-
ρίων.   

Ο Δήμος Αρταίων κάθε χρόνο δαπανά
ένα σημαντικό πόσο περίπου στις 100.000
ευρώ, για όλες αυτές τις εργασίες των Κοι-
μητηρίων. 

Το συγκεκριμένο τέλος επιβαλλόταν μέ-
χρι σήμερα μόνο στα δύο Κοιμητήρια της
πόλης της Άρτας. Με αυτή την βεβαίωση το
τέλος πλέον επιβάλλεται κάθε χρόνο και
στα υπόλοιπα 47 Κοιμητήρια του Δήμου Αρ-
ταίων.

Η επιβολή του τέλους για όλα τα περι-
φερειακά Κοιμητήρια ισχύει από το 2016,
όμως δεν πραγματοποιήθηκε η επίδοση για
το λόγο ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία ταυτοποίησης και αντιστοίχισης των
ταφείων με τους δικαιούχους. Με την ολο-
κλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ξεκί-
νησε και η επιβολή του τέλους όπως ορίζει
ο Νόμος. Η  βεβαίωση που στάλθηκε στους

δικαιούχους των ταφείων είναι για πέντε
χρόνια, δηλαδή 25 ευρώ συνολικά.

Ειδικότερα, το τέλος για τα περιφερειακά
Κοιμητήρια ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ
ανά ταφείο, το χρόνο, ενώ στα Κοιμητήρια
της Άρτας και των Αγίων Αναργύρων τα
ποσά είναι 30 και 25 ευρώ αντίστοιχα.  

«Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να έχει γί-
νει. Το συγκεκριμένο τέλος το βεβαιώ-
νουμε για πρώτη φορά και μιλάμε για ένα
τέλος 100% που ανταποδοτικά επιστρέφει
με εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού
των Κοιμητηρίων μας» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χριστό-
φορος Σιαφάκας.

11ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Νέα ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων
Η διεύθυνση https://zosimaialib.gr είναι η νέα ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων. Όπως σημειώμνε-

ται στη σχετική ανακοίνωση: 
«H κατασκευή νέας ιστοσελίδας για τη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων ήταν μια επιτα-

κτική ανάγκη. Ο στόχος είναι να επιτυγχάνεται η διάχυση της πληροφορίας με πιο άμεσο, λειτουργικό, ελκυστικό και
αποτελεσματικό τρόπο, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των επισκεπτών της, οι οποίοι
επιζητούν άμεση και πλήρη ενημέρωση σχετικά με την ιστορία της, τις δράσεις και τη λειτουργία της».

£

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
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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

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

Ομιλίες για τα 
200 χρόνια από 
την Επανάσταση

Οι κατά Κυριακήν Εσπερινές Ομιλίες στον ιερό ναό Αγίας
Μαρίνης, γίνονται την ώρα του Εσπερινού, στις 6.00΄ το
απόγευμα υπό τον γενικό τίτλο «Η συμβολή της Εκκλησίας
στην Αναγέννηση του Έθνους», με την ευκαιρία της συ-
μπλήρωσης 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

Έτσι λοιπόν, ομιλητής την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, ήταν
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.κ. Καλλίνι-
κος, με θέμα: «Η συμβολή του Αγίου Όρους στην ιστορική
και πνευματική κληρονομιά». 

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «Το Αγιώ-
νυμο Όρος την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρξε η με-
γάλη Ακαδημία του Ορθοδόξου Ελληνισμού, συνέβαλε
στη διατήρηση της ιστορικής και κυρίως της πνευματικής
κληρονομιάς του Γένους, δηλαδή της ορθοδόξου εμπειρι-
κής θεολογίας».

Η Ιερά Μητρόπολη δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θεσμό
των Εσπερινών Ομιλιών, γι’ αυτό μετακαλεί και ειδικούς
ομιλητές, ιδιαίτερα φέτος λόγω των επετειακών αυτών
αφιερωμάτων, προκειμένου η διακονία του λόγου να υπο-
στηριχθεί με τον καλύτερο τρόπο.

8ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Ενιαία διαχείριση όλων των Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων

Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνομικών Ελλάδος στον αγώνα σκοποβολής που πραγμα-
τοποιήθηκε στα Ιωάννινα την 15 και 16 Ιανουαρίου, τηρουμέ-
νων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού. 

Στον αγώνα συμμετείχαν αθλητές από όλη την Ελλάδα και το

εξωτερικό, μεταξύ αυτών συμμετείχε και ένας αστυνομικός
από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, ο Ανθυπαστυνόμος
Αθανάσιος Ζεμπίλης, ο οποίος κατέκτησε την 2η θέση στην κα-
τηγορία του, καθώς επίσης συμμετείχε στην ομάδα της Αθλη-
τικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος που κατέκτησε την πρώτη
θέση.

Πρωτιά Αστυνομικών σε αγώνα σκοποβολής

ΑΡΤΑ

Διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Από την Δευτέρα έως και την Τετάρτη, το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο του Δήμου Αρταίων, προχωρά στην διανομή τροφίμων
και προϊόντων προσωπικής υγιεινής στους δικαιούχους του.

Η διανομή θα  πραγματοποιηθεί  από τις 10:00 το πρωί έως
14:00 το μεσημέρι, στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου, που βρίσκονται στην οδό Αρτινών Πεσόντων. Τα είδη
που θα διανεμηθούν στους ωφελούμενος του Κοινωνικού Πα-

ντοπωλείου είναι: αλεύρι, ζυμαρικά, φασόλια, ρύζι, τοματοχυ-
μός, ζάχαρη,  νωπό κοτόπουλο,  χοιρινό κρέας. Στις οικογένειες
που υπάρχουν ανήλικα μέλη δίνονται 3 τεμ. γάλα εβαπορέ
(κουτί) για κάθε ανήλικο μέλος. Επίσης θα διανεμηθούν μά-
σκες και μωρομάντηλα σε εγκεκριμένες οικογένειες του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου, στις οποίες ανήκουν ανήλικα παιδιά ηλι-
κίας περίπου έως 12 ετών.
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ΟΠεριφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο της πόλης Μωυσή Ελισάφ,
την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, το Ίδρυμα Ιωσήφ

& Εσθήρ Γκανή και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννι-
τών, διοργανώνουν ειδική εκδήλωση μνήμης, το Σάββατο 29 Ια-
νουαρίου και ώρα 20:00.  
Η Ελληνική Πολιτεία έχει καθιερώσει με Νόμο την 27η Ιανουα-
ρίου ως Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και
Ηρώων του Ολοκαυτώματος με ομόφωνη απόφαση της Βουλής
των Ελλήνων.
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο πρέσβης του Ισ-
ραήλ στην Ελλάδα, Yossi Amrani. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία κοινού και
θα μεταδοθεί σε live streaming από το κανάλι του Δήμου Ιωαν-
νιτών στο YouTube. 
Το πρόγραμμα είναι: 
Χαιρετισμοί: 
Αλέξανδρος Καχριμάνης. Περιφερειάρχης Ηπείρου

Yossi Amrani, Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα
Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων
Βασικός ομιλητής είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Θα-

νάσης Γιαλκέτσης, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: «Η μνήμη του
κακού ως αντίδοτο στο μίσος και στην αδιαφορία». Θα ακολου-
θήσει μουσικό πρόγραμμα με έργα Ernst Krenek και Paul Hin-
demith.
Αναλυτικά:
- Ernst Krenek (1900-1991) Μικρή Σουίτα για κλαρινέτο και
πιάνο, οp.28 (1924) 
Ι. Praeludium. Moderato 
ΙΙ. Αir. Αndantino 
V. Moderner Tanz. Tempo giusto 
- Paul Hindemith (1895-1963) Σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο
(1939) 
Ι. Mäßig bewegt 
III. Sehr lebha
- Ernst Krenek (1900-1991): Μονόλογος για σόλο κλαρινέτο

(1956) 
- Πάουλ Τσέλαν, «Η Φούγκα του Θανάτου». 
Aπαγγελία: Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων Ερμηνεύουν
η Γεωργία Αναστάση στο πιάνο και ο Ελευθέριος Καραγιάνης στο
κλαρινέτο. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων 
και Ηρώων του Ολοκαυτώματος 

Ανεξίτηλα χαραγμένη στις μνήμες ακόμη και εκείνων, που δεν
αγάπησαν τις ταινίες και την σκηνοθετική προσέγγιση του

Θοδ. Αγγελόπουλου, έχει μείνει η σκηνή, με τις βάρκες και τις κόκ-
κινες σημαίες στη λίμνη Παμβώτιδα, από την ταινία «Κυνηγοί».
Δέκα χρόνια από το θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, η Το-
μεακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΚΚΕ, επιχειρεί σήμερα Τρίτη να
κάνει την αναπαράσταση της σκηνής αυτής, σε μία ένδειξη μνή-
μης και τιμής στον κορυφαίο έλληνα σκηνοθέτη, στη λίμνη όπου
γυρίστηκε η σκηνή. 

Τα Ιωάννινα άλλωστε και το Ζαγόρι αποτέλεσαν αγαπημένα ση-
μεία γυρισμάτων για πολλές από τις κορυφαίες ταινίες του Θοδ.
Αγγελόπουλου, όπως οι «Κυνηγοί», η «Αναπαράσταση», ο «Θία-
σος», ο «Μεγαλέξαντρος», ο «Μελισσοκόμος», το «Τοπίο στην
Ομίχλη».
Η Έρη Κόντου από την Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΚΚΕ
απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμμετέχουν ή
να παρακολουθήσουν την αναπαράσταση της σκηνής αυτής, να
βρεθούν την Τρίτη στις 15.30 στην πλ. Μαβίλη. Όπως είπε, πρό-
κειται για την υλοποίηση μία ιδέας και της προσωπικής συμβολής
του Αλέξανδρου Λαμπρίδη, συνεργάτη του Θόδωρου Αγγελό-
πουλου. 

«Επιστροφή» για τις βάρκες με τις κόκκινες σημαίες
Το ΚΚΕ καλεί σε μία συμβολική αναπαράσταση της σκηνής από τους «Κυνηγούς» 
του Θόδωρου Αγγελόπουλου τιμώντας τον κορυφαίο σκηνοθέτη

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει
την έκθεση περιβαλλοντικής φωτογραφίας «Platypus Trail»,

η οποία είχε παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Athens Photo Festi-
val 2019. Η οργάνωση Green Project παρουσιάζει το πρωτότυπο
φωτογραφικό υλικό που συνέλεξε κατά τη διάρκεια του διαφο-
ρετικού περιβαλλοντικού οδοιπορικού στην Αυστραλία «Platy-
pus Trail Μελβούρνη-Περθ: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ), Βιόσφαιρες της UNESCO και Αβορίγινες».
Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η συνύπαρξη εντός των Βιο-

σφαιρών της UNESCO των σύγχρονων εγκαταστάσεων ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της παραδοσιακής «περι-

βαλλοντικής γνώσης» των Αβορίγινων. Η γνωριμία με τις καλές
περιβαλλοντικές πρακτικές της Αυστραλίας μπορεί να αξιοποι-
ηθεί τόσο στην προώθηση αντίστοιχων εφαρμογών στην Ελ-
λάδα, όσο και στην πρόληψη καταστροφών.
Οι συντελεστές είναι: Επιμέλεια: Γιάννης Τζώρτζης, RPS. Συμ-

μετέχουν οι: Γιάννης Αναστασόπουλος, Κωστής Βάρδας, Σάντυ
Βεργίτση, Βαλέρια Καλτεζιώτη, Κασσιανή Καλτεζιώτη, Βασιλική
Κασούμη, Άγγελος Κατσάγγελος, Δημήτρης Πατεράκης, Ιάσο-
νας Ταβλάς, Γιάννης Τζώρτζης και Κατερίνα Χαρτερού.
Η έκθεση θα λειτουργεί στον Εκθεσιακό Χώρο του Πνευματικού
Κέντρου καθημερινά 12-2 το πρωί και 6-9 το απόγευμα.

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΩΣ ΤΙΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Platypus Trail», μία έκθεση 
περιβαλλοντικής φωτογραφίας
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Παράταση για γονικές παροχές και ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων
Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται

μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής των αι-
τήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την
περίοδο 2021-2022.

Επίκειται, ακόμα εντός των επόμενων ημερών, η ανά-
ληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την οποία:

1ον. Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υπο-
βάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης
ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν τα
σχετικά συμβολαιογραφικά συμβόλαια μέχρι τις 31 Μαρτίου
2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου 2021.
2ον. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των

36 και των 72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέχρι και την 28η Φε-
βρουαρίου 2022, αντί της 31ης Ιανουαρίου, που ισχύει μέ-
χρι σήμερα.

«Παρά την πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που
έχουν δημιουργηθεί, η Κυβέρνηση συνεχίζει να έχει ως
άμεση προτεραιότητα – και να το επιβεβαιώνει με πράξεις
– τη μείωση των φόρων και τη στήριξη και τη διευκόλυνση
των πολιτών», σημειώνεται..

Καταβολές άνω των 2,1 δισ. ευρώ σε
πάνω από 4 εκατομμύρια δικαιούχους

θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-
ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, την εβδομάδα 24-28 Ια-
νουαρίου, διάστημα κατά το οποίο θα πλη-
ρωθούν, μεταξύ άλλων, οι κύριες και οι επι-
κουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου, καθώς και
η οικονομική ενίσχυση όσων εργαζομένων
ήταν ενταγμένοι στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο.

Ειδικότερα:
1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινω-

νικών Υποθέσεων θα γίνουν την Πέμπτη 27
Ιανουαρίου οι ακόλουθες καταβολές:

α. Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
- Οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας ερ-

γασίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2021: ποσό
6.769.007 ευρώ για 28.744 δικαιούχους.

- Αναλογία επιδόματος αδείας: ποσό
3.104.692 ευρώ για 64.060 δικαιούχους.

β. Αποζημίωση ειδικού σκοπού για ανα-
στολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε πυρόπληκτες περιοχές (Βόρεια Εύβοια):
ποσό 59.880 ευρώ για 119 δικαιούχους.

γ. Αποζημίωση ειδικού σκοπού καλλιτε-
χνών (υπόλοιπα έτους 2021): ποσό 26.214
ευρώ για 50 δικαιούχους.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλου-
θες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών
πληρωμών του φορέα:

Όσον αφορά στην πληρωμή των κύριων
και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου:

- Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου θα καταβλη-
θούν 514,9 εκατ. ευρώ σε 1.093.289 συντα-
ξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων
ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

- Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου θα καταβλη-

θούν 515,5 εκατ. ευρώ περίπου σε
1.094.576 συνταξιούχους που προέρχονται
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον
ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6
και 8.

- Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου θα καταβλη-
θούν 456 εκατ. ευρώ περίπου σε 824.301
συνταξιούχους που προέρχονται από τους
τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

- Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου θα κατα-
βληθούν 538 εκατ. ευρώ περίπου σε

907.303 συνταξιούχους του Δημοσίου και
των τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Την ίδια ημέρα, (Παρασκευή 28/11), θα κα-
ταβληθούν επίσης 11 εκατ. ευρώ σε 27.000
δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων
Φεβρουαρίου στη βάση του Ν. 4778/2021.

Όσον αφορά στις λοιπές τακτικές πληρω-
μές:

-20,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 630
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφά-
σεων για εφάπαξ.

Τέλος, στο πλαίσιο των έκτακτων πληρω-
μών του e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθούν 170.000
ευρώ σε 450 ασφαλισμένους για ληξιπρό-
θεσμες παροχές υγείας.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής κατα-
βολές:

- 22 εκατ. ευρώ σε 59.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών
επιδομάτων.

- 18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 5.500
δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης.

- 6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 10.500
μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότη-
τας.

- 1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 2.000 δι-
καιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοι-
νωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές ενισχύσεων έως τις 28 Ιανουαρίου

ΕΦΚΑ

Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών 
επιτροπών των ΚΕΠΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Αναβάλλονται οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και
Λαϊκού Λαχείου 

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι σημερινές κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ και Λαϊκού Λα-
χείου αναβάλλονται για την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ (2394) και ΠΡΟΤΟ (2327) θα διεξα-
χθούν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στις 22:00. Η κατάθεση δελτίων συνεχίζεται μέχρι την Τετάρτη
στις 21:30. Επίσης, η 4η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου,
στις 19:00.

Απαγόρευση κυνηγιού λόγω χιονιά
Εντολή προς τα Δασαρχεία όλης της χώρας να προβούν σε απαγόρευση της θήρας στις περιο-

χές αρμοδιότητάς τους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών χιονοπτώσεων,
έδωσε χτες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για τη
λήψη μέτρων απαγόρευσης της θήρας σε περιπτώσεις χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας, οι Δα-
σικές Υπηρεσίες καλούνται να εκδώσουν άμεσα τις σχετικές Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις. Με
τις Δ.Α.Δ θα προσδιοριστούν τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης προκειμένου να
προφυλαχθούν τα θηράματα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η απαγόρευση έχει άμεση εφαρμογή.

Την αναβολή συνεδριάσεων υγειονο-
μικών επιτροπών των ΚΕΠΑ ανακοίνωσε
η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
γνωστοποίησε ότι τη, Δευτέρα, 24 Ια-
νουαρίου, συνεδρίαζαν κανονικά οι
υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., με
εξαίρεση τις ακόλουθες:

- υγειονομική επιτροπή Χαλκίδας
- υγειονομική επιτροπή Θήβας
- υγειονομική επιτροπή Κορίνθου
- δύο υγειονομικές επιτροπές στην

Αθήνα (Πειραιώς 181).
Σήμερα Τρίτη λόγω των ακραίων και-

ρικών συνθηκών, που επικρατούν, οι
υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. σε
όλη την Ελλάδα δεν θα συνεδριάσουν.

«Οι πολίτες ενημερώθηκαν εγκαίρως

για την αναβολή των προγραμματισμέ-
νων ραντεβού τους και θα υπάρξει εκ
νέου προγραμματισμός για την ημερο-
μηνία διεξαγωγής τους με άμεση προ-
τεραιότητα» επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ.
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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

ΤΣΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ιατρείο: Παπάζογλου 4 
Τηλ. 26510 33330 - Τηλ.οικίας: 26510 48983

Δέχεται καθημερινά  
πρωί και απόγευμα

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

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

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

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

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, 
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
• Μ.Ο.Π - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30 π.μ.- 9.00 μ.μ.
Σάββατο: 8.30 - 13.30

Ιωάννινα - Δαγκλή 7, Τ.Κ. 45444
ΤΗΛ: 26510 - 23 614, 26510 23 615

FAX: 26510 - 20614
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr• www. epirusdiagnosis.gr



Έ
χει κάνει πολλές υπερβάσεις ο φετινός
ΠΑΣ του Ηρ. Μεταξά, ωστόσο με τα προ-
βλήματα με τα οποία παρατάχθηκε στο

παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, δεν
αναζητούσε την υπέρβαση, αλλά ένα ποδο-
σφαιρικό θαύμα, το οποίο δεν έγινε. Η ήττα με
2-0 από τον πρωταθλητή και πρωτοπόρο Ολυ-
μπιακό ήρθε φυσιολογικά και δίκαια, παρότι
οι γηπεδούχοι δεν έθελξαν με την εμφάνισή
τους, αντιθέτως επιβεβαίωσαν, ότι δε βρίσκο-
νται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. 

Τα κατάφεραν όμως απέναντι στην ομάδα
του ΠΑΣ, που παρατάχθηκε με σύνθεση ανά-
γκης, χωρίς επιθετικούς, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την χρησιμοποίηση στο βασικό
σχήμα του κεντρικού αμυντικού Νώντα Παντε-
λάκη, σε θέση φορ.

Οι απουσίες των Λοντίγκιν, Πίρσμαν, Ντο-
μίνγκεθ, Σνάιντερ, Περέα, Γκαρντάφσκι και
του Μιλιντσεάνου, που αποχώρησε, αλλά δεν
αντικαταστάθηκε ακόμη, ήταν αδύνατο να μην
επηρεάσουν την εικόνα και τη συνοχή της ομά-
δας, παρότι ο Ηρ. Μεταξάς, όπως είπε και στις
δηλώσεις του περίμενε περισσότερα, ειδικά στο
θάρρος που ήθελε να έχουν οι παίκτες του ει-
δικά στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός γιατί «ξε-
κλείδωσε» την αμυντική γραμμή του ΠΑΣ με
το γκολ του Μασούρα μόλις στο 4’ μετά από
λάθος γύρισμα του Σάλιακα στον Σούλη, από
εκεί και ύστερα όμως δε μπορούσε να δημι-
ουργήσει φάσεις, στην καλά οργανωμένη
άμυνα των Γιαννιωτών. Από την άλλη όμως,
ούτε οι αλλαγές του β’ ημιχρόνου με τις προ-
σθήκες των Μορέιρα, Λιάσου, Λώλη, Μίνα και
Ρίζου έδωσαν πιο επιθετικό τόνο στον ΠΑΣ,
που απείλησε μόνο με δύο σουτ του Καραχά-
λιου από μακριά και δέχθηκε το δεύτερο γκολ
λίγο πριν τη λήξη από τον Τικίνιο.

Χρειάζεται ενίσχυση 
Το παιχνίδι θα ξεχαστεί σύντομα με τον ΠΑΣ

όμως να δέχεται την ίδια αγωνιστική τα
«δώρα» από τον Παναιτωλικό και τη Λαμία,

αφού ΟΦΗ και Άρης δεν κέρδισαν και έτσι πα-
ρέμεινε στην πρώτη εξάδα και περιμένει πλέον
τον Απόλλωνα Σμύρνης ευελπιστώντας, ότι οι
περισσότεροι από τους απόντες την Κυριακή θα
επιστρέψουν.

Επίσης, επείγει το ζήτημα της μεταγραφικής
ενίσχυσης της ομάδας σίγουρα με έναν επιθε-
τικό και όπως έχει ζητήσει και ο κ. Μεταξάς με
έναν αριστερό μπακ σε περίπτωση που ο Πίρ-
σμαν αποχωρήσει άμεσα για τον Άρη.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης,
Μπα, Παπαδόπουλος, Μανωλάς (70′ Λαλά),
Ρέαμπτσιουκ, Ανδρούτσος, Εμβιλά, Μ. Κα-
μαρά, Μασούρας (86′ Λόπες), Βαλμπουενά
(79′ Βρουσάι), Ελ Αραμπί (70′ Τικίνιο).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Σού-
λης, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Οικονο-
μόπουλος (60′ Ρίζος), Σιόντης (46′ Λιάσος),
Καραχάλιος, Στάνκο, Π. Τριάδης (60′ Λώλης),
Μπρένερ (80′ Μίνα), Παντελάκης (46′ Μο-
ρέιρα).

Ηρ. Μεταξάς: « Ήθελα 
περισσότερο θάρρος»

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του
ΠΑΣ δήλωσε:

«Σίγουρα, έχει δύο πλευρές το σημερινό
ματς. Η μία ήταν ότι είχαμε όλα αυτά με τις αρ-
ρώστιες και τους τραυματισμούς και τα παιδιά
που έλειπαν και έπρεπε κάποιοι να παίξουν σε
θέσεις που δεν είναι συνηθισμένοι. Η άλλη
πλευρά είναι ότι θα ήθελα πιο πολύ θάρρος στο
α’ ημίχρονο. Στο β’ μέρος το είχαμε περισσό-
τερο. Και εννοώ το θάρρος να παίξουμε από
πίσω την μπάλα, γιατί κοιτούσαν ο ένας τον άλ-
λον τι θα κάνει και αν θα δώσει πάσα. Τις κά-
νουμε τόσο καλά κάποιες κινήσεις τελευταία
και τις κάνουμε και στην προπόνηση, που με τη
σημερινή ενδεκάδα μας έβγαινε καλύτερα,
αλλά στην προπόνηση δεν έχουμε αντίπαλο τον
Ολυμπιακό και είναι σαφώς διαφορετικό.

Στο β’ ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα τα-
κτικά και ψυχολογικά πάνω απ’ όλα, γιατί

έχεις να χάσεις μεν κάτι, τον έναν πόντο που
έχεις όταν ξεκινάει ένα ματς, αλλά δεν υπήρχε
λόγος για κάποιο φόβο. Στο β’ ημίχρονο ήμα-
σταν πιο θαρραλέοι, αλλά και πάλι δεν είχαμε
καθαρή ευκαιρία, για να λέμε την αλήθεια»,
τόνισε ο τεχνικός του ΠΑΣ, για να ευχηθεί να
επιστρέψουν το συντομότερο, οι απόντες.

«Ελπίζω να γίνουν όλοι καλά, γιατί και σή-
μερα δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορεί να βλέ-
πετε τον πάγκο γεμάτο, αλλά πολλοί ήταν άρ-
ρωστοι, έκαναν ατομικό ή ήταν τελείως εκτός
προπόνησης. 

Το σκέφτεσαι ποιον να κάνεις αλλαγή. Κά-
ποιοι μπορεί να λένε γιατί δεν έβαζες αυτόν ή
τον άλλον, αλλά εγώ σκέφτομαι ότι μ’ ένα ατο-
μικό ή ένα τρέξιμο δεν θα είναι έτοιμοι. Κά-
ποιες αλλαγές έγιναν γιατί έπρεπε. Άλλος είχε
κράμπα, άλλος κουράστηκε. Ο Οικονομόπου-
λος πήγε πολύ καλά, αν και σε ανάποδη
πλευρά, αλλά αυτό δεν έφτανε σήμερα να κερ-
δίσουμε».

Με το αριστερό και το 2022 ο ΠΑΣ WBC
Κακή η ομάδα του Δουβίτσα ηττήθηκε δίκαια (68-57) από τις Εσπερίδες

Εμφανώς επηρεασμένη από την απραξία λόγω του κορω-
νοϊού που «χτύπησε» όλες τις αθλήτριες τις τελευταίες εβδο-

μάδες, ο ΠΑΣ WBC μπήκε με το αριστερό στις αγωνιστικές του
υποχρεώσεις για το 2022, γνωρίζοντας μία ακόμη ήττα αυτή τη
φορά από τις Εσπερίδες εκτός έδρας. 

Το τελικό 68-57 και η διαφορά των έντεκα πόντων, μάλλον
είναι τιμητική για την ομάδα του Νίκου Δουβίτσα, που με εξαί-
ρεση το πρώτο δεκάλεπτο (19-15), έχασε την επαφή με το
σκορ, υπέπεσε σε απανωτά αβίαστα λάθη και έβλεπε το καλάθι
με το κιάλι. Φυσιολογικά, στο δεύτερο δεκάλεπτο έμειναν πίσω
στο σκορ με 27-15 και στο τέλος με 41-29. Στο β’ ημίχρονο ο
ΠΑΣ συνέχισε να κάνει αβίαστα λάθη και να είναι άστοχος με
αποτέλεσμα οι Εσπερίδες Καλλιθέας να φτάσουν τη διαφορά
στη μέγιστη τιμή της, στο +20 (56-36). Με την Κούπερ να βοη-
θάει σημαντικά, ο ΠΑΣ WBC μείωσε σε 59-43 στο τέλος του 3ου
δεκαλέπτου. 

Οι φιλοξενούμενες «ροκάνισαν» μέχρι και τους 12 πόντους
(62-50) στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν μπόρεσαν να κα-
τεβάσουν περαιτέρω το αθηναϊκό προβάδισμα με αποτέλεσμα
να έρθει το τελικό 68-57 και η ήττα.

Η Κούπερ ήταν η καλύτερη για την ομάδα έχοντας 21 πό-
ντους και 10 ριμπάουντ. Μπάραμαν με 22 και Πότερ με 17 και

9 ριμπάουντ οι δύο παίκτριες που διακρίθηκαν από πλευράς
Εσπερίδων Καλλιθέας.

Ο προπονητής του ΠΑΣ WBC, Νίκος Δουβίτσας, με δηλώσεις
του στο επίσημο site της ομάδας ανέφερε μετά το παιχνίδι: 

«Μετά από μια μεγάλη αποχή, σχεδόν 50 ημερών, από τα παι-
χνίδια λόγω κορωνοϊού και διακοπής πρωταθλήματος, σήμερα
αντιμετωπίσαμε την ομάδα των Εσπερίδων, που στο μεγαλύ-
τερο μέρος του παιχνιδιού έπαιξε καλύτερα αλλά και πιο δυ-
νατά. Εμείς για ακόμη ένα παιχνίδι κάναμε 24 λάθη, από τα
οποία τα περισσότερα είναι λάθη που ούτε μικρά παιδιά δεν κά-
νουν και επίσης χάσαμε πολλά εύκολα καλάθια. Δεν είχαμε την
συγκέντρωση και την υπομονή στην επίθεση και στην άμυνα.
Απ’ ό,τι σχεδιάσαμε δεν κάναμε τίποτα, αντιθέτως ό,τι λάθος
κάναμε στην τακτική μεταφράστηκε σε καλάθι. Συνεχίζουμε.
Καλή συνέχεια στην ομάδα των Εσπερίδων».

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-29, 59-43, 68-57
Εσπερίδες Καλλιθέας (Νανάκος-Δήμου): Καμμένου 6(2), Γα-

σπαράτου, Λουκάτου, Πότερ 17(1), Πατεράκη 9, Μπενέκη 4, Βι-
ντσιλαίου 4, Κασάπογλου 6(2), Μπάραμαν 22(4) 

ΠΑΣ Γιάννινα WBC (Δουβίτσας-Γούλας): Σαρηγιαννίδου 2, Θε-
οδώρου 12(2), Καλαμπάκου 3, Κούπερ 21(3), Χρηστάκη, Σλιμ
4, Μακκέι 3(1), Πέρι 7, Μαρίνη 5.

Επόμενο παιχνίδι για τον ΠΑΣ Γιάννινα WBC αύριο Τετάρτη 26
Ιανουαρίου στις 15:30 απέναντι στη Νίκη Λευκάδας στο Νέο
Κλειστό Γυμναστήριο. Ο αγώνας είναι εξ’ αναβολής και θα διε-
ξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Έχουν και οι υπερβάσεις τα όριά τους
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Πολλαπλές αναγνώσεις στην ιστορία της πόλης προσφέρει η έκθεση «(Α)όρατες πόλεις» στο Ιτς Καλέ

Πολύ ενδιαφέρον έχει η έκθεση «(Α)όρατες πόλεις. Προσεγγίζοντας οθωμανικά ίχνη και
μνημεία στην πόλη των Ιωαννίνων» που διοργανώνει η ομάδα του μεταπτυχιακού προ-

γράμματος σπουδών «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις» του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε
συνεργασία με εικαστικούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.
Λειτουργεί στον εκθεσιακό χώρο του Ιτς Καλέ, έναν χώρο που προσφέρεται από μόνος
τους για μία πρόσβαση στο πολυπολιτισμικό παρελθόν της πόλης.

Το καλό είναι ότι και οι δύο πτυχές, η ιστορική και η καλλιτεχνική συνεισφέρουν το ίδιο
σχεδόν και ισορροπούν. 
Κάποιοι από τους επισκέπτες θα ανακαλύψουν τα μνημεία της οθωμανικής περιόδου των
Ιωαννίνων, μερικά από τα οποία δεν μπορούν να τα «δουν» αν και είναι μπροστά τους
ακόμα, όπως το Ταχυδρομείο για παράδειγμα ή το Ρολόι. Ή θα ανακαλύψουν κι ό,τι δεν εί-
ναι πια ορατό, όπως τα παλιά μουσουλμανικά νεκροταφεία. 

Κάποιοι άλλοι επισκέπτες θα ασχοληθούν με τις «αναγνώσεις» της ιστορίας και μία οδός
ανάγνωσης είναι το βλέμμα που γίνεται καλλιτεχνικό έργο. Κι εδώ είναι σημαντική η προ-
σφορά των φοιτητών που συμμετέχουν. Και σε κάτι τέτοιες εκθέσεις καταλαβαίνεις και τον
ρόλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην τοπική κοινότητα, όταν έρχεται και προσθέτει με
τη νέα του ματιά έναν τρόπο να βιώνουμε όχι μόνο το ιστορικό παρελθόν αλλά και το πα-
ρόν της πόλης.
Ακόμα και έτσι όμως, μέρος μόνο της εμπειρίας από την επίσκεψη στην έκθεση, περιγρά-
φουμε. Είναι ιδανική για προσωπικές διαδρομές, σε αυτές τις περιηγήσεις που προτείνει.

Περιήγηση στην «αόρατη» πόλη μας

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ.  Ιδέες για τον πε-
ριμετρικό πεζόδρομο- ποδηλα-
τόδρομο θα υπάρξουν πολλές.
Υπάρχει άλλωστε μεγάλη διε-
θνής εμπειρία. Και οι ελαφρές

κατασκευές με διαδρομές
έχουν χρηστικές ιδιότητες που

ταιριάζουν και στη λίμνη μας. Το βα-
σικό που πρέπει να αποφασιστεί όμως είναι να γίνει
βιώσιμη η σχέση της κοινωνίας με το οικοσύστημα.
Πάνω σε αυτή τη σχέση μπορούν στη συνέχεια να
χτιστούν και οι «γέφυρες».

+
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ. Παρατηρείται μία
υπερβολική ίσως δημοσιότητα
στο ότι το κράτος «συνεδριάζει»
για να αντιμετωπίσει έκτακτες
καταστάσεις. Όμως δεν μπορεί
να είναι είδηση οι συνεδριάσεις
πόσο μάλλον όταν αποδεικνύεται
στην πράξη ότι δεν απέδωσαν και κάτι
παραπάνω. Υποχρέωση του κράτους είναι να κάνει τη
δουλειά του.

--

Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την
ένταση της κακοκαιρίας και τον χιονιά, σε

κάτι έκτακτο, σε μία παραξενιά της φύσης
που έχει στο κάτω κάτω και μία γοητευτική
πλευρά. Η εμπειρία του χιονιού, ο χιονοπό-
λεμος που είναι άγνωστος για πολλά παιδιά
των πόλεων, η θέα του άσπρου τοπίου. 
Στην πράξη όμως όλα μπορεί να είναι ανά-
ποδα ακριβώς κι ό,τι μοιάζει θετικό να γίνε-
ται αρνητικό.

Τίποτα γοητευτικό δεν υπάρχει για τον
οδηγό που είναι εγκλωβισμένος σε ένα αυ-
τοκίνητο επί ώρες. Και γίνεται πολύ επικίν-
δυνο το να εργάζεσαι εν μέσω παγετού. Και
είναι και ο φόβος και η ανασφάλεια από
πάνω που τα κάνουν όλα πιο δύσκολα. Κι
έτσι κατανοούμε ότι τελικά ένα καιρικό φαι-

νόμενο μπορεί να μετατραπεί σε μία κατά-
σταση κινδύνου, σε μία συνθήκη αρνητική
για την καθημερινή ζωή.

Ακόμα και έτσι όμως, απλώς περιγράφουμε
την κατάσταση. Γιατί πλέον δεν αρκεί η πε-
ριγραφή. Πλέον, έχουμε δραματικές εμπει-
ρίες από άγρια και απρόσμενα φαινόμενα.
Και ξέρουμε ότι οι πόλεις μας δεν είναι έτοι-
μες να αντέχουν τέτοιες καταστάσεις σε
έπακρο. 
Φυσικά δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική,
αφού σε πολλά σημεία του πλανήτη, οι άν-
θρωποι ζουν πάντα με την ανησυχία επικίν-
δυνων φαινομένων. Σε εμάς, στη ζώνη της
Μεσογείου τέτοια φαινόμενα δεν είναι συ-
νηθισμένα. Παρατηρούμε όμως ότι ειδικά ο
καιρός, γίνεται ανεξέλεγκτος πια και το απο-
δίδουμε στην Κλιματική Αλλαγή. 

Κάτι που αμέσως αμέσως μας οδηγεί σε όσα
ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε. Πρέπει πια
το οργανωμένο κράτος και οι κοινωνίες να
αντιληφθούμε ότι ακόμα και ο καιρός αντι-
μετωπίζεται με μεγάλα επιχειρησιακά σχέδια
ενώ απαιτούνται και πόροι για τις υποδομές
και την ανθεκτικότητα. Πρόκειται για μία νέα
κατάσταση και πρέπει να επενδύσουμε στην
προστασία της ζωής και των υποδομών της
χώρας. Είναι μία κρίσιμη κατάσταση. 

Νέοι καιροί κυριολεκτικά

Πρέπει πια το οργανωμένο κράτος και

οι κοινωνίες να αντιληφθούμε ότι

ακόμα και ο καιρός αντιμετωπίζεται με

μεγάλα επιχειρησιακά σχέδια ενώ

απαιτούνται και πόροι για τις υποδομές

και την ανθεκτικότητα.
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