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Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου
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Υπογράφτηκε η συμφωνία για τον ΤΑΡ

Με κάθε επισημότητα
και με υπογραφές της
ελληνικής κυβέρνησης
η Ήπειρος μένει εκτός
παιχνιδιού σε ότι αφορά
το φυσικό αέριο μιας
και ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς υπέ-
γραψε την συμφωνία για
την προώθηση του αγω-
γού ΤΑΡ ο οποίος δια-
σχίζει όλη τη Βόρεια
Ελλάδα αλλά μόλις φτά-
νει στα όρια της Ηπεί-
ρου περνά από την
Αλβανία για να καταλή-
ξει στην Ιταλία.

ΣΕΛ. 13

Τον περασμένο Νοέμβριο

Νέα… πρωτιά
της Ηπείρου
στην πτώση 
της οικοδομής
Την πρώτη θέση μεταξύ των 13
Περιφερειών στην μείωση της
οικοδομικής δραστηριότητας
τον Νοέμβριο του 2012 σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2011 κατέλαβε η Ήπειρος
στον αριθμό των αδειών
(82,3%),  στην επιφάνεια αλ -
λά και τον όγκο. Σελ.  16

Ελπίδες για αύξηση τουριστών από το Ισραήλ Σελ. 16

ΕΡΕΥΝ- ητικά και παραπολιτικά Σελ. 24

Θα πει κανείς πως θα
παράξει πλούτο η χώρα;
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ. Ολι Ρεν είπε για το μνη-
μόνιο «το πρόγραμμα είναι απολύτως
σωστό» και συνεπώς δεν πρόκειται να
γίνει καμία αλλαγή.
Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν θα άνοιγε τώρα θέμα
χαλάρωσης των μέτρων πολύ πριν
αρχίσουν να οριστικοποιούνται τα
χρηματοοικονομικά στην Ελλάδα,
όπως το πρωτογενές πλεόνασμα,
αποκρατικοποιήσεις, τα έσοδα από
φόρους και μάλιστα πριν από τις Γερ-
μανικές εκλογές. Συνέχεια στη σελίδα 2

Σε ύψη - ρεκόρ η ανεργία 
στην Ήπειρο και Δ. Μακεδονία
Στο 28,2% τον Νοέμβριο του 2012

Σελ. 6

Σελ. 3

Ζητά το δημοτικό 
συμβούλιο Ιωαννίνων

Να πέσουν κατά
40% οι αντικει-
μενικές αξίες
Σε ομόφωνο ψήφισμα
προς την κυβέρνηση και
κάθε αρμόδια αρχή, πε-
ριέχονται επιχειρήματα
και λόγοι για την μείωση

Δεν μετράει η ΔΕΥΑΙ,
«φουσκώνουν» 
οι λογαριασμοί…

Σελ. 9

Στις 5 Μαρτίου
ο διαγωνισμός
για την «Όαση»

Σελ. 5

Ξεκινά η παραλίμνια 
ανάπλαση στο Πέραμα Σελ. 3

Εκτός φυσικού αερίου
και επίσημα η Ήπειρος

Εξώδικα από το
δήμο για οφειλές

Σελ. 9
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Θα πει κανείς πως θα παράξει πλούτο η χώρα;
Συνέχεια από 1η σελίδα

Σκεφτείτε να έλεγαν τώρα οι Ευρωπαίοι «ωχ λάθος» πρέπει να αλλάξει το μνημό-
νιο.
Εάν δεν περάσει το 2013 και με πλήρης «επιτυχία» σε όλες τις δεσμεύσεις της
χώρας δεν υπάρχει περίπτωση για διορθωτικές κινήσεις που να εμπεριέχουν ελα-
φρύνσεις προς την Ελληνική οικονομία.
Πιθανόν να δοκιμάσουν μικρή μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στις αρχές του κα-
λοκαιριού, όχι λόγο της αστοχίας του προγράμματος αλλά με την ελπίδα ότι το κα-
λοκαίρι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ και μεγαλύτερη
προσέλευση των τουριστών λόγω μειωμένων τιμών.
Το 2013 θα είναι χρονιά μεγάλου ξεκαθαρίσματος στην αγορά που θα αλλάξει το
χάρτη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Τα μηνύματα από παντού είναι δυσάρεστα και αναμένονται κάθε τρίμηνο δεκάδες
χιλιάδες λουκέτα με ότι αυτό σημαίνει για όλους. Οι τράπεζες προς το τέλος της
χρονιάς θα αποφασίσουν με ποιες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν βγάζοντας εκτός
όσες η κρίση τις κατέστησε προβληματικές.
Όσες αποκλειστούν από το τραπεζικό σύστημα τους περιμένει γολγοθάς με δικα-
στήρια, κατασχέσεις, ανεργία, διάλυση των οικογενειακών σχέσεων και πολλά
ακόμη που δε διορθώνονται με τον καιρό.
Χρυσές δουλειές θα κάνουν οι τοκογλύφοι και τα ενεχυροδανειστήρια. Ακόμη και
όταν ανακοινωθεί ανάπτυξη το 2014 θα είναι τόση μεγάλη η καταστροφή που θα
έχει συντελεστεί που δεν θα έχει καμία αξία για όλη την επόμενη δεκαετία να ανα-
κοινώνεται κάθε χρόνο και νέα αύξηση της ανάπτυξης.
Μπορεί κανείς να προστατευτεί από όλα αυτά; Πολύ δύσκολη η απάντηση γιατί δεν
υπάρχει κεντρική πολιτική κατεύθυνση που να αλλάζει τα δεδομένα.
Αυξήσεις στους μισθούς με νόμους δεν μπορούν να συμβούν γιατί πλέον οι πολι-
τικοί δεν μπορούν να βάζουν τη χώρα να δανειστεί. Τώρα πρέπει να παραχθεί
πραγματικός πλούτος για να μοιραστεί και το πώς θα γίνει αυτό δεν το λέει κανείς
ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην αντιπολίτευση.
Όσοι καταφέρουν να εφαρμόσουν στις δουλειές τους τη λογική ότι η οικονομία
δεν έχει σύνορα και η εξωστρέφεια είναι μεν ο ποιο δύσκολος αλλά ο σωστός δρό-
μος και πετύχουν να έχουν μεγάλο ποσοστό εσόδων από εξαγωγές θα επιβιώσουν
πιο εύκολα. Όσοι ακολουθούν την εσωτερική αγορά και μόνο θα κινδυνεύουν ανά
πάσα στιγμή να βγουν εκτός.

Επταήμερο θα είναι το πρόγραμμα εκ-
δηλώσεων με το οποίο τιμηθεί φέτος η
επέτειος των εκατό χρόνων από την απε-
λευθέρωση των Ιωαννίνων.

Το συνολικό πρόγραμμα αναπτύσσεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με συ-
νέδρια, επιστημονικές ημερίδες, περιοδι-
κές εκθέσεις κι άλλες δράσεις που έχουν
αποφασιστεί από τον Δήμο Ιωαννιτών, το
Πνευματικό Κέντρο κι άλλους φορείς της
περιοχής.

Η 21η Φεβρουαρίου όμως έχει ιδιαί-
τερη σημασία για την πόλη, γι’ αυτό και
φτιάχτηκε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα γύρω
από την επέτειο.

Τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την πα-
ρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας.

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει ως

εξής:
- Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 
12.00: Δοξολογία στον Iερό Nαό Aγίου

Nικολάου Tσεριτσάνων και κατάθεση στε-
φάνων στο Hρώο των «Αγωνιστριών Γυ-
ναικών των Τσεριτσάνων» (Δήμος
Δωδώνης).

- Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 
10.30: Επίσκεψη στα οχυρά Μπιζα-

νίου: Τοπογραφική και ιστορική ενημέ-
ρωση-Αναπαράσταση παράδοσης οχυρών
Μπιζανίου από την VIII Μεραρχία

11.45: Επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων στον τύμβο Μπιζανομά-
χων- Επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφιών
από τις μάχες του πολέμου 1912-1913
στο πολιτιστικό κέντρο Μπιζανίου.

20.00: Απονομή Χρυσού Μεταλλίου
Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, στο Δήμο Ιωαννιτών
και στην VIII Μεραρχία Ηπείρου - Κα-
τσιμήτρος από την Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών και στρατιωτικά εμβατήρια και
τραγούδια εποχής 1912-1913 στην Αί-
θουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος στη
Ζωσιμαία Ακαδημία.

- Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
09.15: Τρισάγιο και κατάθεση στεφά-

νων στο Στρατηγείο του πολέμου 1912-13
(Χάνι Εμίν Αγά). Αναπαράσταση της πρό-
τασης του Εσάτ Πασά για την παράδοση
της πόλης των Ιωαννίνων από την VIII
Μεραρχία. 

11.00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων στο Ηρώο Μπιζανομάχων
στην πλατεία.

12.15: Τελετή προς τιμήν των «έξι παλ-
ληκαριών, των πεσόντων στο Λόφο της
Δουρούτης», την παραμονή της απελευ-
θέρωσης της πόλης.

12.30: Εγκαίνια έκθεσης από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια
με τίτλο «Το ψωμί» του γλύπτη Θεόδωρου
Παπαγιάννη, στον εκθεσιακό χώρο του
Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ηπείρου.

13.10: Αποκαλυπτήρια από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια
γλυπτού έργου του εικαστικού Κώστα Βα-
ρώτσου με τίτλο «Κυπαρίσσι» κατά την τε-
λετή ονοματοδοσίας της πλατείας του
Κάστρου σε «πλατεία Μίνωος Σ. Μάτσα».
Το γλυπτό είναι δωρεά της οικογένειας
Μάκη Μάτσα εις μνήμη του πατέρα τους
Μίνωος Μάτσα. Πανηγυρική εκδήλωση
του Δήμου Ιωαννιτών στο Πνευματικό
Κέντρο.

19.00. Κεντρική εκδήλωση στο Πνευ-
ματικό Κέντρο. Άφιξη του Προέδρου της
Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, Xαιρε-
τισμός Δημάρχου Iωαννίνων Φίλιππα Φί-
λιου, Xαιρετισμός Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου Δημητρίου Γιωτίτσα. 

-Ομιλία από τον ποιητή Μιχάλη Γκανά
με θέμα: «Λόγος πολυφωνικός για τα
Γιάννενα τα ελεύθερα, τα γυάλινα και τα
μαλαματένια».

- Εισαγωγή στην όπερα «Ναμπούκο»
του Βέρντι από τη Φιλαρμονική του
Δήμου Ιωαννιτών.

20.00: Ξενάγηση στην έκθεση: «H απε-
λευθέρωση των Iωαννίνων όπως αποτυ-
πώθηκε στον Τύπο της εποχής» από το
ιστορικό αρχείο του Δήμου Ιωαννιτών,
στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού
Κέντρου

- Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 
07.00: Εορταστικό πρωινό με τη συμ-

μετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου
Ιωαννιτών και της μπάντας της VIII Με-
ραρχίας.

10.30: Δοξολογία στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Ιωαννίνων. 

11.05: Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο
Μπιζανομάχων και αποκαλυπτήρια ανα-
μνηστικής στήλης από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

11.45: Παρέλαση πολιτικών και στρα-
τιωτικών τμημάτων ενώπιον του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας.

19.00: Εγκαίνια έκθεσης στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Ιωαννίνων: «Εκτός χρό-
νου εντός ορίων. Άρης Κωνσταντινίδης: ο
αρχιτέκτονας του Μουσείου Ιωαννίνων».

21.00: Πανηγυρική συναυλία στο Πνευ-
ματικό Κέντρο με τη Συμφωνική Ορχή-
στρα του Δήμου Ιωαννιτών, τη χορωδία
Αρμονία της Πρέβεζας, τη χορωδία του
Λυκείου Ελληνίδων και τη χορωδία του
Δημοτικού Ωδείου Διδασκαλία χορω-
δίας: Βαλεντίν Στεφάνοφ. Μουσική Διεύ-
θυνση: Φοίβος Παπαδόπουλος. Έργα: Β.
Α. Μότσαρτ, Τζ. Βέρντι, Γκ. Φρ. Χαίντελ,
Λ. Βαν Μπετόβεν.

- Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
10.30: Παρουσίαση αναμνηστικών

γραμματοσήμων «Εθνικά Ιστορικά Γεγο-
νότα-

100 χρόνια από την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων» από τον Δήμαρχο

Ιωαννίνων Φίλιππο Φίλιο και τον ειδικό
Σύμβουλο Φιλοτελισμού - ΕΛΤΑ Μωυσή
Κωνσταντίνη, στο Κεντρικό Δημαρχείο
(γραφείο Δημάρχου).

Μανωλιάσα, θέση Εικονίσματα
12.00: Εκδήλωση Μνήμης. Αποκαλυ-

πτήρια μνημείου για τους πεσόντες του
Ελληνικού Στρατού και των εθελοντικών
σωμάτων από όλη την Ελλάδα και την
Κύπρο. -Αποκαλυπτήρια μνημείου πε-
σόντων Μανιατών.

Πνευματικό Κέντρο
19.00: Ομιλία από τον κ. Σαράντο Καρ-

γάκο, ιστορικό- συγγραφέα με θέμα:
«Η Συμβολή των Μανιατών στους Απε-

λευθερωτικούς Αγώνες της Ηπείρου»
-Προβολή ιστορικής ταινίας, δρώμενα

και παραδοσιακοί χοροί από συλλόγους
Μανιατών. Επιμέλεια-Συντονισμός: Ελένη
Κούβαρη, Φιλόλογος - υπ. διδάκτωρ Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Πλούσιο το πρόγραμμα εορτασμού 
για τα 100 χρόνια ελευθερίας των Ιωαννίνων

Την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013,
συμπληρώνονται εκατό χρόνια  από την
απελευθέρωση της Κόνιτσας από τους Οθω-
μανούς. Ο Δήμος Κόνιτσας  οργανώνει, για
όλο το έτος 2013,  σειρά εκδηλώσεων με
στόχο την επιστημονική έρευνα και τεκμη-
ρίωση των γεγονότων της απελευθέρωσης
αλλά προπάντων με στόχο την τιμή στον
αγώνα εκείνων που θυσιάστηκαν για την
ελευθερία.  

Πρόγραμμα
7.30:  Αρχιερατική Λειτουργία στο  Ι.

Ναό του  Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
11.00: Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση

στεφάνου από το Δήμαρχο Κόνιτσας στο
μνημείο των  πεσόντων

11.15-11.30: Βυζαντινή-Παραδοσιακή
χορωδία Ι. Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής και Κονίτσης: Τραγούδια της
απελευθέρωσης  

11.30-11.50: Ο πανηγυρικός της ημέρας

στο Δημαρχείο Κόνιτσας, με ομιλητή τον
κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο, Λέκτορα του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Η Κόνιτσα στο
Ελληνικό Κράτος: Πραγματικότητες και
συμβολισμοί. 

11.50-12.00: Προβολή οπτικού υλικού
από τα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης Κόνιτσας

12.00-12.30:  Μουσική εκδήλωση με την
ορχήστρα των πνευστών (Jazz-Ethnic) του
Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων

12.30:  Δεξίωση στο Δημαρχείο
13.00: Στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας

Κόνιτσας θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθε-
σης Βιβλίων της Δημόσιας Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης Κόνιτσας και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καστάνιανης Πωγωνίου με θέμα:
‘’Εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της
Κόνιτσας”. 

Απονομή αναμνηστικής πλακέτας από το
Δήμαρχο Κόνιτσας προς τιμήν του Συλλό-
γου Καστάνιανης Πωγωνίου.

Εορτασμός για την 
Απελευθέρωση της Κόνιτσας 
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Ευχάριστα είναι τα νέα για την
έναρξη του έργου ανάπλασης
στην παραλίμνια περιοχή του Πε-
ράματος, στο χώρο του σημερινού
πάρκινγκ και του παλιού γηπέ-
δου, στο μέτωπο της λίμνης.
Όπως ανακοινώθηκε χθες από το
δήμο Ιωαννιτών, προεγκρίθηκε η
σύμβαση με τον ανάδοχο και
μπήκε στην τελική ευθεία η δια-
δικασία για να ξεκινήσει.

Το έργο είναι ενταγμένο στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αν-
ταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα» του Υπουργείου
Υποδομών, η δημοπράτησή του
έγινε από τον ΕΟΤ και η σύμβαση
του ανέρχεται στο 1,2 εκ.  ευρώ.
Η έκπτωση που δόθηκε ξεπερνά
το 50% επί του προϋπολογισμού
που ήταν 2.520.000 ευρώ.

Πρόκειται για το έργο που είχε
προωθηθεί από τον πρώην δήμο
Περάματος και αντιμετώπισε πρό-
βλημα έχοντας αναδειχθεί ανά-
δοχος εξαιτίας  της, εκ των

υστέρων,  οριοθέτησης της λίμνης
και χρειάστηκε μεγάλη προσπά-
θεια για να επαναδημοπρατηθεί
με μικρότερο προϋπολογισμό ( ο
αρχικός ήταν 2,9 εκ. ευρώ), λόγω
μείωσης του φυσικού αντικειμέ-
νου, όμως το σημαντικό είναι ότι
δεν χάθηκε το έργο, έστω κι αν
καθυστέρησε. 

«Η υλοποίηση του έργου αυτού
αποτελεί τη δικαίωση μιας μεγά-

λης προσπάθειας που έγινε από
το πολιτικό και το υπηρεσιακό δυ-
ναμικό του Δήμου Ιωαννιτών,
ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα
και ουσιαστικά να επανασχεδια-
στεί έτσι, ώστε να διασφαλίζει
πλήρως το λιμναίο οικοσύστημα
και να αναβαθμίζει την περιοχή»,
τονίζει σε δήλωση του ο δημοτι-
κός σύμβουλος Κώστας Γκόγκος
και προσθέτει: «Πρόκειται για μία

παρέμβαση μείζονος σημασίας
που θα δημιουργήσει μια νέα, με-
γάλη ζώνη αναψυχής και δραστη-
ριοτήτων και θα αποδώσει στους
πολίτες της ευρύτερης περιοχής
αλλά και τους τουρίστες ένα
τμήμα της παραλιμνίου με υψηλή
αισθητική».

Οι εργασίες και οι υποδομές
που πρόκειται να γίνουν, σύμ-
φωνα με τη μελέτη, είναι τα εξής:

- Ανακαίνιση του κτιρίου υπο-
δοχής και των WC. 

- Κατασκευή γηπέδων, και πιο
συγκεκριμένα  γήπεδο αντισφαί-
ρισης, γήπεδο καλαθοσφαίρισης,
πίστα skatepark. Σε όλα τα γή-
πεδα τοποθετούνται φωτισμοί, πε-
ριφράξεις και όλες οι
απαιτούμενες Η/Μ, υδραυλικές
και αποχετευτικές εγκαταστάσεις.

- Παιδική χαρά, πολλαπλή κα-
τασκευή αναρρίχησης και τσου-
λήθρας, κατασκευή παιχνιδιού
και αναρρίχησης.

- Κατασκευή τριών ξύλινων οι-
κίσκων. Οι οικίσκοι κατασκευά-
ζονται από εξωτερική ξύλινη
τοιχοποιία. Εξωτερικά των οικί-
σκων υπάρχει ξύλινη πέργκολα
με κάλυψη από καλάμια.

- Ξύλινες κατασκευές για ενη-
μέρωση και εκπαίδευση, Παρατη-
ρητήριο, χώρος στάθμευσης,
διαμόρφωση κενού χώρου πλα-
τείας, χώροι στάσεις – ξεκούρα-
σης – αναψυχής.                  Χ.Κ

Προεγκρίθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο

Ξεκινά η παραλίμνια ανάπλαση στο Πέραμα
Ποιες παρεμβάσεις και υποδομές θα γίνουν για τη δημιουργία ζώνης αναψυχής

X. KAZAKOΣ

Μείωση των αντικειμενικών αξιών των
ακινήτων στο νέο δήμο Ιωαννιτών κατά
40% προτείνει το δημοτικό συμβούλιο με
ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε στην
προχθεσινή συνεδρίαση του. Το θέμα συ-
ζητήθηκε με τη διαδικασία του κατεπεί-
γοντος, λόγω του γεγονότος ότι οι υψηλές
τιμές που ισχύουν έχουν σοβαρές  επι-
πτώσεις   στην οικονομική κατάσταση του
Δήμου, στα νοικοκυριά και στην αγορά
ακινήτων. Επίσης, επιβαρύνουν το δήμο
με υπέρογκες οφειλές για τις αποζημιώ-
σεις από ρυμοτομίες.  Κατά πόσο το αί-
τημα θα έχει και αποτέλεσμα δεν γνωρίζει
κανείς, πάντως το νέο Μνημόνιο δεν «επι-
τρέπει» μειώσεις.

Το δημοτικό συμβούλιο στο ψήφισμα
του επικαλείται σειρά λόγων και στοιχείων
που αφορούν τα ακίνητα, την τεράστια μεί-
ωση της οικοδομικής δραστηριότητας και
την πτώση της εμπορικής αξίας και κατα-
λήγει σε προτάσεις προς την κυβέρνηση
και  κάθε αρμόδιο φορέα. Στην τοποθέ-
τηση επί του θέματος ο δήμαρχος Φίλιπ-
πας Φίλιος έφερε ως τελευταίο, κραυγαλέο
παράδειγμα υψηλής τιμής ζώνης, τα 1.300
ευρώ που ισχύουν για την περιοχή της
«Ολυμπιάδας».

Για την σύνταξη του ψηφίσματος το Σώμα
έλαβε υπόψη, όπως αναφέρεται:

- Την δραματική επιδείνωση όλων των
δεικτών για την αγορά ακινήτων, με βάση

τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Τράπεζας
της Ελλάδος και της τοπικής αγοράς (Δεί-
κτες τιμών, συναλλαγών ακινήτων, χρημα-
τοδότησης, κ.λ.π).

- Την πρωτοφανή πτώση του όγκου της
συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας
στην Ήπειρο, κατά 43% στην περίοδο Ια-
νουαρίου – Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
έτους 2011.

- Την αδυναμία των δημοτών να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον
Δήμο, οι οποίες σχετίζονται με ακίνητα
και προσδιορίζονται με βάση την αντικει-
μενική τους αξία (εισφορές σε χρήμα,
αποζημιώσεις λόγω προσκύρωσης κ.λ.π).

- Το υψηλό οικονομικό κόστος για το

Δήμο σε περιπτώσεις αποζημίωσης κατό-
χων ακινήτων, για τον προσδιορισμό των
οποίων λαμβάνεται υπόψη και η αντικει-
μενική αξία ακινήτων.

- Σειρά αιτημάτων συμπολιτών, συλλό-
γων κατοίκων, οργανώσεων ιδιοκτητών ακι-
νήτων και άλλων φορέων για παρέμβαση
του Δήμου προς όλες τις κατευθύνσεις,
ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αντικειμε-
νικές αξίες ακινήτων.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομό-
φωνα:

- Θεωρεί ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές
αξίες ακινήτων στη γεωγραφική περιοχή
του Δήμου Ιωαννιτών είναι υπερβολικά
υψηλές και εξωπραγματικές.

- Εκτιμά ότι η διατήρησή τους στα σημε-

ρινά επίπεδα επιδεινώνει περεταίρω κάθε
δραστηριότητα και κάθε οικονομικό δείκτη
που σχετίζεται με την αγορά ακινήτων και
την οικοδομική δραστηριότητα, όπως οι
τιμές ακινήτων, οι αγοραπωλησίες, το κό-
στος κατασκευής, η απασχόληση, κ.λπ.

- Καταθέτει προς την Κυβέρνηση και σε
κάθε αρμόδια Αρχή τις ακόλουθες προτά-
σεις:

- Άμεση γενική μείωση των τιμών ζώνης
κατά 40%.

-Κατάργηση του συντελεστή εμπορικό-
τητας, δεδομένου ότι στη σημερινή συγκυ-
ρία της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης
η εμπορικότητα είναι ουσιαστικά ανύπαρ-
κτη. Εάν κριθεί ότι δεν είναι δυνατή η κα-
τάργηση του συντελεστή εμπορικότητας,
προτείνεται ως ισοδύναμο μέτρο η μείωση
του υπέρ την μονάδα συντελεστή κατά
50%.

- Αύξηση των μειωτικών συντελεστών πα-
λαιότητας .

- Αξιολογεί ότι η υιοθέτηση των ανωτέρω
προτάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την
εκλογίκευση των φόρων κατοχής ακινήτων
σε επίπεδα ανεκτά και εξυπηρετήσιμα από
τους πολίτες , την επανεκκίνηση  της οι-
κοδομικής δραστηριότητας και γενικότερα
της αγοράς ακινήτων, όπως συνέβη και σε
παρόμοια κρίση του έτους 1993. Εξαιρε-
τικά θετική θα είναι η επίδραση και στα οι-
κονομικά του Δήμου μας για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν στο ιστορικό του
παρόντος ψηφίσματος.

Ζητά το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων

Να πέσουν κατά 40% οι αντικειμενικές αξίες
Σε ομόφωνο ψήφισμα προς την κυβέρνηση και κάθε αρμόδια αρχή, περιέχονται επιχειρήματα και λόγοι για την μείωση
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Την πρώτη θέση στις κατασχέσεις
ναρκωτικών και μία από τις υψηλότερες
θέσεις στην πάταξη άλλων μορφών εγ-
κληματικότητας κατέκτησε η Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου με
βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία που
ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της
ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με αυτά μάλιστα οι συνο-
λικές ποσότητες χασίς που κατασχέθη-
καν το 2012 όχι μόνο ήταν
υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με αυτές
του 2011 αλλά αποτελούν περίπου το
90% όσων συνολικά κατασχέθηκαν σε
ολόκληρη τη χώρα.

Από τους 13,4 τόνους χασίς που έπε-
σαν στα χέρια των αστυνομικών αρχών
της Ελλάδας, περίπου οι έντεκα τόνοι
κατασχέθηκαν στην Ήπειρο  κυρίως
στους Νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννί-
νων οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία.

Εντυπωσιακή πραγματικά είναι η αύ-
ξηση στην εξιχνίαση κλοπών, μιας και
από τις 292 κλοπές που σημειώθηκαν
σε σπίτια οι 103, ποσοστό άνω του
30% εξιχνιάστηκαν όταν το 2011 από
τις 232 κλοπές είχαν εξιχνιαστεί μόλις
οι 43.

Και τα ποσοστά όμως στην εξιχνίαση
ληστειών είναι πολύ υψηλά. Χαρακτη-
ριστικά λοιπόν από τις πέντε ληστείες
καταστημάτων εξιχνιάστηκαν οι τρεις,
από τις δώδεκα οικιών εξιχνιάστηκαν
οι οκτώ.

Επίσης μέσα στο 2012 εξιχνιάστη-
καν 13 ανθρωποκτονίες, ορισμένες έρ-
χονταν από παλαιότερα έτη, 14
περιπτώσεις απάτης, ενενήντα περι-
πτώσεις πλαστογραφίας, ενώ εξιχνιά-
στηκε η μία και μοναδική περίπτωση
αρχαιοκαπηλίας.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο με ιδιαί-
τερη αξία για την περιοχή μας είναι
αυτό που αφορά σε διαρρήξεις εκκλη-
σιών, θέμα που έχει ταλανίσει πολύ
την Ήπειρο κατά τα προηγούμενα χρό-
νια. Το 2012 λοιπόν καταγράφονται 13
διαρρήξεις οι οποίες όμως δεν έχουν
χαρακτηριστικά κυκλωμάτων αρχαι-
οκαπηλίας όπως τα προηγούμενα χρό-
νια, αλλά σχεδόν όλες αφορούν σε
παγκάρια ή άλλα αντικείμενα.

Τα στοιχεία αυτά λοιπόν δείχνουν
την πολύ σοβαρή και συστηματική
δουλειά που έγινε από τη Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ηπείρου σε μια
χρονιά που έμεινε με αποδεκατισμένες
τις δυνάμεις της λόγω της συνεχούς και
μεγάλης μετακίνησης δυνάμεων στη
Θράκη.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ για το 2012

Πρωτιά της ΓΑΔΠ Ηπείρου στις κατασχέσεις ναρκωτικών
Με 11 τόνους από τους 13,4 σε όλη τη χώρα οι αστυνομικές δυνάμεις της περιφέρειάς μας έσπασαν  ρεκόρ… απο-
δοτικότητας, ενώ κατέγραψαν κι άλλες επιτυχίες σε άλλες μορφές εγκλήματος

Αναλυτικά και συγκριτικά στοιχεία:

ΗΠΕΙΡΟΥ 2 0 1 1 2 0 1 2
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
τελ/να από εξιχν τελ/να από        εξιχν

πειρες ιάσεις πειρες   ιάσεις
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ 3 13 10 7 9 13
ΑΠΑΤΕΣ 27 - 11 25 2 14
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ 3 - 3 1 - 1
ΒΙΑΣΜΟΙ 2 1 2 6 1 6
ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 3 - 2 2 - 1
ΕΠΑΙΤΕΙΑ 3 - 3 1 - 1
ΖΩΟΚΛΟΠΗ 31 5 40 - 9
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ 44 - 7 68 - 17
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 3 - 3 3 - 3
Ν περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 289 - 268 273 - 259
Ν περί ΟΠΛΩΝ 111 - 91 133 - 92
Ν περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 9 - 9 13 - 13
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 72 - 74 90 - 90
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1 - 1 5 - 5

ΚΛΟΠΕΣ - ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 723 33 230 839 39 286
Κλοπές - Διαρρήξεις 
από ιχε αυτ/τα 99 1 31 112 3 34
Κλοπές - Διαρρήξεις 
ιερών ναών 7 2 7 13 1 3
Κλοπές - Διαρρήξεις 
καταστημάτων 95 9 83 95 6 50
Κλοπές - Διαρρήξεις 
λοιπές 288 10 65 299 15 88
Κλοπές - Διαρρήξεις 
οικιών 232 10 43 292 13 103
Κλοπές - Διαρρήξεις σε 
συγκοινωνιακά μέσα 1 - - 1 - 1
Κλοπές με αρπαγές 
τσαντών 1 1 6 - 2 -
Κλοπές σε δημόσιο 
χώρο-μικροκλοπες 1 - - 21 1 5

ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 336 5 138 395 4 148
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΕ 
αυτ/των 73 - 36 104 3 47
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΦ
- Λεωφορείων 24 1 8 55 - 12
Κλοπές Τροχοφόρων 
Λοιπών οχημάτων 8 - 3 10 - 1
Κλοπές Τροχοφόρων 
Μοτοποδηλάτων 97 - 43 89 - 44
Κλοπές Τροχοφόρων 
Μοτοσυκλετών 134 4 48 137 1 44

ΛΗΣΤΕΙΕΣ 37 5 17 43 12 27
Ληστείες εντός 
καταστημάτων - 5 1 3
Ληστείες εντός οικιών 12 1 7 12 2 8
Ληστείες κινητών 
τηλεφώνων-μικροποσών 4 - 3 6 5
Ληστείες λοιπές 14 1 5 8 5 5
Ληστείες με αρπαγή 
τσάντας - - - 2 - 2
Ληστείες πρατηρίων 
υγρών καυσίμων 2 - 1 3 - 1
Ληστείες σε ΕΛ.ΤΑ.
Ληστείες σε περίπτερα 1 - - - 1 -
Ληστείες σε πρακτορεία 
ΟΠΑΠ 1 1 - 1 1 1
Ληστείες σούπερ μάρκετ - - - - - -
Ληστείες ταχυδρομικών 
διανομέων - 1 - 2 1 -
Ληστείες τραπεζών, ταχ/κών 
ταμιευτηρίων 3 1 1 4 1 2

Έκταση στον ΟΚΠΑΠΑ παραχώρησε ο δήμος

Δημοτικός Λαχανόκηπος 
στο «Βοϊδολίβαδο» Σταυρακίου

Μία νέα δράση που έχει αναπτυχθεί ήδη σε άλλες
περιοχές της χώρας και τυγχάνει θερμής αποδοχής
από τους πολίτες, θα λάβει σύντομα σάρκα κι οστά και
στα Γιάννινα. Πρόκειται για το Δημοτικό Λαχανόκηπο
τον οποίο σύντομα θα δημιουργήσει και θα υλοποι-
ήσει ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγ-
γύης και Προσχολικής Αγωγής. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων κατά τη συνε-
δρίαση της Τετάρτης αποφάσισε την παραχώρηση 33
στρεμμάτων στη θέση Βοϊδολίβαδο προκειμένου ο ΟΚ-
ΠΑΠΑ να δημιουργήσει τον Δημοτικό Λαχανόκηπο. 

Να θυμίσουμε πως για τη δημιουργία του δημοτικού
λαχανόκηπου είχε αρχικά ζητηθεί η παραχώρηση της
χρήσης της πρώην γεωργικής σχολής στον Κατσικά
ώστε να δημιουργηθούν εκεί οι καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις με την πρώτη αντίδραση από το αρμόδιο υπουρ-
γείο να είναι θετική, αλλά τελικά να μην υλοποιείται.

Κάπως έτσι καταλήξαμε ο δήμος να είναι αυτός που
θα παραχωρήσει εκτάσεις του προκειμένου να κάνει
πράξη την εξαγγελία του.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππος
Τσουμάνης από τη δράση αυτή θα ωφεληθούν τρια-
κόσιες οικογένειες της πόλης των Ιωαννίνων. 

Ο χώρος θα διαμορφωθεί  κατάλληλα έτσι ώστε οι
πολίτες να μπορούν να καλλιεργήσουν δωρεάν τα δικά
τους λαχανικά και φρούτα υπό την καθοδήγηση γεω-
πόνων ώστε έτσι να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν
μέρος των αναγκών ενός νοικοκυριού. 

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα απευθύνεται σε άπο-
ρους, χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα χαμηλού εισοδή-
ματος και πολύτεκνους δημότες στους οποίους θα
παραχωρηθεί έκταση 70 έως 80 τετραγωνικά μέτρα
για την Βιολογική Καλλιέργεια οπωροκηπευτικών.

Με την δημιουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου,
όπως υπογράμμισε ο κ. Τσουμάνης τα οφέλη είναι
πολλαπλά. Συγκεκριμένα θα δίνεται η δυνατότητα στον
δημότη να παράγει αγνά βιολογικά προϊόντα και  να
ελαφρύνει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Επί-
σης, θα μπορεί να απασχολείται σε δημιουργικές δρα-
στηριότητες και να έρχεται σε επαφή με την φύση,
βελτιώνοντας  έτσι την ποιότητα της ζωής του. Συγ-
χρόνως, θα δίνει το 10% της παραγωγής του  για να
ενισχύσει το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης.

Η θέση του Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι σε ση-
μείο προσβάσιμο από την πόλη  και θα λειτουργήσει
με προσωπικό που θα προσληφθεί μέσα από Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα.

Πολλά και σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλ-
λον του ακριτικού Πωγωνίου προκύπτουν σύμφωνα
με ανακοίνωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ανα-
κοινώσεις για το χώρο κράτησης μεταναστών στο
παλιό ΚΤΕΟ του Τελωνείου Κακαβιάς.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση τίθενται ερω-
τήματα για το ποίοι κρύβονται πίσω από τον σχε-
διασμό αυτό με τον ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί υπεύθυνους
τόσο τον Περιφερειάρχη όσο και τον Δήμαρχο Πω-
γωνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Στην πρόσφατη (6-2-13) έκτακτη συνεδρίαση του

Δημ.Συμβουλίου του Δ.Πωγωνίου, αιφνιδιαστικά,
τέθηκε ζήτημα εγκατάστασης στρατοπέδου κράτη-
σης- συγκέντρωσης μεταναστών στην περιοχή. Ακο-

λούθησαν δηλώσεις του περιφερειάρχη Ηπείρου,
που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Δημ. Συμ-
βουλίου, με τις οποίες αποδέχεται ως «κατάλληλο»
(sic) τόπο εγκατάστασης το ΚΤΕΟ Κακαβιάς.

Δημιουργούνται πλέον πολλά και σοβαρά ερωτή-
ματα σχετικά με το μέλλον που επιφυλάσσει η μνη-
μονιακή συγκυβέρνηση για την ακριτική περιοχή
του νομού μας.

1. Αυτό το μέλλον επιφυλάσσουν στο Πωγώνι;
2. Να γίνει μια ΕΟΖ όπου θα χρησιμοποιείται ως

εργατικό δυναμικό η μάζα των εξαθλιωμένων κρα-
τούμενων μεταναστών;

3. Γιατί μια μέρα νωρίτερα ο δήμαρχος κ.Καψά-
λης στη συνεδρίαση του Τ.Τ.Ε. στα Γιάννενα δήλωσε
ότι ο δήμος σχεδιάζει να παραχωρήσει για την ΕΟΖ

500 στρέμματα δημοτικής έκτασης που-κατά σύμ-
πτωση….; – βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το κτί-
ριο του ΚΤΕΟ Κακαβιάς;

4. Ποιος ακριβώς από τους θεσμικούς παράγον-
τες της περιοχής μας, αναλαμβάνει την πολιτική ευ-
θύνη για τον απαράδεκτο αυτό σχεδιασμό που
υποβαθμίζει το μέλλον της περιοχής και κατ’ επέ-
κταση της Ηπείρου;

5. Είναι άραγε σχεδιασμός του κ. Δένδια, του κ.
Καχριμάνη, του Δημάρχου κ. Καψάλη;

6. Ή μήπως, όλοι μαζί, κινούνται παρασκηνιακά
και συνδεδεμένα, ερήμην της τοπικής κοινωνίας για
να δημιουργήσουν ένα εφιαλτικό μέλλον για την
ακριτική περιοχή αλλά και για όλους τους Ηπειρώ-
τες; 

Δηλώνουμε την απερίφραστη και κατηγορηματική
αντίθεσή μας στην εγκατάσταση Κέντρου Κράτησης
Μεταναστών στην περιοχή και ιδιαίτερα με οποι-
αδήποτε σκέψη χρησιμοποίησης εξαθλιωμένων αν-
θρώπων ως δωρεάν εργατικό δυναμικό της ΕΟΖ που
προωθούν η μνημονιακή συγκυβέρνηση και οι ντό-
πιοι θεσμικοί παράγοντες που την εκφράζουν και
αναλαμβάνουν την διεκπεραίωσή τους.

Η γιαννιώτικη και ηπειρωτική κοινωνία θα σταθεί
αποφασιστικά αντίθετη στην όποια προσπάθεια υλο-
ποίησής τους 

Οι ευθύνες του κ. Περιφερειάρχη και της δημοτι-
κής αρχής Πωγωνίου είναι μεγάλες και οφείλουν
όλοι τους να τις αναλάβουν και να γνωστοποιήσουν
τις θέσεις τους για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων

«Περιφέρεια και Δήμος Πωγωνίου να απολογηθούν για το σχεδιαζόμενο Κέντρο Κράτησης Μεταναστών»



X. KAZAΚΟΣ

Πλην του θέματος με τους «φου-
σκωμένους» λογαριασμούς της
ΔΕΥΑΙ και την απόδοση της ευθύνης
στους υπαλλήλους που δεν μετράνε
την κατανάλωση, αλλά και το γεγονός
ότι ο δήμος θα προσφύγει δικαστικά
για διαφυγόντες πόρους λόγω μη
εφαρμογής της νέας απογραφής, ξε-
χώρισε η δέσμευση του δημάρχου
για συζήτηση και στο δημοτικό συμ-
βούλιο επί του σχεδίου Π.Δ Λίμνης. 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου, από τον πρό-
εδρο της ΔΗΑΝΕΤΑΙ Γιώργο Παπα-
διώτη ανακοινώθηκε ότι ο
διαγωνισμός για το έργο αποκατά-
στασης του διατηρητέου κτιρίου και
του περιβάλλοντος χώρου της
«Όασης», με προϋπολογισμό
2.040.000 ευρώ θα γίνει στις 5 Μαρ-
τίου. Πρόκειται για έργο που εντάχ-
θηκε, τελικά, στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ
Ηπείρου) και πρόσφατα έλαβε και
την έγκριση δημοπράτησης από την
Περιφέρεια. Καλώς εχόντων των
πραγμάτων το καλοκαίρι είναι πολύ
πιθανό να στηθεί εργοτάξιο στο χώρο
και να αρχίσει η αντίστροφη μέ-
τρηση, ώστε να απαλλαγεί το κέντρο
της πόλης από την σημερινή ασχή-
μια. Σε ότι αφορά το άλλο εργοτάξιο
που σήμερα φιλοξενείται και τέθηκε
ως ερώτημα από τον Ν. Γκόντα, ο δή-
μαρχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για
εξυπηρέτηση που γίνεται στον ανά-
δοχο που εκτελεί το έργο των πεζο-
δρομήσεων και το οποίο θα πάψει να
λειτουργεί μόλις εγκατασταθεί ο ανά-
δοχος για το έργο της «Όασης».

Θα συζητηθεί στο Σώμα
το Π.Δ Λίμνης

Το δημοτικό συμβούλιο θα συζη-
τήσει επί του σχεδίου Προεδρικού
Διατάγματος για την Παμβώτιδα σε
επόμενη συνεδρίαση του και αφού
περάσουν οι εκδηλώσεις για την 100η

επέτειο απελευθέρωσης της πόλης,
έκανε γνωστό στο Σώμα ο δήμαρχος,
μετά από σχετική παρέμβαση του Ν.
Γκόντα, ότι παρήλθε η προθεσμία για
την κατάθεση προτάσεων. Ο δήμαρ-
χος ανέφερε ότι το σχέδιο, όπως

στάλθηκε από το ΥΠΕΚΑ τον περα-
σμένο Δεκέμβριο είναι το επίσημο
και υποστήριξε μάλιστα, ότι τα προ-
ηγούμενα ήταν απλά προτάσεις και
απόψεις των υπηρεσιακών παραγόν-
των του υπουργείου. Μίλησε για…
άδικες φωνές κριτικής και επικαλέ-
στηκε την ανάρτηση του στην ιστοσε-
λίδα του δήμου, ώστε εκεί να
καταθέτουν φορείς και πολίτες τις
απόψεις τους και σε ότι αφορά την σε
εξέλιξη διαδικασία με πρωτοβουλία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξή-
γησε ότι μετά την γνωμοδότηση του
Περιφερειακού Συμβουλίου θα γνω-
μοδοτήσει και το δημοτικό και μαζί
η πρόταση της Αποκεντρωμένης και
θα σταλούν όλα στο ΥΠΕΚΑ. Όπως
υποστήριξε ο δήμαρχος, τρία είναι τα
επίμαχα σημεία του σχεδίου, Λογγά-
δες, Μάτσικας και περιοχή Βογιάνου
και αφορούν τη ζώνη υψηλής παρα-
γωγικότητας, την κατάτμηση οικοπέ-
δων και τη δόμηση.

Έργα ΔΕΥΑΙ και δάνεια δήμου
Ο δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά

το Σώμα για τις συναντήσεις που είχε
κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην
Αθήνα κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά
στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμ-
ματέα του ΥΠΕΚΑ από την οποία
υπήρξε η δέσμευση για ομαλή εκτέ-
λεση της μεγάλης παρέμβασης της
ΔΕΥΑΙ. Πρόκειται για το μεγάλο πα-
κέτο έργων προϋπολογισμού 48 εκ.
ευρώ που έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕ-
ΡΑΑ και τις πληροφορίες για απέν-

ταξη έργων ανά τη χώρα, δεδομένου
ότι τα ενταγμένα έχουν διπλάσιο προ-
ϋπολογισμό από τις διαθέσιμες πι-
στώσεις. Ήδη εκτελείται το πρώτο από
τα έργα αυτά, αλλά το σημαντικότερο
είναι η επέκταση του βιολογικού κα-
θαρισμού, έργο που αν δεν εγκριθεί
δεν μπορούν να συνδεθούν άλλες πε-
ριοχές στον νέο δήμο, όπως η Αμπε-
λιά, η Πεδινή, πανεπιστήμιο και
ένθεν και ένθεν της «Βλαχόστρατας»
για τις οποίες προβλέπονται έργα
αποχέτευσης. Επίσης, σημαντικό
είναι και το έργο για τη διαχείριση
της ιλύος από τον βιολογικό. Ο δή-
μαρχος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα
υλοποιηθούν όλα τα έργα. 

Σε επίσκεψη του στην ΚΕΔΕ κατέ-
θεσε πρόταση για παρέμβαση της,
προκειμένου να δρομολογηθεί ρύθ-
μιση δανείων –αντίστοιχη αυτής του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων- και με τις ιδιωτικές τράπεζες.
Ως γνωστόν ο δήμος Ιωαννιτών έχει
συνάψει τα περισσότερα δάνεια του
με ιδιωτική τράπεζα, η οποία σε αί-
τημα για πληρωμή μόνο τόκων για
δυο χρόνια και όχι κεφαλαίου, αντι-
πρότεινε επαναδιαπραγμάτευση του
επιτοκίου, κάτι που δεν συμφέρει το
δήμο και δεν το συζητά αφού σήμερα
το επιτόκιο των δανείων είναι το μισό
της αγοράς.

Ο κ. Φίλιος αναφέρθηκε και  στο
θέμα της διαθεσιμότητας 31 εργαζο-
μένων του δήμου και το πρόβλημα
πληρωμής των από το δήμο, λόγω εκ-
κρεμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,

αλλά και γενικότερα για το πώς θα
βρεθεί λύση.

Για τις εκδηλώσεις 
των Ελευθερίων

Κριτική για το πρόγραμμα (και πως
καταρτίστηκε από την επιτροπή που
είχε συγκροτηθεί) των εκδηλώσεων
των «Ελευθερίων» της πόλης από τον
τουρκικό ζυγό, υποστηρίζοντας ότι
λείπει η μεγάλη εκδήλωση,  άσκησε
ο Ν. Γκόντας, θέτοντας εκτός των
άλλων και το θέμα του επίσημου δεί-
πνου που και φέτος δεν θα παρατε-
θεί. Απαντώντας ο δήμαρχος ανέφερε
ότι η επιτροπή λειτούργησε, οι εκδη-
λώσεις καλύπτουν μία ολόκληρη βδο-
μάδα, ενώ ξεδιπλώνονται σε όλη τη
διάρκεια του έτους με συμμετοχή
πολλών φορέων, όπως το πανεπιστή-
μιο και όχι μόνο και ότι το κόστος για
το δήμο είναι πολύ μικρό και οι εκ-
δηλώσεις πολλές. Σχετικά με το επί-
σημο δείπνο για τα «Ελευθέρια» το
οποίο δεν θα παρατεθεί, ο κ. Φίλιος
σημείωσε ότι αυτό αποφασίστηκε σε
συνεργασία με την Προεδρία της Δη-
μοκρατίας. Πρόσθεσε ότι ένα τέτοιο
δείπνο θα κόστιζε πλέον των 30.000
ευρώ. 

Τέλος, στη συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου εγκρίθηκαν αλλαγές
και τροποποιήσεις στα Διοικητικά
Συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρή-
σεων. Πρόεδρος στο Δημοτικό Ρα-
διόφωνο αναλαμβάνει ο Θωμάς
Γκλίναβος και στο Δημοτικό Θέατρο
ο Γιώργος Λώλης. 
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Καθήκοντα Προέδρου του ΤΕΙ Ηπεί-
ρου ανέλαβε  ο Καθηγητής  Ευριπίδης
Γλαβάς μετά την υπογραφή της σχετι-
κής Υπουργικής Απόφασης
(Υ.Α.19602/ Ε5/12-2-2013).

Ο Ευριπίδης Γλαβάς είναι φυσικός με
διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστή-
μιο του Sussex (UK) και ειδίκευση στη
βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε πα-
ραγωγή καινοτόμων προϊόντων αλλά
και σε πιστοποίηση βιομηχανικών προ-
τύπων. Συνεργάστηκε ως Research As-
sociate και Research Fellow με τα
Πανεπιστήμια του Sussex και Liverpo-
olκαθώς και με Ελληνικά Πανεπιστήμια
στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων. Το δημοσιευμένο του έργο

αφορά επιστημονικά συγγράμματα,
άρθρα, ανακοινώσεις και βιβλία σε θέ-
ματα πληροφορικής και τηλεπικοινω-
νιών. Είναι Καθηγητής του Τμήματος
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου και έχει
ιδιαίτερα σημαντική διοικητική εμπει-
ρία. Διετέλεσε Προϊστάμενος Τμήμα-
τος, Πρόεδρος του Ειδικού
Λογαριασμού και Αντιπρόεδρος Οικο-
νομικού Προγραμματισμού και Ανά-
πτυξης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Με την
εμπειρία και τις γνώσεις του συνέβαλλε
σημαντικά στην αξιοποίηση των διαθέ-
σιμων πόρων και στην ερευνητική πο-
λιτική του Ιδρύματος.Ως νέος
Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου οραματίζε-

ται να αναδειχθεί το ακαδημαϊκό προ-
φίλ του ΤΕΙ Ηπείρου, να ενισχυθεί η
διασύνδεσή του με όλους τους θεσμι-
κούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και
πολιτιστικούς φορείς της Ηπείρου και
με οργανωμένες δράσεις να έχει ου-
σιαστική παρέμβαση στην τοπική και
εθνική ανάπτυξη. Στην παρούσα δύ-
σκολη συγκυρία που διανύει η τριτο-
βάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, η
δημιουργική συνεργασία του νέου
Προέδρου με το Συμβούλιο Διοίκησης
και τα θεσμικά όργανα, θα ανοίξει
νέους, αισιόδοξους δρόμους,  γεγονός
που αποτελεί και την επιθυμία όλης της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου.

Ο Ε. Γλαβάς νέος πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου και με την… βούλα   

»
Σχετικά με το
επίσημο δεί-
πνο για τα
«Ελευθέρια»
το οποίο δεν
θα παρατεθεί,
ο κ. Φίλιος ση-
μείωσε ότι
αυτό αποφα-
σίστηκε σε
συνεργασία
με την Προ-
εδρία της Δη-
μοκρατίας.
Πρόσθεσε ότι
ένα τέτοιο
δείπνο θα κό-
στιζε πλέον
των 30.000
ευρώ

Σημαντικά θέματα περιελάμβανε
η ενημέρωση του δημάρχου Φί-
λιππα Φίλιου στην προχθεσινή
συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Ιωαννίνων, αλλά και όσα
προέκυψαν από τις απαντήσεις
του σε ερωτήματα του επικεφα-
λής της μείζονος μειοψηφίας
Νίκου Γκόντα

Ενημέρωση για σειρά θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο

Στις 5 Μαρτίου ο διαγωνισμός για την «Όαση»
Το Σώμα θα συζητήσει το Π.Δ της Παμβώτιδας σε επόμενη συνεδρίαση
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Σταθερή παρέμεινε  η ανεργία στην Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με
τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική
Αρχή για τον μήνα Νοέμβριο καθώς από το 28,1% του

Οκτωβρίου του 2012 έφτασε στο 28,2%.
Σε ότι αφορά τη χώρα έφτασε στο 27,0%,  έναντι 20,8%

το Νοέμβριο του 2011  και 26,6%  τον Οκτώβριο του
2012.  Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Νοέμ-
βριο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.642.102 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.350.181  άτομα,  ενώ ο οικονο-
μικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.339.982 άτομα

Πρώτη με... βραχεία κεφαλή, είναι η Αττική με 29% η
οποία διατήρησε τα ... πρωτεία που πήρε από την Ήπειρο
και Δυτ. Μακεδονία τον Οκτώβριο. Το χαμηλότερο ποσο-
στό ανεργίας καταγράφεται στην περιοχή του Αιγαίου με

20,1%. Στην περιοχή μας το ποσοστό της ανεργίας μέσα
σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες αφού
22,2% τον Νοέμβριο του 2011 ανήλθε σε 28,2 τον περ-
σινό. Οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, τα πολλά «λου-
κέτα» σε επιχειρήσεις, τα «παγωμένα» μεγάλα δημόσια
έργα και η κατακόρυφη πτώση της οικοδομής, δεν επι-
τρέπουν να μπει... φρένο και η οικονομική κρίση πλήττει
ιδιαίτερα την περιοχή μας. Φυσικά, στην πρώτη Αττική,
ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας, αλλά το ποσοστό είναι
τεράστιο και για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-
Δυτ. Μακεδονίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΣΛΤΑΤ, Οι απα-
σχολούμενοι μειώθηκαν κατά 265.584  άτομα σε σχέση
με το Νοέμβριο του 2011 (μείωση 6,8%)  και κατά 30.144
άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012  (μείωση
0,8%). 

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 323.808 άτομα σε σχέση
με το Νοέμβριο του 2011 (αύξηση 31,5%) και κατά
20.255 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012 (αύ-
ξηση 1,5%).  

Οι οικονομικά μη ενεργοί,  δηλαδή τα άτομα που δεν
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά
19.577 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011 (μείωση
0,6%) και κατά 2.683 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο
του 2012 (μείωση 0,1%).

Στο 28,2% τον Νοέμβριο του 2012

Σε ύψη - ρεκόρ η ανεργία στην Ήπειρο και Δ. Μακεδονία

Την πλήρη ενημέρωση από την Δη-
μοτική Αρχή για τον τρόπο λειτουρ-
γίας του Ζωγράφειου Οίκου
Ευγηρίας ζήτησε με δηλώσεις του ο
πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Σπύ-
ρος Εργολάβος, καθώς όπως υπο-
στηρίζει αυτός δεν συνάδει με τα
πλαίσια της διαφάνειας και της βού-
λησης των διαθετών της.

Για το λόγο αυτό μάλιστα ζητά το
θέμα να έρθει προς συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

«Πρόσφατα άρχισε η λειτουργία
του Οίκου Ευγηρίας που ανήκει στο
Κληροδότημα Ζωγράφου, σε συμφω-
νία με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων,
χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, πράγμα που προκάλεσε δυ-
σμενέστατα σχόλια στην κοινωνία
των Ιωαννίνων. Δεν είμαστε αντίθετοι
με τη λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας·
κάθε άλλο μάλιστα. Θέλουμε όμως η
λειτουργία του να γίνει στα πλαίσια
της διαφάνειας, τη συνταγματικής
τάξης και της νομιμότητας, προπαν-
τός δε με πλήρη σεβασμό στη βού-
ληση των διαθετών. Και αυτό πρέπει
να γίνει γιατί η Προγραμματική Σύμ-
βαση υπογράφηκε «μεταξύ του Ζω-
γραφείου Οίκου Ευγηρίας και της
Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων». Το
Γηροκομείο των Ζωσιμάδων ανήκει
στο Κληροδότημα των Ζωσιμάδων·
δεν ανήκει στη Μητρόπολη Ιωαννί-
νων. Και πρέπει επίσης να γίνει γιατί
πολλά λέγονται και ακούγονται γύρω
από το Γηροκομείο των Ζωσιμάδων
και τα Αγαθοεργά που το διοικούν.
Ακούγεται π.χ. ότι υπάλληλοι του Γη-
ροκομείου των Ζωσιμάδων παραμέ-
νουν απλήρωτοι επί μήνες, το
Ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρότατα οι-
κονομικά προβλήματα, παρά τα
έσοδα απ’ το Κληροδότημα Ν. Ζω-
σιμά και τις κατά καιρούς παχυλές

δωρεές πολιτών, που κανένας δε γνω-
ρίζει την τύχη τους. Γράφτηκε και δε
διαψεύστηκε ότι τα Αγαθοεργά τα
αναμένει «κράχ» και έχουν τεράστια
χρέη. Αυτά όλα πρέπει να εξεταστούν
από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννί-
νων, μόνο αρμόδιο να αποφασίσει.
Οι περιουσίες που διαχειρίζεται η
Μητρόπολη και προέρχονται από
Κληροδοτήματα (Γ. Σταύρου, Ν. Ζω-
σιμά, Σχολικές Περιουσίες), είναι
περιουσίες που ανήκουν στην πόλη
των Ιωαννίνων. 

Απευθύνουμε έκκληση στο Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου, να ζητήσει άμεσα από
το Υπουργείο Οικονομικών να απο-
στείλει ελεγκτές του Σ. Δ. Ο. Ε. και να
ελέγξουν εξονυχιστικά: 

Ποια είναι η οικονομική κατά-
σταση των Αγαθοεργών, ποια υπήρξε
μέχρι σήμερα η διακίνηση και αξιο-
ποίηση των πλούσιων μετοχών των
Κληροδοτημάτων που αυτά διαχειρί-
ζονται. Να γίνει εξονυχιστικός οικο-
νομικός έλεγχος των Κληροδοτημά-
των Ν. Ζωσιμά, Γ. Σταύρου, Γ. Τούλη,
να διερευνηθεί αν υλοποιούνται οι
σκοποί που ορίζουν οι διαθέτες και
ποια είναι η σημερινή οικονομική
τους κατάσταση. 

Να ζητήσει επίσης την άμεση εκ-
καθάριση των τριών αυτών Κληροδο-

τημάτων και την απόδοσή τους εκεί
που ορίζουν οι διαθέτες με τις δια-
θήκες τους. 

Καλούμε τις Δημοτικές Παρατάξεις
της Αντιπολίτευσης του Δήμου Ιωαν-
νιτών, να ζητήσουν άμεσα να συζη-
τηθεί, σε όλες τις πτυχές της η
συμφωνία στον Οίκο Ευγηρίας του
Ζωγραφείου Κληροδοτήματος και
του Κληροδοτήματος Ζωσιμάδων, να
ελέγξουν την νομιμότητα της συμφω-
νίας και τη διακίνηση των εσόδων,
και με επίσημη ανακοίνωση του
Δήμου να ενημερωθεί – όπως έχει δι-
καίωμα – ο Γιαννιώτικος λαός 

Καλούμε την Περιφερειακή Διευ-
θύντρια Εκπαίδευσης, κ. Θεοδώρα
Χουλιάρα, να κινήσει άμεσα τη δια-
δικασία που προβλέπουν οι νόμοι,
σύμφωνα με τα στοιχεία που της
έχουμε αποστείλει, ώστε, στη συνέ-
χεια, να εκδοθούν οι προβλεπόμενες
διαπιστωτικές πράξεις, σύμφωνα με
τις οποίες οι Σχολικές Περιουσίες
της πόλης που προέρχονται από Κλη-
ροδοτήματα, να περιέλθουν εκεί που
ορίζουν οι διαθέτες και επιβάλλουν
το Σύνταγμα και οι νόμοι. Παράλ-
ληλα να ζητήσει από ελεγκτές του Σ.
Δ. Ο.Ε. τον πλήρη οικονομικό έλεγχο
αυτών των περιουσιών και τη μέχρι
σήμερα διακίνηση των εσόδων τους
από όλες τις πηγές». 

Ζητά από τον Δήμο η «Ένωση Πολιτών»

Πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία
του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας 

Στα πλαίσια της δράσης Ecomobility 

Οι μαθητές προτείνουν λύσεις για
το κυκλοφοριακό στην πόλη μας

Σε μια γεμάτη αίθουσα του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων,
το μεσημέρι της Τετάρτης Φεβρουαρίου, οι μαθητές του
2ου Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του
5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, παρουσίασαν προτάσεις για
την οικολογική μετακίνηση στη πόλη τους, που έγινε στα
πλαίσια της εκστρατείας ECOMOBILITY 2011-12.

Και οι δύο ομάδες εντόπισαν σοβαρά προβλήματα που
πηγάζουν από τις συνθήκες μετακίνησης στα Ιωάννινα
και τόνισαν την ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
στην πόλη.

Η ομάδα από το 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης Ιωαννίνων τόνισε τα προβλήματα κατάληψης των
πεζοδρομίων, της παράνομης στάθμευσης, και της έλ-
λειψη σεβασμού τω ν οδηγών στις ανάγκες ,μετακίνησης
των ΑΜΕΑ. Οι προτάσεις τους συμπεριέλαβαν Δίκτυο
Ποδηλατοδρόμων, χρήση οικολογικών λεωφορείων,
έλεγχος παράνομης στάθμευσης και βιοκλιματική αρχι-
τεκτονική για την πόλη.

Η ομάδα του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων αναφέρθηκε
στην απώλεια χρόνου και τα προβλήματα στη λειτουργία
της πόλης που προκαλεί το μποτιλιάρισμα σε κεντρικές
αρτηρίες των Ιωαννίνων στις δυσκολίες χρήσης των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στην έλλειψη σεβασμού
των οδηγών ΙΧ και στα διπλοπαρκαρίσματα που δυσκο-
λεύουν την κυκλοφορία στην πόλη. Πρότειναν δημιουρ-
γία χώρων στάθμευσης, κέντρο χωρίς αυτοκίνητα, συχνά
δρομολόγια λεωφορείων και αλλαγή νοοτροπίας στις επι-
λογές μετακίνησης των πολιτών με προτεραιότητα στο
περπάτημα.

Όμορφη στιγμή στη εκδήλωση ήταν η παρουσία της
ομάδας του ECOMOBILITY, από το 5ο Γυμνάσιο που
είχε κερδίσει το βραβείο και είχε πάει στις Βρυξέλλες,
πριν δύο χρόνια. Αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους και
στο τέλος έκαναν την απονομή των επαίνων στους δια-
γωνιζόμενους μαθητές των δύο Γυμνασίων των Ιωαννί-
νων. 

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY 2012-13 διοργανώνεται
κάθε χρόνο από το ECOCITY και είναι υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνι-
στικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη, του Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης
και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

Φέτος συστρατεύθηκαν και συνεργάζονται το Εργα-
στήριο Marketing Προϊόντων & Υπηρεσιών, του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ελέγχου
Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, το Ερ-
γαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής
Μηχανικής και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυ-
ναμικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και το
Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντι-
κών Διεργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργα-
στήριο  Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστι-
κής  της  Ιατρικής  Σχολής και  το  Εργαστήριο Χημείας
Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο
Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου και η Μονάδα Βιώσι-
μης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Υγιεινής της
Ιατρικής  Σχολής του  Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργα-
στήριο  Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέρ-
γειας από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Σχολή Οικονομίας και Δι-
οίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το
Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά, η Επιτροπή Πε-
ριβάλλοντος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής
του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του
ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Ερευνών Περι-
βάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Μεταφορών
(ΕΚΕΤΑ), το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το
Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΜΙΟ), η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλά-
δος, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο Σύλλογος Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μη-
χανικών, ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου Ελλάδος,
η Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, το Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο, ο, , η
UNICEF, η ARTREETEAM, και η Πανελλήνια Ένωση Εκ-
παιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εται-

ρεία ΟΤΑ για λογαριασμό του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για
την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Συρ-
ράκου» με προϋπολογισμό 240.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου
του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με το σύστημα με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)). Το έργο συντί-
θεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
Δαπάνη Εργασιών: 143.512,93 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 25.832,33 €
Απρόβλεπτα
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 25.401,79 €
Αναθεώρηση: 374,90 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 44.878,05 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την
έδρα της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώ-
νυμη Εταιρεία ΟΤΑ», οδός Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 στα Ιωάν-
νινα μέχρι την Πέμπτη 7/3/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β
για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/18 και 2004/17. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651036686,
2651083087, FAX επικοινωνίας 2651033419, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Καρακώστα Αικατερίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/3/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ.. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»,
οδός Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 στα Ιωάννινα και το σύστημα με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)).

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη, ανεξάρτητα από την έδρα τους, για έργα κα-
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο-
γράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούν-
ται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από
ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας. 

6. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ.
3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προ-
ϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προ-
ϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

7. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά-
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογι-
σμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
3.792,00 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  και
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω-
νισμού. 

9. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. εναρ. έργου 2012ΕΠ01880063) και υπό-
κειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβα-
νομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-
2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνική Συμμετοχή. Προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο που δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% του ολικού ποσού της σύμβασης
(χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.)  βάσει του Ν. 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ
222Α) "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν, 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016,
παρ. Η. Ρυθμίσεις Θεμάτων ΥΠΑΑΜΥΔ, Η.6 Συμπλήρωση διατάξεων
των νόμων 1906/1990, 3614/2007 και 4070/2012.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της
εταιρείας  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εται-
ρεία ΟΤΑ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Μετά από πολλά παρά-
πονα καταναλωτών για λακ-
κούβες σε οδοστρώματα
Δημοτικών οδών από όλη
την περιφέρεια Ηπείρου, το
Ινστιτούτου Προστασίας Κα-
ταναλωτών Ηπείρου, εξέ-
δωσε ανακοίνωση στην
οποία παρέχονται χρήσιμες
οδηγίες και συμβουλές.

Πιο συγκεκριμένα:
-Σύμφωνα με το νόμο, οι

δήμοι υποχρεούνται να με-
ριμνούν για τη συντήρηση
του οδοστρώματος των δη-
μοτικών οδών, προκειμένου
να διασφαλίζεται η ασφα-
λής κυκλοφορία των πεζών
και των οχημάτων που χρη-
σιμοποιούν τις οδούς αυτές. 

-Σε περίπτωση δε ζημίας
που επήλθε συνεπεία παρα-
λείψεως των αρμοδίων ορ-
γάνων του Δήμου να
συμμορφωθούν με την πα-
ραπάνω υποχρέωση, ο
Δήμος ευθύνεται σε αποζη-
μίωση του ζημιωθέντος. 

-Υπαίτιος του ατυχήματος
είναι ο εναγόμενος Δήμος,
ο οποίος δεν φρόντισε να
αποκαταστήσει διά των ορ-
γάνων του τη λακκούβα στο
οδόστρωμα δημοτικής
οδού, για τη συντήρηση της
οποίας είναι αρμόδιος, ούτε
τοποθέτησε πριν από αυτήν
τις κατάλληλες πινακίδες,
ώστε να προειδοποιούνται
οι οδηγοί για την ύπαρξη
αυτής.

Αν τα οικονομικά σας δεν
μπορούν να επιδιορθώσουν
τη ζημιά που έχετε υποστεί
,μπορείτε να ζητήσετε απο-

ζημίωση από το Δήμο (χρο-
νοβόρα απόφαση από δικα-
στήρια) θα πρέπει να
κάνετε ως εξής:

1.Καλέστε την Τροχαία
προκειμένου να καταγράψει
και επίσημα το συμβάν.

2.Φωτογραφίστε ακόμα
και με το κινητό σας την κα-
κοτεχνία και τις ζημιές που
έχετε υποστεί.

Αν μπορέσετε, τραβήξτε
μια φωτογραφία όπου θα
φαίνεται η αιτία του ατυχή-
ματος: η τρύπα δηλαδή
στον δρόμο, τη μεγάλη λακ-
κούβα ή τα έργα για τα
οποία δεν προειδοποιούν
πινακίδες σήμανσης.

3.Ενημερωθείτε από την
τροχαία ή τον δήμο σε
ποιον ανήκει ο συγκεκριμέ-
νος δρόμος (στο δημόσιο ή
σε τοπική αρχή)

4.Ενημερώστε αμέσως την

ασφαλιστική σας εταιρεία
για να καταγράψει τις ζη-
μιές στο όχημά σας

Ανάλογα με την κάλυψη
που έχετε κι αν έχετε πλη-
ρώσει ασφάλιστρα και για
δικαστική κάλυψη, ενδέχε-
ται η εταιρία σας να δεχθεί
να αναλάβει τη δικαστική
διαδικασία και την υποστή-
ριξή σας.

5.Αν. υπάρχει τραυματι-
σμός το ΕΚΑΒ για να επιβε-
βαιωθεί.

6.Σε περίπτωση τραυματι-
σμού πηγαίνετε σε δημόσιο
νοσοκομείο για να πάρετε
ιατρική βεβαίωση για σωμα-
τική βλάβη.

7. Συνεννοηθείτε με τον
δικηγόρο σας εντός 24
ορών και στείλτε εξώδικο
προς τον αρμόδιο φορέα το
οποίο θα γράφει πως επι-
φυλάσσεστε για κάθε νό-

μιμο δικαίωμα σας.
8.Σε περίπτωση που ο αρ-

μόδιος φορέας δεν ανταπο-
κριθεί εντός 2 ημερών,
καταθέστε αμέσως ασφαλι-
στικά μέτρα και αγωγή με
την απαίτηση του ποσού
που αντιστοιχεί στην απο-
ζημίωσή σας.

9.Φροντίστε να υπάρχουν
μάρτυρες οι οποίοι βρί-
σκονταν στο σημείο την ώρα
εκείνη του ατυχήματος.

-Πάντως όσοι θα επιλέ-
ξουν να προχωρήσουν
ενάντια του δημοσίου ή του
δήμου που ευθύνεται για
την κακοτεχνία άρα κατ’
επέκταση και για την ζημιά
που έχουν υποστεί, θα πρέ-
πει να οπλιστούν με υπο-
μονή και επιμονή αλλά στο
τέλος το βέβαιο είναι ότι θα
αποζημιωθούν.
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«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία ΟΤΑ»
Αρ. Πρωτ.: 71
Ιωάννινα, 12-2-2013

Αρ. Μελέτης: 83002/3855/24/10/2012
Έργο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων

χώρων οικισμού Συρράκου»
Δήμος: Βορείων Τζουμέρκων

Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Προϋπολογισμός: 240.000.00 Ευρώ

Συμβουλές από το ΙΝΚΑ Ηπείρου

Ζημιές από λακκούβες και 
πως μπορείτε να αποζημιωθείτε

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν-
δέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων,
στην πρόσφατη συνεδρίασή του, ομό-
φωνα αποφάσισε να δηλώσει την αμέ-
ριστη συμπαράστασή του στον αγώνα
των αγροτών για την ικανοποίηση των
αιτημάτων τους για τη μείωση του κό-
στους παραγωγής, την αποτροπή της
υπέρμετρης αύξησης των φορολογι-
κών βαρών και την εξασφάλιση της
αναγκαίας στοιχειώδους ρευστότητας
– δανειοδότησης από τις τράπεζες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μάλι-
στα τονίζει τα εξής: «Σε μια εποχή
όπου η χώρα μας εξαρτάται σε υψηλό
βαθμό από τα αγροτικά και κτηνοτρο-
φικά προϊόντα τρίτων χωρών, όπου η
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού
τομέα παρουσιάζει τις ίδιες αδυναμίες
με αυτές που ήταν πριν από 50 χρό-

νια, όπου η οικονομική ασφυξία στην
αγορά και η έλλειψη ρευστότητας κα-
θιστά κάθε επένδυση στην αγροτική
και κτηνοτροφική παραγωγή ανέφικτη
και κάθε δραστηριότητα επισφαλή, η
ανάκαμψη του αγροτικού τομέα τόσο
για τη διατροφική επάρκεια του πλη-
θυσμού της χώρας όσο και για την επί-
τευξη της πολυπόθητης ανάπτυξης της
υπαίθρου είναι επιβεβλημένο να απο-
τελέσει εθνική προτεραιότητα.

Η επίτευξη αυτών προϋποθέτει την
ριζική αναδιοργάνωση των γεωτεχνι-
κών υπηρεσιών, τη συνεχή παρουσία
του γεωτεχνικού στο χωράφι και στο
στάβλο, την επικαιροποίηση της νο-
μοθεσίας για να μην αντιμετωπίζεται
καχύποπτα ο αγρότης και ο κτηνοτρό-
φος ως παραβάτης, την αναθεώρηση
της πολιτικής των ενισχύσεων και απο-

ζημιώσεων, την ουσιαστική αντιμετώ-
πιση των σοβαρών διαρθρωτικών προ-
βλημάτων ώστε να λάβει αίσιο τέλος η
«τραγωδία» της ελληνικής γεωργίας
και κτηνοτροφίας. 

Στο βωμό λοιπόν της είσπραξης
πρόσκαιρων φορολογικών εσόδων
είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί η
θυσία της εναπομείνασας αγροτικής
και κτηνοτροφικής μας παραγωγής,
ενός τομέα τον οποίο όλοι αποδέχον-
ται ότι μπορεί να αποτελέσει πυλώνα
ανάπτυξης και μοχλό για την επανεκ-
κίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να διαμορ-
φώσουμε άμεσα ένα όραμα για τον
αγροτικό μας τομέα «βάζοντας επιτέ-
λους το άλογο μπροστά από το κάρο»
και να μην προσμένουμε από τους
«βαρβάρους» να είναι η κάποια λύση».

Οι Γεωπόνοι των Ιωαννίνων στηρίζουν
τις κινητοποιήσεις των αγροτών
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Η ποινή για τον ένα Γιαννιώτη και τον
Βορειοηπειρώτη ανέρχεται στα 19 χρό-
νια και τέσσερις μήνες φυλάκισης, ενώ
για τον έτερο Γιαννιώτη στα 22 χρόνια.

Στον αντίποδα 4 μήνες με αναστολή
ήταν η απόφαση τους δικαστηρίου για
τις δύο γυναίκες, μητέρα και σύζυγο του
ενός εκ των κατηγορουμένων.

Μετά το τέλος της δίκης ο Νίκος Γκόν-
τας μίλησε για ηθική ικανοποίηση, επα-
νέλαβε όμως ότι για τον ίδιο και την
οικογένειά του η υπόθεση δεν έχει λήξει
καθώς θεωρεί ότι υπάρχουν ηθικοί αυ-
τουργοί που δεν έχουν αποκαλυφτεί
ακόμα.

«Η δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα
τους φυσικούς αυτουργούς της απαγω-
γής της κόρης μου. Για την ίδια και την
οικογένειά μου η σημερινή απόφαση
αποτελεί μια ηθική ικανοποίηση,
ωστόσο υπάρχουν και ηθικοί αυτουργοί
αυτής της συμμορίας που είναι όσοι διέ-
διδαν κατά καιρούς για ατασθαλίες εκ
μέρους μου. Δεν είναι τυχαίο ότι η υπό-
θεση αυτή έχει κι άλλες πτυχές οι
οποίες αποκαλύφτηκαν εν μέρει και
κατά την ακροαματική διαδικασία, αφού
οι κατηγορούμενοι σε μια αποστροφή
του λόγου τους είπαν πως άλλοι ήταν
αυτοί που ετοίμασαν το ποδήλατο κι
αυτοί απλά το χρησιμοποίησαν. Είμαι
βέβαιος ότι θα διαλευκανθεί πλήρως η
υπόθεση και θα χυθεί άπλετο φως στην
οργανωμένη συμμορία. Από το 1932
είχε να ζήσει τέτοιο έγκλημα η πόλη μας

και η απόφαση του δικαστηρίου θα λει-
τουργήσει αποτρεπτικά στο να συμβεί
ξανά. Σε καμία οικογένεια, ούτε του χει-
ρότερου εχθρού μου δεν εύχομαι να
ζήσει τα όσα πέρασε η δική μου για
τρεις μέρες. Είμαι σίγουρος ότι θα εμ-
πεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας όχι
μόνο στην κοινωνία της πόλης μας αλλά
όλης της χώρας», ήταν η δήλωση που
έκανε ο κ. Γκόντας εξερχόμενος από το
δικαστικό μέγαρο.

Νωρίτερα ο Εισαγγελέας είχε προτεί-
νει ποινική φυλάκισης συνολικά 31 ετών
στους τρεις κατηγορούμενους Τζώρτζη,
Αλεξίου και Μπερούκη για τις κατηγο-
ρίες της αρπαγής, εκβίασης, σύστασης
συμμορίας και οπλοκατοχής, καθώς και
4 μήνες στη σύζυγο και την μητέρα ενός
εξ’ αυτών για αποδοχή προϊόντων εγ-
κλήματος.

Στο άκουσμα της πρότασης, η
65χρόνη κατηγορούμενη δεν άντεξε και
ξέσπασε σε λυγμούς αφού πίστεψε ότι
τόσο η ίδια όσο ο γιός και η νύφη της θα
φυλακίζονταν και τα εγγόνια της δεν θα

είχαν κανέναν να τα μεγαλώσει.
Τελικά μόλις ο πρόεδρος της έδρας

ανακοίνωσε τις τελικές αποφάσεις η ίδια
κάπως ηρέμησε αλλά το σοκ που είχε
περάσει και η ταλαιπωρία της όλο αυτό
το διάστημα ήταν εμφανής.

Αυτό που μένει πάντως να διαλευκαν-
θεί είναι αν όντως πίσω από τους τρεις
απαγωγείς υπήρχε κι άλλο πρόσωπο
που συντόνισε και ίσως οργάνωσε την
όλη υπόθεση.

Κάτι το οποίο ο κ. Γκόντας ισχυρί-
στηκε από την πρώτη κιόλας μέρα που
συνελήφθησαν οι δράστες αλλά και που
ειπώθηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης
από την υπεράσπιση.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο κ.
Γκόντας για απίστευτες συ¬μπτώσεις,
αφήνοντας αιχμές σε βάρος πρώην στε-
νού του συνεργάτη και συγγενικού του
προσώπου, για ενδεχόμενη συμμετοχή
στο σχεδιασμό, αφού βρισκόταν συνε-
χώς με τους κατηγορούμενους. «Πως να
μην υπάρχουνε ερωτηματικό όταν με
επισκέφθηκε την Παρασκευή στο σπίτι

μου ρωτώντας συνεχώς εάν υπάρχει
αστυνομία απέξω;», σημείωσε ο κ. Γκόν-
τας.

Δήλωση του ποινικολόγου 
Παύλου Σαράκη

Με γραπτή δήλωση του, ο δικηγόρος-
ποινικολόγος Παύλος Σαράκης, συνήγο-
ρος υπεράσπισης τριών εκ των
κατηγορουμένων, τοποθετείται ως προς
τις ποινές και υποστηρίζει ότι υπάρχει
υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου. Η
δήλωση του έδει ως εξής:

«Οι 3 κατηγορούμενοι έχουν συνομο-
λογήσει την ενοχή τους ήδη από την
προανάκριση. Επέλεξαν το δρόμο της ει-
λικρίνειας και της μεταμέλειας. Τόσο
από τη δικογραφική πραγματικότητα,
όσο και από την ακροαματική διαδικα-
σία προέκυψε ότι έδρασαν ερασιτεχνικά
αλλά και με απόλυτο σεβασμό στο πρό-
σωπο του θύματος κατά την ολιγοήμερη
απαγωγή του. Παρανόμησαν αλλά δεν
είναι κακοποιοί. Το δικαστήριο υιοθέ-
τησε τις θέσεις της πολιτικής αγωγής.
Θέσεις υπερβολικές και με προθέσεις
πολιτικής εκμετάλλευσης του θλιβερού
συμβάντος.

Ζήτησαν και πέτυχαν την καταδίκη της
μητέρας και της συζύγου του δράστη με
παντελή έλλειψη στοιχείων εις βάρος
τους. Και τους στέρησαν και τη δυνατό-
τητα της έφεσης. Γιατί; Το μεγαλύτερο
όμως ερωτηματικό δημιουργείται από την
υπέρβαση του νόμιμου πλαισίου επιβο-
λής ποινής στους δύο από τους τρεις
δράστες. Η αναγνώριση του ελαφρυντι-
κού καθορίζει το πλαίσιο ποινής στο κα-
κούργημα από 2 έως 12 έτη κάθειρξη.
Και επέβαλαν 13 έτη. Έχουμε δηλαδή
υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου.
Επέβαλλαν μεγαλύτερη ποινή απ’ ότι ο
νόμος ορίζει. 

Η απόφασή τους λοιπόν, είναι εσφαλ-
μένη ουσιαστικά αλλά και νομικά. Είναι
ακυρωτέα σύμφωνα με τη νομολογία του
Αρείου Πάγου. Και οι κρίνοντες, κρί-
νονται. Ευχαριστώ το Θεό που δεν ευλο-
γεί το άδικο».

Ποινή 22 ετών στον ένα κατηγορούμενο και 19 στους άλλους δύο, 4 μήνες με αναστολή στις δύο γυναίκες

Στη φυλακή για πολλά χρόνια
οι απαγωγείς της Σ. Γκόντα
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Η ποινή για τον ένα Γιαννιώτη και τον Βορειοηπειρώτη ανέρχεται στα 19 χρόνια και
τέσσερις μήνες φυλάκισης, ενώ για τον έτερο Γιαννιώτη στα 22 χρόνια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Ένοχους έκρινε τους τρεις κατηγο-
ρούμενους για την απαγωγή της
κόρης του πρώην Δημάρχου Ιωαννί-
νων, Νίκου Γκόντα, Σόφιας, το τριμε-
λές Εφετείο Ιωαννίνων το πρωί της
Πέμπτης και μετά από την ολοκλή-
ρωση της ακροαματικής διαδικασίας
που ξεκίνησε την Τρίτη.

Τη στήριξη της Κομισιόν στο θέμα των αυ-
τοκινητόδρομων εξέφρασε ο Ευρωπαίος επί-
τροπος, αρμόδιος για την Περιφερειακή
Πολιτική, Γιοχάνες Χαν, κατά την χθεσινή
επίσκεψή του στην Πάτρα. Παράλ- ληλα,
όμως, …πέταξε το «μπαλάκι» στην κυβέρ-
νηση για τις διαπραγματεύσεις και το πότε
θα επανεκκινήσουν τα έργα. 

Αναφερόμενος,  ειδικότερα,  στην «Ολυ -
πία» και την «Ιόνια Οδό», ο κοινοτικός επί-
τροπος είπε ότι το πότε θα ξεκινήσουν τα
έργα εξαρτάται «από την ελληνική κυβέρ-
νηση και τη διαπραγμάτευσή της με τις πα-
ραχωρησιούχες εταιρείες».

Μάλιστα, όπως σημείωσε, «η Ευρωπαϊκή
Ένωση στηρίζει την ολοκλήρωση των έργων
στη βάση του αρχικού τους σχεδιασμού» και
πρόσθεσε ότι «η Επιτροπή στηρίζει την ελ-
ληνική κυβέρνηση στο θέμα των αυτοκινη-
τόδρομων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων έχει ήδη εγκρίνει δάνειο για τη
χρηματοδότηση των έργων». Θυμίζουμε ότι
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Υποδομών έχει θέσει ως στόχο την
επανέναρξη των εργασιών στους 4 (στον  5ο

δεν σταμάτησαν οι εργασίες) αυτοκινητο-
δρόμους παραχώρησης μέσα στον Απρίλιο,
αφού ολοκληρωθούν με θετικό τρόπο οι δια-
πραγματεύσεις με τις τράπεζες που χρημα-
τοδοτούν τα έργα, δεδομένου ότι με τους
παραχωρησιούχους έχει επιτευχθεί καταρ-
χήν συμφωνία για συνέχιση των έργων. Για
την «Ολυμπία οδό» και τον Ε65 μέρος από
το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων μένει
για αργότερα και ειδικότερα για τον δεύτερο
θα σταματά στην Καλαμπάκα και δεν θα φτά-
νει στην Εγνατία. Έτσι δεν περνά απαρατή-
ρητη η αναφορά του κ. Χαν σε ολοκλήρωση
με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Κω-

στής Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής Σταύ-
ρος Καλογιάννης έχουν επικαλεστεί πολλά-
κις και τις διαπραγματεύσεις με την
Κομισιόν και τις εγκρίσεις που απαιτούνται
από τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις της, αλλά
από όσα δήλωσε  ο κ. Χαν το πρόβλημα δεν
είναι η Κομισιόν. Η διαπραγμάτευση με τρά-
πεζες που έχουν πρό - βλημα λόγω της οικο-
νομικής κρίσης που πλήττει τις χώρες τους.
Όλα θα κριθούν από το αν θα  καταλήξουν
σε συμφωνία οι παραχωρησιούχοι με τις
τράπεζες που χρηματοδοτούν τα έργα. Τα
υπόλοιπα είναι τα εύκολα…

Για το ΕΣΠΑ
Ο Επίτροπος  Γιοχάνες Χαν επισήμανε,

κατά τη συνάντηση που είχε με τον περιφε-
ρειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσι-
φάρα, τις προσπάθειες που γίνονται για την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Είναι σημαντική η στήριξη των μικρομε-
σαίων καθώς αυτό δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας», είπε ο Ευρωπαίος επίτροπος, το-
νίζοντας, παράλληλα, ότι «στο ΕΣΠΑ Δυτι-
κής Ελλάδας η εικόνα δείχνει ότι υπάρχει
κινητικότητα και καλές ιδέες, ωστόσο, χρει-
άζεται μεγαλύτερη επιμονή στην ωρίμανση
των έργων».

Το απόγευμα, ο κ. Χαν επισκέφτηκε την
Τρίπολη, πρωτεύουσα της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου, παρακάθισε σε δείπνο εργα-
σίας με τον Περιφερειάρχη Π. Τατούλη και
φορείς και σήμερα θα παραχωρήσει συνέν-
τευξη Τύπου. Η διήμερη επίσκεψη του Επι-
τρόπου εντάσσεται στο πλαίσιο της
περιοδείας του στις Περιφέρειες της χώρας,
με την οποία επιδιώκει να διασφαλίσει την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαρ-
θρωτικών πόρων, ενόψει της νέας προγραμ-
ματικής περιόδου 2014-2020.          Χ.Κ

Ο Επίτροπος Χαν για επανεκκίνηση αυτοκινητοδρόμων

Η Κομισιόν στηρίζει, αλλά… η κυβέρνηση διαπραγματεύεται
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X. ΚΑΖΑΚΟΣ

Εξώδικα σε δεκάδες  μισθωτές δημοτι-
κών ακινήτων θα αποστείλει μέχρι το τέλος
του μήνα ο δήμος Ιωαννιτών, σε μια ύστατη
προσπάθεια να προσέλθουν για να πληρώ-
σουν τις οφειλές τους ή να τις ρυθμίσουν.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης
δηλώνει στους «Ν.Α» ότι ο δήμος κατανοεί
το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει σή-
μερα, αλλά ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει ότι θα
πρέπει να ανταποκριθούν όσοι εκμεταλ-
λεύονται δημοτική περιουσία.  

Πρόκειται για ακίνητα που χρησιμοποι-
ούνται, κυρίως, ως καταστήματα σε όλο το
νέο δήμο, ή για χώρους πώλησης αγροτι-
κών προϊόντων στη λαϊκή αγορά Αγίας Μα-
ρίνας, όμως η μεγαλύτερη οφειλή αφορά
μεγάλο ακίνητο στο κέντρο της πόλης που
έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτη. Στόχος της
δημοτικής αρχής είναι να εισπραχθούν οι
οφειλές και ως ίδια έσοδα να κατευθυν-
θούν σε έργα που θα βελτιώσουν την κα-
θημερινότητα, τομέας που υπάρχει
πρόβλημα λόγω της μεγάλης μείωσης των
κρατικών πόρων προς το δήμο.

Κάποιοι δεν πληρώνουν
από το 2003

Τα ανείσπρακτα μισθώματα από ακίνητα
του δήμου φτάνουν το 1,3 εκ. ευρώ και ει-
δικότερα οφείλονται τα χρήματα αυτά από
25 μισθωτές επί συνόλου 36 και δεν αφο-
ρούν ακίνητα που ανήκουν σε διάφορα

κληροδοτήματα που διαχειρίζεται ο
δήμος. Το μεγαλύτερο μέρος των παρα-
πάνω οφειλών προέρχεται από κεντρικό με-
γάλο ακίνητο με πολυετή παραχώρηση και
αφορά ολόκληρο το μίσθωμα του 2012.
Πρόκειται για υπόθεση που εκκρεμεί και
στη δικαιοσύνη για την έκδοση απόφασης
επί αιτήματος να μειωθεί το μίσθωμα. Αν-
τίθετα, υπάρχουν άλλοι εκμισθωτές ακινή-
των του δήμου με οφειλές ενοικίων ακόμη
και από το 2003. 

Αν αφαιρεθεί αυτό το μεγάλο μίσθωμα,
περίπου μισό εκ. ευρώ αφορούν οι άλλες
μισθώσεις χρήματα σημαντικά για την οι-
κονομική κατάσταση του δήμου.

Και στη λαϊκή οφειλές
Έτσι,  για μια δεκαετία επαγγελματίες ή

επιχειρηματίες δεν πέρασαν από το ταμείο
του παλιού δήμου Ιωαννιτών ή των άλλων

που συνενώθηκαν και δεν το έκαναν ούτε
με το νέο «Καλλικρατικό» δήμο. Πέντε τέ-
τοια ακίνητα βρίσκονται στην πόλη, άλλα
στο Πέραμα, το Νησί, την Ανατολή, τα
Μάρμαρα, το Νεοχωρόπουλο, τη Βρυ-
σούλα, τον Κατσικά και το Μπιζάνι. Ανά-
μεσα σε αυτά υπάρχουν και δυο
περιπτώσεις ενοικιαστών οι οποίοι έχουν
αποχωρήσει, όμως άφησαν οφειλές δεκά-
δων χιλιάδων ευρώ.

Πέραν των ακινήτων, οφειλές και μάλι-
στα σημαντικές έχουν σωρευτεί και από τη
χρήση χώρων στη λαϊκή αγορά Αγίας Μα-
ρίνας. Από τους 40 παραγωγούς ή εμπό-
ρους οι 28 από αυτούς χρωστούν, ακόμη
και από το 2002 ορισμένοι, συνολικά
170.000 ευρώ.

Για λαϊκή πρόκειται, αλλά δεν παύει η μί-
σθωση να είναι μίσθωση, όπως  και η
οφειλή.

Κατανοούμε, αλλά…
Όλοι αυτοί οι οφειλέτες κλήθηκαν από

δυο φορές μέσα στο 2011 και το 2012 για
να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ιδίως τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο για να κάνουν χρήση
της ευνοϊκότατης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών μέχρι και 60 δόσεις, όμως μόνον
δυο ανταποκρίθηκαν, όπως σημειώνει ο αν-
τιδήμαρχος, αρμόδιος για τα οικονομικά,
Νίκος Μάντης.

«Κατανοούμε, τονίζει σε δήλωση του,  τη
δυσκολία που υπάρχει σήμερα στην
αγορά, όμως καλούμε τους συνδημότες μας

που εκμεταλλεύονται δημοτική περιουσία
να ανταποκριθούν σε διαχρονικές οφειλές
από μισθώματα-από το 2002- γιατί θα
αναγκαστούμε άμεσα να προχωρήσουμε
στα προβλεπόμενα εκ του νόμου, εξώσεις
και κατασχέσεις». 

Ο κ. Μάντης δεν παραλείπει να επιση-
μάνει ότι ο δήμος είναι πάντα στη διάθεση
των δημοτών και θα εξαντλήσει κάθε ευ-
νοϊκή ρύθμιση που προβλέπεται από το
νόμο, προσθέτει όμως με νόημα: «Η αγορά
έχει τους δικούς της κανόνες ανταγωνισμού
και είναι δίκαιο να τηρούνται από όλους
τους  επιτηδευματίες που μισθώνουν ακί-
νητα από ιδιώτες ή από το δήμο».

Ακολουθεί 
το τέλος παρεπιδημούντων 

Σε επόμενο στάδιο ο δήμος θα καλέσει,
επίσης με εξώδικα, όσους καταστηματάρ-
χες οφείλουν μεγαλύτερα ή μικρότερα
ποσά από το τέλος παρεπιδημούντων  το
γνωστό 0,5% επί του τζίρου. Κι αυτές οι
οφειλές είναι σημαντικές αν αθροιστούν
και ο δήμος προσπαθεί να καταλήξει στα
ποσά που δεν αποδόθηκαν, διασταυρώ-
νοντας τα στοιχεία με τις αποδόσεις ΦΠΑ
στην Εφορία. Πλην αυτών, υπάρχουν και
οι οφειλές από τέλη και πρόστιμα για την
μίσθωση κοινοχρήστων χώρων. Μέχρι το
τέλος Μαρτίου παρατάθηκε η προθεσμία
για να ρυθμιστούν οι οφειλές και να εκδο-
θούν άδειες για τη φετινή χρονιά.

X. KAZAKOΣ

Σοβαρότατο και άλυτο παραμέ-
νει το πρόβλημα με τους «φου-
σκωμένους» λογαριασμούς που
στέλνει η ΔΕΥΑΙ σε καταναλωτές,
όπως παραδέχθηκε, εκ νέου,  χθες
το βράδυ στο δημοτικό συμβούλιο
ο δήμαρχος και πρόεδρος της επι-
χείρησης Φίλιππας Φίλιος απαν-
τώντας σε σχετικό ερώτημα του
επικεφαλής της μείζονος μειοψη-
φίας Νίκου Γκόντα. 

Ένα πολύ σημαντικό θέμα για το
δήμο προέκυψε από την ενημέ-
ρωση που έκανε στο Σώμα ο δή-
μαρχος και αφορά τη
χρηματοδότηση του δήμου με την
παλιά απογραφή και όχι αυτή του
2011. Ο δήμος απώλεσε σε ένα
εξάμηνο πόρους 1,7 εκ. ευρώ.

Ο δήμαρχος, σε ότι αφορά τη
ΔΕΥΑΙ,  απέδωσε  ευθέως  το πρό-
βλημα στο γεγονός ότι οι αρμόδιοι
υπάλληλοι για την καταμέτρηση
της κατανάλωσης δεν εκτελούν τα
καθήκοντα τους, παρά τις συνε-
χείς συστάσεις και οχλήσεις.

«Υπάρχει πρόβλημα στην καταμέ-
τρηση, ούτε στο λογισμικό που άλ-
λαξε, ούτε στη διοίκηση», είπε ο κ.
Φίλιος

Μάλιστα ο δήμαρχος έκανε
γνωστό στο Σώμα ότι κάλεσε το
Σωματείο Εργαζομένων και  προ-
ειδοποίησε ότι θα διαλύσει το
συγκεκριμένο τμήμα των καταμε-
τρητών της ΔΕΥΑΙ, εάν άμεσα δεν
συμμορφωθούν. «Υπάρχει σο-
βαρή παράβαση του κανονισμού
λειτουργίας της επιχείρησης, δεν
μπορούν να μην υλοποιούν τις
αποφάσεις της διοίκησης», είπε ο
κ. Φίλιος μη μπορώντας να εξηγή-
σει την στάση των συγκεκριμένων
εργαζομένων και την αδιαφορία
τους, σπεύδοντας όμως να προ-
σθέσει ότι δεν πιστεύει πως έχουν
«πλάτες» από κάποιον δημοτικό
σύμβουλο. 

Ο δήμαρχος υποσχέθηκε ου-
σιαστικά λύση, αλλά πρόκειται για
ακόμη μια και αποτέλεσμα δεν
υπήρξε μέχρι τώρα.

Ο κ. Γκόντας είχε θέσει νωρί-
τερα το θέμα, επικαλούμενος λο-

γαριασμό 290 ευρώ σε διαμέρι-
σμα 47 τ.μ στο κέντρο της πόλης,
αλλά και διαμαρτυρίες άλλων κα-
ταναλωτών. Από την απάντηση του
δημάρχου αβίαστα προκύπτει το
συμπέρασμα ότι μια μεγάλη επι-
χείρηση όπως η ΔΕΥΑΙ, δεν μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στη στοιχειώ-
δη υποχρέωση έναντι των κατανα-

λωτών για καταμέτρηση της κατα-
νάλωσης.

Αν είναι λίγο το προσωπικό ή
δεν αποδίδει, δεν ενδιαφέρει τον
καταναλωτή που  πληρώνει ακρι -
βά. Είναι διαφορετικό ο ένας λο-

γαριασμός να είναι έναντι και ο
επόμενος εκκαθαριστικός και να
μην γίνεται καταμέτρηση για υπο-
λογιστεί η διαφορά.

Χάνει πόρους 
λόγω παλιάς απογραφής

Αναφερόμενος νωρίτερα στο
θέμα που «καίει» το δήμο, την
απογραφή του 2011 ή οποία
ακόμη δεν εφαρμόζεται για την
χρηματοδότηση των δήμων και
ισχύει η παλιά του 2001, ο κ. Φί-
λιος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει
εκτός ημερήσιας διάταξης από-
φαση για να συμμετέχει ο δήμος
στην δικαστική διεκδίκηση με άλ-
λους δήμους που θίγονται, των
χρημάτων που δικαιούται, έχον-
τας περάσει με την νέα απογραφή
στους δήμους με πληθυσμό άνω
των 100.000 κατοίκων.

Τον περασμένο Μάιο όφειλε η
πολιτεία να εφαρμόσει την νέα
απογραφή πληθυσμού και στην
κατανομή πόρων προς την αυτοδι-
οίκηση, αλλά αυτό δεν συνέβη.
Δήμοι που δεν είχαν αύξηση πλη-
θυσμού δεν ενδιαφέρθηκαν, αντί-
θετα όσοι είχα αύξηση επιδιώκουν
να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ  η από-
φαση αυτή που αλλάζει τα ποσά
που αναλογούν σε κάθε δήμο. Αν
δεν ισχύσει η νέα απογραφή ο
δήμος Ιωαννιτών χάνει ετησίως
3,4 εκ. ευρώ ποσό μεγάλο με
βάση τις σημερινές συνθήκες και
ανάγκες.

Στην συνεδρίαση και πριν τα θέ-
ματα της ημερήσιας διάταξης ο
δήμαρχος ενημέρωσε για τις επα-
φές του στην Αθήνα για θέματα
ΕΠΠΕΡΑΑ και έργα της ΔΕΥΑΙ,
τη διαθεσιμότητα που άφησε σε
εκκρεμότητα 31 εργαζομένους του
δήμου και άλλα. Οι εκδηλώσεις
για τα 100χρόνια από την απελευ-
θέρωση της πόλης, το Π.Δ της Λί-
μνης ήταν μεταξύ των θεμάτων
που έθεσε ο Ν. Γκόντας. 

Αφορούν μισθώματα ακινήτων του ακόμη και από το 2003!

Εξώδικα από το δήμο για οφειλές
Οι μισθωτές δεν ανταποκρίθηκαν σε καμιά ειδοποίηση για να ρυθμίσουν τα χρέη τους και
αν δεν το πράξουν θα επιβληθούν τα νόμιμα προειδοποιεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Νέα υπόσχεση του δημάρχου για λύση του προβλήματος

Δεν μετράει η ΔΕΥΑΙ, «φουσκώνουν» οι λογαριασμοί…
Θα προσφύγει δικαστικά ο δήμος για διαφυγόντες πόρους από τη μη εφαρμογή της νέας απογραφής
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Το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορικό παρελθόν, αν-
τάξιο μιας μεγάλης Δημοκρατικής Παρά-
ταξης, που ως κυβέρνηση, άφησε το
πολιτικό του στίγμα στον πολιτικό χάρτη
της χώρας.

Με μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και φιλο-
λαϊκές προοδευτικές πολιτικές, έγραψε τη
δική του ιστορία, με ειρήνη, δημοκρατία,
ελευθερία και άνοδο του βιοτικού επιπέ-
δου του λαού.

Αλλά και με λάθη. Ο κρατισμός, το πε-
λατειακό κράτος, το κράτος των συντεχνιών
και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της
χώρας, τα μεγάλα προβλήματά του.

Αυτός ο πολιτικός γίγας, από τριετίας
έγινε πολιτικός νάνος, με κύρια υπεύθυνη
την κομματική του ηγεσία, την αρχηγοκεν-
τρική, με δελφίνους υπουργούς, αλλά και
«κηπουρούς» στην πιο κρίσιμη περίοδο
της χώρας.

Οι δελφίνοι πολλοί, κι όλοι εν δυνάμει
αρχηγοί, που υπηρέτησαν τον προσωπικό
εγωισμό και καιροσκοπισμό, ενώ αρκετοί
με όραμα τον σοσιαλιστικό μετασχηματι-

σμό της κοινωνίας… ενδιαφέρθηκαν για
τον προσωπικό τους πλουτισμό!

Σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, ο
πρώην πρόεδρός του, ο Γιώργος Παπαν-
δρέου, αν και αγωνίσθηκε διέπραξε λάθη
τακτικής, όπως «λεφτά υπάρχουν», ενώ η
οικονομία που παρέλαβε είχε «εκτροχια-
σθεί στην περίοδο 2007 – έως 2009» όπως
ομολογεί ο κ. Στουρνάρας υπουργός Οικο-
νομικών σήμερα, κι επιβεβαιώνει κι ο κ.
Μητσοτάκης!

Και το δεύτερο λάθος, μεγαλύτερο του
πρώτου κι η αρχή του τέλους ηγέτη και
κόμματος, η υπογραφή του Μνημονίου,
χωρίς συνυπεύθυνους πολιτικούς αρχη-
γούς, μάταια μετά αναζητούσε «συνερ-
γούς».

Τώρα το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, με αποδε-
κατισμένες τις δυνάμεις του διαγράφεται,
επώδυνο και δυσοίωνο, σαν της χώρας, με
ύφεση, λιτότητα, χρέη κι ανεργία!

Για να ανακάμψει θέλει χρόνο, ρήξη με
το παρελθόν, αλλαγές και νέα πορεία: Με
θέσεις: 

α) Ιδεολογικές, με το όχημα να εντάσσε-
ται στις ράγες των Ευρωπαϊκών Σοσιαλδη-
μοκρατικών κομμάτων που αυτές ίσως
προσεχώς ανάψουν το πράσινο φως για
«μια νέα αρχή» και στη δική μας περιοχή.

β) Με πολιτικές, υπέρ της κοινωνικής
συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης και δι-
καιοσύνης, της αναπτυξιακής τροχιάς της
οικονομίας με στόχο την καταπολέμηση
φτώχειας κι ανεργίας και βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου του λαού μας.

γ) Με πολιτικές συνεργασίες μ’ εκείνα
τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού
χώρου που με το ΠΑΣΟΚ θα επιζητούν συ-
νεργασία.

Το σημερινό ΠΑΣΟΚ κατέληξε ν’ απο-
κτήσει παγκόσμια πρωτοτυπία… η συνι-
σταμένη του να είναι μικρότερη των
συνιστωσών του, που αποχώρησαν ή δια-
γράφηκαν.

Και όμως αυτή του «η συνισταμένη»,
πρέπει να στηρίξει ενεργά, κι όχι από μα-
κριά την κυβέρνηση Σαμαρά για το συμ-
φέρον της πολιτικής σταθερότητας και της

κοινωνικής συνοχής, που διαταράχθηκε,
με τα εκατομμύρια ανέργων και φτωχών. Σε
μια εποχή που οι μονοκομματικές κυβερ-
νήσεις αποτελούν παρελθόν…

Με εσωκομματικές αλλαγές σε πρόσωπα
και οργανωτικές δομές.

Πρώτη προτεραιότητα η ανανέωση, η αυ-
τοκάθαρση, κι η επιλογή απ’ τη βάση.

Κριτήρια: η αξιοκρατία, το ήθος κι η ικα-
νότητα, η συνέπεια κι η κοινωνική κατα-
ξίωση, στο μικροσκόπιο της κομματικής
επιλογής και 

ε) με αυστηρή αυτοκριτική, πρέπει να
καταλογισθούν ευθύνες γιατί το 44% των
ψηφοφόρων του 2009… μετετράπη τόσο
γρήγορα σε 12%!

Αυτό το αποτέλεσμα γκρεμίζει κάθε εί-
δωλο προσωπολατρίας.

Το ΠΑΣΟΚ ανήκει στο μεγάλο χώρο της
Δημοκρατικής παράταξης και στο μέλλον
θα αποτελεί τον κύριο και σταθερό ρυθμι-
στικό παράγοντα της πολιτικής ζωής του
τόπου, αλλά και του Δημοκρατικού μας πο-
λιτεύματος τον εγγυητή.

Γράφει ο
Ελευθέριος
Τσάκας
Ιατρός

Το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον του

Αν το σμπαράλιασμα της χώρας φτιαχνότανε με την αναρχία, δεν θα
είχα καμιά αντίρρηση να γίνω αναρχικός.

Κι αν τα κλεμμένα του κράτους θα τα εισπράτταμε ο καθένας με μια λη-
στεία σε κάποια τράπεζα, γρήγορα θα ξεμέναμε από όπλα και χρήματα.

Ο λαός είναι μέχρι το λαιμό απογοητευμένος και αγανακτισμένος.
Αλλά σε μια εποχή που περισσέψανε οι ληστείες οι κλοπές και δεν

μας έμεινε όρθιο, ούτε σίδερο, ούτε καλώδιο να σιδερώσουμε τα ρούχα,
δεν μπορούν να φανούν στα μάτια μας σαν ήρωες κάτι εικοσάχρονα που
με το χαρτζιλίκι τους μπαμπά τους από τα βόρεια προάστια, πάνε να κά-
νουν ληστεία στο όνομα της αναρχίας, τη στιγμή που δεν έχουν δει ούτε
στον υπολογιστή τους πως είναι η εργασία, ο εργάτης και οι ανάγκες του,
πως σκέφτεται και τη γνώμη έχει για την όποια επανάσταση.

Η πιο δίκαιη και υγιής διαμαρτυρία του λαού είναι η μαζική στους
δρόμους και στις πλατείες με το πρόσωπο μας ολοφάνερο.

Όμως μήπως ξεχνάει ο λαός μας πως διαλυθήκαν όλες οι διαμαρτυρίες
με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα;

Από κάτι νεαρούς σαν τους συλληφθέντες, που πετούσανε μολότοφ
και πέτρες, να κάψουν τον κόσμο, που είχε κατεβεί να διαμαρτυρηθεί, οι-
κογένειες ολάκερες, με καρότσια και μαμάδες, με γέρους και νέους.

Ένας από τους σοβαρότερους λόγους που εξαφανίστηκε ο κόσμος από
το δρόμο είναι αυτός. Και τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι θα μας σώ-
σουν άμα ληστέψουν μια τράπεζα στο Βελβεντό, που έχουν πέντε δεκά-
ρες οι αγρότες της περιοχής;

Είναι λυπηρό να βλέπεις φυσικά τους νεαρούς σε κακά χάλια από το
«σουλτάν μερεμέτ» που φάγανε.

Αλλά θέλω εξίσου να θυμηθείτε πόσοι αστυνομικοί πήγανε καμένοι
στα νοσοκομεία από τις αγίες μολότοφ, αλλά καμιά κάμερα δεν πλησίασε
ποτέ να τους δείξει.

Φυσικά και περιμένουμε από την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της
τυπικά, όλοι, οι πάντες είναι ίσοι απέναντι στον νομό και ο αστυνομικός
πρέπει να είναι αρωγός στην κοινωνία και όχι μπαμπούλας.

Όμως βλέποντας την συμπεριφορά των νεαρών είμαι σίγουρος τι μπι-
νελίκια θα άκουσαν οι «μπάτσοι» όταν πήγαν να τους συλλάβουν.

Η χώρα μας και η κοινωνία έχουνε γίνει σκατά, και η μιζέρια και η
φτώχια μας χτυπάει από παντού.

Όμως η τρομοκρατία, είναι μια δήθεν, μια κυριλέ κατάσταση και ιδε-
ολογία που δεν έχει καμιά σχέση με τον πόνο μας.

Γιατί και όταν η χώρα ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση οικονομικά, η
17Ν πήγαινε και σκότωνε τον Παύλο Μπακογιάννη για να έχουν να κά-
νουν επαναστατική συζήτηση στην Ικαρία οι αδελφοί Ξηροί.

Για να το ελαφρύνω και λιγάκι το θέμα,  Αναρχία δεν θέλετε αγοράκια
μου;

Στην ουσία, αναρχία έχουμε…
Τρία κόμματα δεν κυβερνάνε, η Τρόικα δεν κυβερνάει, το ΔΝΤ δεν

κυβερνάει, οι δανειστές μας δεν κυβερνάνε και όλοι μαζί πεινάμε;
Άναρχος ο θεός και ανάστα ο κύριος.

Γράφει ο
Θόδωρος
Γαλανόπουλος 
bwhite.theo@yahoo.gr

Αναρχία 
και αφραγκία

Επίσημος ύμνος του Ολυμπιακού Κινήματος
τον οποίο υιοθέτησε η ΔΟΕ από το 1960 σε ποί-
ηση Κωστή Παλαμά (1896).

«Αρχαίο πνεύμα αθάνατο ….. Στο δρόμο και
στο πάλεμα και στο λιθάρι»

Φίλοι  φίλΑΘΛΟΙ, συνΑΓΩΝΙΣΤΕΣ της αθλη-
τικής οικογένειας 

Να υπενθυμίσουμε ότι η πάλη ήταν μέσω αγω-
γής από την αρχαιότητα, το γυμνάσιο και η πα-
λαίστρα ήταν το σχολείο και ο παιδοτρίβης (7ο
- 6ο αιώνα π.χ)  και ο  γυμναστής (5ο - 4ο αιώνα
π.χ) ήταν οι δάσκαλοι της νεολαίας. Το αγώνι-
σμα είναι τόσο παλαιό όσο τα χέρια και τα πόδια
του ανθρώπου. 

Η απόφαση της ΔΟΕ για τη μη συμμετοχή στο
Ολυμπιακό πρόγραμμα το 2020 ένα από τα αρ-
χαιότερα Ολυμπιακά αγωνίσματα, το αγώνισμα
της ΠΑΛΗΣ, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. 

Οι υπεύθυνοι καθοδηγητές ( αΘΑΝΑΤΟι)  του
παγκόσμιου αθλητικού κινήματος όφειλαν να
γνωρίζουν την ιστορία του αθλητισμού, τη φιλο-
σοφία της άθλησης, να γνωρίζουν περί αγωνι-
στικής (Αγωνιστικό ιδεώδες ), η οποία
προϋπήρχε των Ο.Α., έννοιες όπως άθλος,
άμιλλα, αρμονία σώματος και πνεύματος, αγώ-
νες «στεφανίται» κτλ, αλλά μήπως γνωρίζουν ; 

Και αν γνωρίζουν τις αξίες και τα ιδεώδη του
Ολυμπιακού Κινήματος ποιους σκοπούς εξυπη-
ρετεί αυτή η απόφαση;

Ποια σύμβολα  χρησιμοποιεί η ΔΟΕ, ποιον
Ολυμπιακό ύμνο (Στο δρόμο και στο πάλεμα και
στο λιθάρι), για ποιους (πολυεθνικές) και με
ποιους (ανιδιοτελείς αθάνατοι, αθλητές χωρίς
ουσίες, ΜΜΕ - τα οποία και καλωσορίζουμε για
το ενδιαφέρον και τα δάκρυα που χύνουν για την
πάλη )  επιτυγχάνονται οι στόχοι της ΔΟΕ ;

Επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις αρχές του
Ολυμπισμού και του πολιτισμού, της ευγενούς
άμιλλας, της συναδέλφωσης και ειρηνικής συ-
νύπαρξης των λαών ή μετράται σύμφωνα μόνο
με οικονομικούς όρους εσόδων-εξόδων, εισιτη-
ρίων, εκμετάλλευσης, κέρδους, τηλεθέασης και
χαρακτηριστικά αγώνων μονομάχων στο Κολοσ-
σαίο;; Τα ΚΙΝΗΤΡΑ του σύγχρονου αθλητικού
κινήματος δεν ταυτίζονται στο ελάχιστο με την
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ και τις αξίες της αγωνι-
στικής και του αθλητισμού από την ίδρυση των

αγώνων 776 π.χ. και την εισαγωγή της πάλης το
708 π.χ.. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αθλη-
τικών συναντήσεων παραβλέπονται, ο αθλητι-
σμός χρησιμοποιείται με κάθε τίμημα για την
υπεροχή αρρωστημένων αντιλήψεων. Ένα με-
γάλο ποσοστό γονέων τάσσονται  υπέρ στη
χρήση απαγορευμένων ουσιών με σκοπό τη διά-
κριση των παιδιών τους. Μη ξεχνάμε και τη
φράση ''ντοπαρισμένος είναι αυτός που πιάνε-
ται''. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ
Ποια αθλήματα φέρνουν σπόνσορες, ποια γε-

μίζουν τα στάδια, πως επιλέγεται η πόλη για
τους Ολυμπιακούς αγώνες, ποιοι χρηματίζουν
και χρηματίζονται για να πάρουν ή να παραχω-
ρήσουν με την ψήφο τους δικαιώματα, ποιοι
είναι πίσω από τις εταιρίες, ποια είναι η σχέση
των παραγόντων με τις εταιρείες  κτλ κτλ κτλ.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΤΟ
ΚΕΡΔΟΣ με ολιγον Ολυμπιακό Κίνημα και Ιδε-
ώδη και την αλλοίωση και ιδεολογική διαφθορά. 

Το ζήτημα είναι ΕΜΕΙΣ τι κάναμε στο χώρο
της πάλης; Ποιες πρέπει να είναι οι δράσεις
μας, η συμμετοχή μας σε αγωνιστικές και μη
αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη και
διατήρηση  σε πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα. 

Επιβάλλεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από
την ΕΟΦΠ, την ΕΟΕ, την παγκόσμια ομοσπον-
δία (FILA), τις ομοσπονδίες όλων των χωρών και
όλο το έμψυχο δυναμικό του αθλήματος, τα πο-
λιτικά κόμματα, τους θεσμικούς φορείς που προ-
άγουν τον αθλητισμό-πολιτισμό να συμβάλλουν
στην παραμονή της ΠΑΛΗΣ στο Ολυμπιακό
πρόγραμμα. 

Είναι πολύ δυσάρεστο το συναίσθημα να
χρειάζεται να υπερασπίσεις το αυτονόητο, αλλά
μέσα στις προτάσεις θα μπορούσε να είναι η
απαγόρευση χρήσης των Ολυμπιακών συμβό-
λων, της Ολυμπιακής φλόγας, η άσκηση βέτο, η
από κοινού δράση με άλλες χώρες για μη συμ-
μετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις κτλ, το  κλεί-
σιμο του αρχαιολογικού χώρου στην Ολυμπία
κτλ. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της πα-
ραμονής ή όχι της πάλης, η ΙΣΤΟΡΙΑ δεν δια-
γράφεται από κανέναν όσο ψηλά και να
βρίσκεται. Η πάλη έχει χιλιάδες χρόνια ιστορία
και θα έχει για πάντα, γιατί ταυτίζεται με την
πάλη του ανθρώπου μέσα στο χρόνο και εκφρά-
ζει την αρμονία του σώματος και της ψυχής. 

Ίσως ταιριάζει το  «όταν συνηθίζεις το τέρας
αρχίζεις να του μοιάζεις» 

Του Σπύρου Ντάνη, καθηγητή φυσικής
αγωγής και προπονητή πάλης

Ανιστόρητη απόφαση της Δ.Ο.Ε. εναντία στο 
Ολυμπιακό κίνημα και στον ελληνικό Αθλητισμό
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Χ. ΚΑΖΑΚΟΣ

Να μην …μπαροποιηθεί και το Κά-
στρο, όπως έχει συμβεί με περιοχές
και δρόμους του ιστορικού κέντρου,
ζητούν «ανησυχούντες» κάτοικοι του
με επιστολή προς τις συναρμόδιες
υπηρεσίες και το δήμο Ιωαννιτών. 

Οι κάτοικοι, με την υπογραφή εκ
μέρους τους του κ. Ευάγγελου Κα-
κούρη, θέτουν καίρια ερωτήματα για
τα ισχύοντα και υποστηρίζουν ότι
υπάρχει έλλειψη νομικού πλαισίου.

Ξεκαθαρίζουν ότι δεν εναντιώνονται
σε κάθε μορφή επιχειρηματικότητας,
αλλά ζητούν να μην μετατραπεί κάθε
σπίτι σε κατάστημα και να μην αλλοι-
ωθεί ο οικιστικός χαρακτήρας του Κά-
στρου.

Αφορμή για την παρέμβαση τους,
όπως αναφέρεται, στάθηκε το γεγονός
ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια
αυξανόμενη ζήτηση εντός του Κά-
στρου για καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφενεία, καφέ-σνακ
κ.ά.). 

«Με δεδομένη, λοιπόν, τη ζήτηση
και νοιώθοντας την ανάγκη να εξα-
σφαλίσουμε τον οικιστικό χαρακτήρα
της περιοχής προκειμένου να απο-
φευχθούν φαινόμενα εκτεταμένης…
μπαροποίησης (που δυστυχώς έχει
επιδείξει η πόλη μας στο παρελθόν),
συγκεντρωθήκαμε κάποιοι «ανησυ-
χούντες» κάτοικοι και συζητήσαμε»,
αναφέρουν στην επιστολή τους και
προσθέτουν ότι διαπίστωσαν έλ-
λειμμα νομικού πλαισίου και ότι οι
καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες δεν
έχουν διακριτούς ρόλους με αποτέλε-
σμα να αποποιούνται των ευθυνών
τους κατά περίσταση. 

Ερωτήματα και προτάσεις
Οι κάτοικοι απευθύνουν, όπως ανα-

φέρουν, τα ακόλουθα ερωτήματα στις
συναρμόδιες υπηρεσίες - ΙΒ΄ Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΕΠΑΕ, Πο-
λεοδομία του Δήμου και γενικότερα
κάθε υπηρεσία στης οποίας την αρ-
μοδιότητα άπτονται οι αδειοδοτήσεις: 

- Υπάρχει πλαίσιο που να ορίζει
ΙΚΑΝΟ ΑΡΙΘΜΟ καταστημάτων δια-
σκέδασης σε πυκνοκατοικημένο, πα-
ραδοσιακό-διατηρητέο οικισμό και
ειδικότερα στις γειτονιές –και, αν όχι,
υπάρχει πρόβλεψη για την δημιουρ-
γία του; (σύμφωνα με τη φέρουσα ικα-
νότητα του οικισμού)

- Υπάρχει –ή πρόκειται να υπάρξει-
πλαίσιο που να ορίζει ποιες είναι οι
πιθανές αλλαγές χρήσης;  

Για παράδειγμα, είναι δυνατή καθ’
όσον διαπιστώνουμε η αλλαγή χρή-
σης από εμπορικό κατάστημα σε κα-
τάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος.  Θα ήταν αναγκαίο όμως να γνω-
ρίζουμε αν επιτρέπεται να μετατραπεί
οικία σε κατάστημα, καθώς κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό
για τον –αμιγώς μέχρι σήμερα- οικι-
στικό χαρακτήρα της Καστροπολι-
τείας εφόσον κάθε οικία θα είναι εν
δυνάμει «μαγαζί»!

- Τίθενται οι ίδιοι όροι λειτουργίας
καταστημάτων που ισχύουν για όλη
την πόλη ή υπάρχει διαφορετικό κα-
θεστώς, δεδομένης της ιστορικότητας
και της πυκνής κατοίκησης της πε-
ριοχής; 

Κατά την εκτίμησή μας οι όροι θα
έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως αυστηροί,
όσον αφορά στο ΩΡΑΡΙΟ λειτουργίας,
στην ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ του καταστήματος
(προσόψεις, κουφώματα, κλιματιστικά
κ.λπ.) στη ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ της επι-

χείρησης (π.χ. κουλοχέρηδες θα επι-
τρέπονταν; Ή ίσως μαγαζί που παίζει
«σκυλάδικα»;) στην ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
(ένταση ήχου, ικανοποιητική μό-
νωση) και άλλα. 

Να προστατευτεί 
η φυσιογνωμία του οικισμού

Στην ίδια επιστολή οι «ανησυχούν-
τες» κάτοικοι, παρακαλούν τους απο-
δέκτες της να απαντήσουν στα
παραπάνω ερωτήματα και, εφόσον
διαπιστώσουν απουσία ή ελλείψεις
νομικού πλαισίου να πράξουν τα δέ-
οντα για τη θέσπισή του, προκειμένου
να προστατευτεί η φυσιογνωμία του
οικισμού και να εξασφαλιστεί το επί-
πεδο διαβίωσης των κατοίκων.  Δεν εί-
μαστε, σημειώνουν, βεβαίως ενάντιοι
σε κάθε μορφής επιχείρηση, ωστόσο
οραματιζόμαστε μια Καστροπολιτεία
στα πρότυπα κάποιων καστροπόλεων
του εξωτερικού. 

Δεν παραλείπουν να αφήσουν και
αιχμές για την μέχρι τώρα στάση του
δήμου και όσων εμπλέκονται, τονί-
ζοντας: «Πέρα απ’ τα παραπάνω, θα
περιμέναμε από τους ιθύνοντες και
μία μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι
στο στολίδι της πόλης μας, το Κάστρο
και γενικότερα το ιστορικό κέντρο το
οποίο ουδέποτε εκτιμάμε ότι είχε την
φροντίδα που του αρμόζει». 

Τέλος, δηλώνουν  πρόθυμοι να
συμμετέχουν σε μία ανοιχτή συζή-
τηση, κατοίκων και συναρμόδιων υπη-
ρεσιών, προκειμένου να συνδιαμορ-
φώσουν ένα εύρωστο «τοπίο» για την
περιοχή τους, αλλά επισημαίνουν ότι
«αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, για
να μην μας προλάβουν –για ακόμη
μια φορά, σ’ αυτή τη χώρα-οι εξελί-
ξεις…».

Καίρια ερωτήματα από «ανησυχούντες» κατοίκους 

Θέλουν να προλάβουν
«μπαροποίηση» του Κάστρου
Συναρμόδιες υπηρεσίες και ο δήμος καλούνται να τοποθετηθούν
στο θέμα, ενώ επισημαίνεται και έλλειψη νομικού πλαισίου

Τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απορρόφησης του
ΕΣΠΑ και των οικονομικών και γραφειοκρατικών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες βρέθη-
καν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά με τους 13 Περιφερειάρχες, παρουσία
του Υπουργού Εσωτερικών  Ευριπίδη Στυλιανίδη, του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων  Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, του
Υπουργού Επικρατείας  Δημητρίου Σταμάτη και του Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)  Γε-
ώργιου Γιαννούση.

Σύμφωνα  με σχετικό δελτίο τύπου της Ένωσης Περι-
φερειών, ο  πρωθυπουργός  αφού ευχαρίστησε όλους
τους Περιφερειάρχες για την καθοριστική, όπως ανέ-
φερε, συμβολή τους στην αύξηση της απορροφητικότη-
τας του ΕΣΠΑ και την επίτευξη του μνημονιακού στόχου
για το 2012, τόνισε ότι «δεν υπάρχει αναπτυξιακό μον-
τέλο για τη χώρα, χωρίς την γνώση, την εμπειρία και τη
συμμετοχή των αιρετών Περιφερειών». Παράλληλα, δε-
σμεύτηκε να υπάρξουν συστηματικές και συχνές συ-
ναντήσεις του με τους Περιφερειάρχες, προκειμένου να
δρομολογηθούν λύσεις στα τρέχοντα ζητήματα.

Επίσης, έδωσε εντολή να λυθεί άμεσα το μείζον ζή-
τημα που έχει προκύψει με το ζήτημα του Τελικού Δια-
τάκτη των δαπανών από το ΠΔΕ, όπως προτείνουν οι
αιρετές Περιφέρειες.

Προχωρούν οι διαδικασίες προκήρυξης του έργου
«Ανάπλαση περιπατητικής διαδρομής «Καλαρρύτες –
Μύλος Κουιασα – Γέφυρα Φιλο» της Τ.Κ. Καλαρρυτών
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, συνολικού προϋπολογι-
σμού 310.000 ευρώ, καθώς με έγγραφο του Περιφερει-
άρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η
σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής.

Επίσης, με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης (υπό προ-
ϋποθέσεις) της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας για τα σχέδια
συμβάσεων, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανάθεσης
των έργων:

- «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμη-
μάτων ένταξης Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού
335.897,92 ευρώ

- «Προμήθεια εξοπλισμού για τα τμήματα ένταξης
(ΤΕ) των σχολείων του Δήμου Νικολάου Σκουφά», προ-
ϋπολογισμού 34.470,75 ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε 
να επιλυθούν προβλήματα

Το ΕΣΠΑ και η ανάπτυξη στο επίκεντρο 
της συνάντησης Σαμαρά-Περιφερειαρχών

Σε Καλαρρύτες και Άρτα

Αποφάσεις του Περιφερειάρχη
για έργα του ΕΣΠΑ 
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Η υπογραφή του ΤΑΡ έβαλε ορι-
στικά ταφόπλακα στην κατασκευή του
ελληνοιταλικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου, ο οποίος θα διέσχιζε την
Ήπειρο και θα έφερνε φτηνή πρώτη
ύλη στην περιοχή καθώς ήδη είχε νο-
μοθετηθεί η σύσταση ΕΠΑ Ηπείρου
και Δυτικής Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια των υπογραφών ο
κ. Σαμαράς υπογράμμισε τη δυνατό-
τητα της Ελλάδας να γίνει σημείο ανα-
φοράς στον ενεργειακό χάρτη της
ανατολικής Μεσογείου.

Αναφέρθηκε στα οφέλη που θα έχει
η δημιουργία του αγωγού, όπως η
άμεση δημιουργία 2.000 θέσεων ερ-
γασίας, στη φάση κατασκευής και λει-
τουργίας σε περιοχές με υψηλό
πρόβλημα ανεργίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό, εφόσον τελικά ευοδωθεί η
προσπάθεια, θα εισρεύσουν επενδυ-
τικά κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ. 

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι η
υλοποίηση του αγωγού TAP θα μετα-
τρέψει την Ελλάδα, για πρώτη φορά,
από χώρα-προορισµό δευτερεύου-
σας σημασίας σε χώρα διέλευσης δι-
ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. 

«Είμαστε αποφασισμένοι- και θέλω
να το δηλώσω ξεκάθαρα- να μην αφή-
σουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη»

υπογράμμισε, και κατέληξε:
«Μέρα με τη μέρα, όπως γνωρίζετε,

αλλάξαμε το πρόσωπο της Ελλάδας
στο εξωτερικό και χτίζουμε ένα στέ-
ρεο κλίμα εμπιστοσύνης για τη χώρα
μας. Τώρα, αξιοποιούμε το κλίμα
αυτό για να προσελκύσουμε επενδύ-
σεις. Και όπως έχω τονίσει πολλές
φορές, η προσέλκυση επενδύσεων
δεν επιτυγχάνεται με ευχές ούτε με
δημόσιες σχέσεις. Απαιτεί διεθνείς
συνεργασίες, συγκεκριμένα στοχο-
διαγράμματα, και μεγάλες διαρθρωτι-
κές αλλαγές. 

Μέσα, δηλαδή, από συγκεκριμένα
και ουσιαστικά βήματα. Σε ένα τέτοιο
βήμα προχωρούμε σήμερα. Βήμα
αναπτυξιακό για τη χώρα μας, αλλά
και μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας
για ολόκληρη την Ευρώπη.»

Ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης
Αβραμόπουλος τόνισε ότι η πολιτική
βούληση της Ελλάδας, της Ιταλίας και
της Αλβανίας για την κατασκευή του
αγωγού αποτελεί και ένα ηχηρό κάλε-
σμα προς όλους τους διεθνείς δυνητι-
κούς επενδυτές αλλά και μήνυμα
αισιοδοξίας και ελπίδας για το αύριο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο TAP

αποκτά και αυτονόητη στρατηγική ση-
μασία, αφού φιλοδοξεί να καταστεί
γέφυρα που θα ενώνει τη Δύση με την
Ανατολή, την Ευρώπη με την Ευρα-
σία, την Ελλάδα με την Ευρασία. 

«Μία γέφυρα που θα απομακρύνει
τις χώρες της περιοχής από τις κακές
μνήμες, από τα φαντάσματα του πα-
ρελθόντος και θα τις οδηγεί στο μέλ-
λον.»

Η ιστορία του έργου
Ο υπερ-αδριατικός αγωγός TAP ξε-

κινά από την Κομοτηνή και φτάνει
στην Ιταλία μέσω Αλβανίας, συνδέον-
τας υφιστάμενες υποδομές στην Ιτα-
λία και την Ελλάδα. Στις αρχές του
2012, ο TAP είχε επιλεγεί από την
κοινοπραξία Σαχ Ντενίζ (Shah Deniz
Consortium) στο Αζερμπαϊτζάν ως ο
πλέον πρόσφορος τρόπος μεταφοράς
φυσικού αερίου για τον λεγόμενο
«νότιο διάδρομο». 

Το 2012, η κοινοπραξία Σαχ Ντενίζ
επέλεξε και τον «Nabucco West» ως
εταίρο για τη διανομή φυσικού αερίου
στην Κεντρική Ευρώπη. Η Σαχ Ντενίζ
αποφάσισε να ακολουθήσει διαδικα-
σία περιφερειακής προεπιλογής αντί

να ολοκληρώσει τη διαδικασία σε ένα
και μόνο στάδιο. Οι περιφέρειες αυτές
είναι η Κεντρική Ευρώπη, η Νότια Ευ-
ρώπη και η Τουρκία.

Ανεξάρτητα από την τελική από-
φαση, από το αν δηλαδή θα υπάρξει
ένας ή περισσότεροι αγωγοί στο έδα-
φος της ΕΕ, ο στόχος είναι, σύμφωνα
με την Κομισιόν, να κατασκευαστεί
ένα αξιόπιστο, αδιάσπαστο σύστημα
αγωγών από την Κασπία Θάλασσα
προς την Ευρώπη. Το κοίτασμα Σαχ
Ντενίζ είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα
φυσικού αερίου στο Αζερμπαϊτζάν. Η
παραγωγή από την Shah Deniz II (η
δεύτερη φάση της εξερεύνησης, ξε-
κινά σε λίγα χρόνια) θα ανέρχεται σε
16 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Τον Ιανουάριο του 2011, ο πρό-
εδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο
και ο επίτροπος Έτινγκερ επισκέφθη-
καν το Μπακού και συμφώνησαν με
τον πρόεδρο της χώρας Ιλάμ Αλίεφ
ότι το Αζερμπαϊτζάν θα έχει «ουσια-
στική συμβολή» και θα αποτελέσει
τον «καταλύτη» του νότιου διαδρόμου
φυσικού αερίου και της μελλοντικής
προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευ-
ρώπη από την περιοχή της Κασπίας.

Υπογράφτηκε η συμφωνία για τον ΤΑΡ

Εκτός φυσικού αερίου 
και επίσημα η Ήπειρος

»
Ο ΤΑΡ Θεωρεί-
ται ευκαιρία
για την για
την Ελλάδα να
εισέλθει στο
«παιχνίδι των
αγωγών»,
μετά το
«ναυάγιο» του
αγωγού Τουρ-
κίας - Ελλάδας
- Ιταλίας (ITGI)
που θα περ-
νούσε και από
την Ήπειρο

Η υπογραφή του ΤΑΡ έβαλε οριστικά ταφόπλακα στην κατασκευή του ελληνοιταλικού αγωγού φυσικού αερίου, ο
οποίος θα διέσχιζε την Ήπειρο

Με κάθε επισημότητα και με
υπογραφές της ελληνικής κυβέρ-
νησης η Ήπειρος μένει εκτός παι-
χνιδιού σε ότι αφορά το φυσικό
αέριο μιας και χθες το μεσημέρι
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς υπέγραψε την συμφωνία για
την προώθηση του αγωγού ΤΑΡ ο
οποίος διασχίζει όλη τη Βόρεια
Ελλάδα αλλά μόλις φτάνει στα
όρια της Ηπείρου περνά από την
Αλβανία για να καταλήξει στην
Ιταλία

Η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας μονοπώλησε το ενδιαφέ-
ρον της συνάντησης του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Θεοδωρίδη με
το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαν-
νίνων « Γ. Χατζηκώστα» Φώτη Βάββα. Μέσα
από το γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο
που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της συνάν-
τησης αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις
για τον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας και πως μπορεί στο πλαίσιο της ανα-
διάρθρωσης του Εθνικού Συστήματος
Υγείας που προωθεί το Υπουργείο να παί-
ξει βασικό ρόλο στην προάσπιση της υγείας
των πολιτών και στη σωστή λειτουργία της
νοσοκομειακής φροντίδας.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας επι-
σκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης το νοσοκο-
μείο όπου είχε συνάντηση εργασίας με το

διοικητή και συζήτησαν θέματα που αφο-
ρούν το δημόσιο σύστημα υγείας, τις υπο-
δομές σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όπως τα
Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία
καθώς και την αναγκαιότητα αναπροσανα-
τολισμού τους στην πρόληψη των ασθε-
νειών. Στάθηκαν ειδικότερα στον προσ-
διορισμό των τομέων άσκησης προληπτι-
κής ιατρικής και τη μετατροπή των Κέντρων
Υγείας σε «στρατηγεία» πρόληψης με την
αντίστοιχη στελέχωσή τους ώστε να μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στην παροχή τέ-
τοιων υπηρεσιών.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες δεσμεύτηκαν
να επαναλάβουν αντίστοιχη συνάντηση σε
σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να
καταθέσουν κοινές προτάσεις για την κα-
λύτερη ανάπτυξη των δομών της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό
Ιωαννίνων.

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ηλία Θεοδωρίδη στο «Χατζηκώστα»
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Στην έγκριση σύναψης Προγραμματι-
κής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ηπείρου και των Αναγκαστικών Συνδέ-
σμων των τεσσάρων Διαχειριστικών Ενο-
τήτων της Περιφέρειας για την κατασκευή
του εργοστασίου επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) μέσω Σύμ-
πραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.) προχώρησε χθες το πρωί η
Επιτροπή Περιβάλλοντος από την οποία
όμως απείχε σύσσωμη η αντιπολίτευση
που ζήτησε το θέμα να έρθει προς
συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τόσο η Ρόη Ζηκίδου, εκ μέρους της
μείζονος αντιπολίτευσης, όσο και οι Γιάν-
νης Παπαδημητρίου, Νίκος Ζήκος και
Βασίλης Ζιώβας (ο τελευταίος με επι-
στολή του διότι απουσίαζε) ζήτησαν την
αναβολή του θέματος. Άλλοι για πολιτι-
κούς λόγους και όχι γιατί διαφωνούν με
την κατασκευή του εργοστασίου κι άλλοι
επειδή έχουν ενστάσεις για την υλοποί-
ησή του με ΣΔΙΤ.

Το θετικό είναι ότι και το χειρότερο σε-
νάριο προβλέπει σχετικά μικρή,  ή έστω
μικρότερη από αυτή που μέχρι τώρα υπο-
στηρίζονταν από τους ΦΟΔΣΑ, οικονο-
μική επιβάρυνση για τους πολίτες από το
εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών απο-
βλήτων, δηλαδή  στα ίδια επίπεδα με την
ταφή σε ΧΥΤΑ, αλλά με εκτιμήσεις για τις
τιμές του 2019.

Αντιδράσεις από τη μειοψηφία 
και αποχώρηση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η παρά-
ταξη «Ήπειρος Τόπος να Ζεις» σημειώνει
ότι απ’ την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ
της λειτουργίας του εργοστασίου Α.Σ.Α
επισημαίνοντας την ορθολογική διαχεί-
ριση, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες
οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες.

«Δυστυχώς, αναφέρει, για άλλη μια
φορά, η προχειρότητα και οι κακοί χειρι-
σμοί της Περιφερειακής Αρχής, οδήγησε
σ’ αυτό που όλοι μας φοβόμασταν.

Η έμμεση παραχώρηση της επεξεργα-
σίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε
ιδιώτες, μετακυλύει υπέρογκο οικονομικό
κόστος στους πολίτες». Επικαλείται το
κοινό έγγραφο με τις παρατάξεις «ΑΥ -
ΡΙΟ», «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπει -
ρο» με αίτημα να μην συζητηθεί στην
επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης,
αλλά στην ολομέλεια του Περιφερειακού
Συμβουλίου, με σκοπό, μέσα από εξαντ-
λητικό διάλογο , να αποφευχθεί αυτή η
δυσάρεστη εξέλιξη. «Δυστυχώς, τονίζει η
μείζονα μειοψηφία,  η Περιφερειακή
Αρχή, για μια ακόμη φορά ,δεν δέχθηκε
να μπει στην διαδικασία διαλόγου, έχον-
τας προαποφασίσει από μόνη της αυτές
τις εξελίξεις εις βάρος των πολιτών της
Ηπείρου. Πρέπει να χρεωθεί την ευθύνη
της επιδεικτικής απόρριψης των αιτημά-
των των παρατάξεων της αντιπολίτευσης
μη σεβόμενη την δημοκρατική και συλ-
λογική λειτουργία των οργάνων».

Οι  κ.κ Γ. Παπαδημητρίου και Ν. Ζήκος
προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση στην
οποία εξηγούν τους λόγους που αποχώ-
ρησαν από την συνεδρίαση της Επιτρο-

πής Περιβάλλοντος.
Σε αυτή τους την πράξη, όπως αναφέ-

ρουν τους οδήγησε η αντιδημοκρατικής
στάση της κ. Καλογιάννη και της πλει-
οψηφίας της Επιτροπής.

«Θεωρούμε, όπως και όλες οι υπόλοι-
πες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ότι το
ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμά-
των είναι μείζον για την Ήπειρο και τους
πολίτες της και όλη η σχετική συζήτηση
πρέπει να γίνει στα πλαίσια του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, του οποίου έχουμε
ζητήσει τη σύγκληση», αναφέρουν στην
ανακοίνωσή τους.

Παρ’ όλες όμως τις αντιδράσεις η πρό-
εδρος της Επιτροπής και αντιπεριφερει-
άρχης Τατιάνα Καλογιάννη δεν τις
εισάκουσε απαντώντας πως ήδη έχει
χαθεί πολύτιμος χρόνος με ευθύνη των
ΦΟΔΣΑ και των Δήμων, τονίζοντας πως
ενώ σε άλλες περιφέρειες έχουν ήδη παρ-

θεί αποφάσεις εμείς εδώ είμαστε ακόμα
στην αρχή. Με την αντιπολίτευση λοιπόν
να αποχωρεί στη συνεδρίαση έγινε με ου-
σιαστική ενημέρωση από τον μελετητή
για τα σενάρια που υπάρχουν και αφο-
ρούν τόσο στο ύψος της επένδυσης όσο
και στο κόστος εισόδου, που θυμίζουμε
ήταν και το σημείο τριβής με τους
ΦΟΔΣΑ να θέλουν να έχουν τον τελευ-
ταίο λόγο αν αυτό κριθεί υψηλό, διότι θα
κληθούν να το μετακυλήσουν στους πο-
λίτες.

Τέσσερα σενάρια για το κόστος
Όπως προέκυψε πάντως από την ενη-

μέρωση, αυτή τη στιγμή έχουν προκριθεί
τέσσαρα σενάρια. Σε κάθε ένα απ’ αυτά
εξετάζεται το ύψος της συμμετοχής των
δήμων μέσω του ΕΣΠΑ και το αντίστοιχο
του ιδιώτη, καθώς και οι τεχνολογίες που
θα χρησιμοποιηθούν στο εργοστάσιο για
την επεξεργασία των απορριμμάτων.

Δύο παράμετροι δηλαδή που στην
ουσία θα καθορίσουν τόσο το επενδυτικό
κόστος όσο όμως και το λειτουργικό που
είναι και το πιο σημαντικό μιας και θα κα-
θορίσει το τέλος εισόδου ανά τόνο των
σκουπιδιών για τα επόμενα 25 χρόνια,
όσο δηλαδή και η σύμβαση παραχώρη-
σης λειτουργίας του εργοστασίου.

Αυτό που εξάγεται σαν συμπέρασμα
πάντως από τα όσα μετέφερε στην Επι-
τροπή  τόσο η κ. Καλογιάννη όσο και ο
μελετητής, είναι πως ακόμα και στο χει-
ρότερο σενάριο οικονομικά, το κόστος
ανά τόνο απορριμμάτων θα είναι το πολύ

ίδιο με αυτό που θα πληρώνουν οι πολί-
τες σε λίγα χρόνια, αν τελικά δεν προχω-
ρήσουν οι ΦΟΔΣΑ στην κατασκευή του
εργοστασίου επεξεργασίας.

Αυτό γιατί ενώ σήμερα το τέλος ταφής
στους ΧΥΤΑ φτάνει τα 20 ευρώ ανά τόνο,
από το 2014 θα γίνει 35, λόγω της
επιβολής τέλος υπέρ του πράσινου
ταμείου και από το 2019 θα φτάσει τα 80
ευρώ.

Με βάση όμως την μελέτη και τα τέσ-
σερα επικρατέστερα σενάρια για την
Ήπειρο, το κόστος ανά τόνο, αν τελικά κα-
τασκευαστεί και λειτουργήσει το εργο-
στάσιο θα φτάνει από 45 μέχρι και 80

ευρώ στην χειρότερη περίπτωση.
«Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το

ότι αν τελικά συνεχίσουμε με τους ΧΥΤΑ
σε πέντε με δέκα χρόνια θα χρειαστεί να
αναζητήσουμε νέους χώρους για να κα-
τασκευάσουμε κι άλλους, με την Ε.Ε. να
μην επιδοτεί όμως πια τέτοια έργα μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μακροπρόθε-
σμα η μη κατασκευή εργοστασίου θα
είναι πιο κοστοβόρα για τους πολίτες»,
είπε χαρακτηριστικά ο μελετητής.

Ο ίδιος ανέφερε πως αυτή τη στιγμή η
Ήπειρος «παράγει» περίπου 150.000 τό-
νους σκουπιδιών το χρόνο με τον αριθμό
αυτό να είναι μειωμένος από ότι ήταν
πριν δύο χρόνια, αλλά να παραμείνει στα-
θερός για τα επόμενα οχτώ.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει ερ-
γοστάσιο χωρίς τέλος εισόδου, ενώ ση-
μείωσε πως από τα σενάρια που
εξετάστηκαν το πιο αποδοτικό μοιάζει να
είναι η αναερόβια χώνευση ως μέθοδος
επεξεργασίας, ενώ στον αντίποδα η
καύση απορρίφτηκε λόγω του υπερβο-
λικά υψηλού κόστους.

Παράλληλα όμως σημείωσε πως αυτή
τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα γε-
νικά στη χώρα και όχι στην Ήπειρο είναι
η χωροθέτηση για το λόγο του ότι η κοι-
νωνίες δεν πείθονται εύκολα κι αυτό γιατί
τα περισσότερα έργα έχουν λειτουργήσει
απαράδεκτα. «Η κρίση θα έχει επίπτωση
στην εξέλιξη του έργου γιατί μπαίνει η οι-
κονομικότητα πάνω από άλλα κι άρα στό-
χος είναι να γίνουν όσο το δυνατόν πιο
φτηνά έργα», συμπλήρωσε ο μελετητής.

Ευθύνες στους δήμους
για την καθυστέρηση

Τέλος η κ. Καλογιάννη άφησε για μία
ακόμη φορά αιχμές για τη στάση των
δήμων λέγοντας ότι «Οι Δημοτικές αρχές
πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι
αποτελούν μέρος του προβλήματος, σαν
παραγωγοί απορριμμάτων, και δεν δι-
καιούνται να μη συμμετέχουν με θετική
αντίληψη στη λύση του.

Η κατασκευή και λειτουργία της Μο-
νάδας αποτελεί μία σωστή, τίμια και συμ-
φέρουσα προς την κοινωνία εξέλιξη. Οι
απλοί πολίτες πρέπει και γι’ αυτό το θέμα
να αποκλείσουν την κινδυνολογία και την
κάθε άμετρη ψευδολογία. Η Περιφερει-
ακή Αρχή παρέχει συνεχώς ορθή και επι-
στημονική ενημέρωση για κάθε θέμα που
αφορά το κοινό καλό. Το έργο της Μονά-
δας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων είναι ένας αναγκαίος σταθμός».

«Συμφέρει» το εργοστάσιο απορριμμάτων
Τέσσερα σενάρια παρουσίασε ο μελετητής στα οποία φαίνεται ότι το κόστος εισόδου, 
με εκτίμηση για το 2019, θα είναι φθηνότερο ή παρόμοιο με αυτό της ταφής σε ΧΥΤΑ

Εγκρίθηκε απούσης της μειοψηφίας η Σύμβαση της Περιφέρειας με τους ΦΟΔΣΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα κόστη όπως
αυτά αναλύθηκαν
από τον μελετητή

και που είναι ο κύ-
ριος παράγοντας

επιλογής για τους
δήμους, σε ποια τε-

λικά πρόταση θα
καταλήξουν, αφο-

ρούν στον υπολογι-
σμό των 150.000

τόνων ανά έτος
χωρίς όμως να υπο-
λογίζεται το… κέρ-

δος που θα
υπάρξει αν τελικά

προχωρήσει η ανα-
κύκλωση

Ο ρόλος της ανακύκλωσης

Τα κόστη όπως αυτά αναλύθηκαν από τον μελετητή και που είναι ο κύριος
παράγοντας επιλογής για τους δήμους, σε ποια τελικά πρόταση θα κατα-
λήξουν, αφορούν στον υπολογισμό των 150.000 τόνων ανά έτος χωρίς όμως
να υπολογίζεται το… κέρδος που θα υπάρξει αν τελικά προχωρήσει η ανα-
κύκλωση.

Αυτό γιατί εφόσον τελικά επιτευχθεί η προσπάθεια που κάνει ο δήμος
Ιωαννιτών, που είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός σκουπιδιών στην
Ήπειρο, και συμβάλλουν βέβαια και οι πολίτες αλλάζοντας τις συνήθειές
τους, ο όγκος των σκουπιδιών που θα καταλήγουν στο εργοστάσιο θα είναι
πολύ μικρότερος κι άρα το κόστος αρκετά πιο χαμηλό.

Αυτό όμως κρύβει και μια παγίδα, γιατί ο ιδιώτης που θα έρθει να επεν-
δύσει στην περιοχή μας μπορεί να λάβει ως δεδομένο πως τα επόμενα χρό-
νια η ανακύκλωση θα προχωρήσει κι άρα δεν θα έχει όφελος από 150.000
τόνους σκουπιδιών αλλά από πολύ λιγότερους κι έτσι να διαμορφώ-
σει από τώρα την τιμή που θα ζητήσει αναλόγως και σίγουρα πιο
πάνω από τα 80 ευρώ που προβλέπει η μελέτη.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Μπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να το-
νίζει σε κάθε ευκαιρία την χρονική πίεση
που υπάρχει προκειμένου να αρχίσουν οι
διαδικασίες κατασκευής του εργοστασίου
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με τη
διαδικασία της Σύμπραξης Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα, και προς σε αυτή την
κατεύθυνση η Επιτροπή Περιβάλλοντος
να προχώρησε χθες στην έγκριση της σύ-
ναψης της Προγραμματικής Σύμβασης με-
ταξύ της ίδιας και των Αναγκαστικών
Συνδέσμων των τεσσάρων Διαχειριστικών
Ενοτήτων της Περιφέρειας, ωστόσο για να
συμπληρωθεί το παζλ αυτή τη στιγμή λεί-
πει το βασικότερο κομμάτι του.

Αυτό δεν είναι άλλο από τον χώρο όπου
θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο.

Κάτοικοι της περιοχής του Ελευθερο-
χωρίου όπου έχει προκριθεί να χωροθε-
τηθεί η μονάδα ΑΣΑ αντιδρούν και έχουν
καταθέσει και αγωγές κατά παντός εμπλε-
κομένου, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται
να συναινέσουν στην απαλλοτρίωση των
περιουσιών τους.

Από την άλλη πλευρά η Περιφέρεια δεν
ανησυχεί, έχει στα χέρια της την ΜΠΕ και
είναι σίγουρη ότι δεν θα αντιμετωπίσει
πρόβλημα με τις απαλλοτριώσεις καθώς
όπως υποστηρίζει υπάρχει συγκεκριμένο
νομικό πλαίσιο που καθορίζει τι γίνεται
σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και σε
έργα εθνικού συμφέροντος.

Η λογική αλληλουχία των κινήσεων
προκειμένου να φτάσει κάποτε η Ήπειρος
να αποκτήσει ένα εργοστάσιο επεξεργα-
σίας απορριμμάτων είναι να βρεθεί ο
χώρος που γίνει αυτό, μετά να αναζητη-
θεί ο τρόπος με τον οποίο θα κατασκευα-
στεί, να έρθει ο επενδυτής και τέλος να
συμφωνηθεί το λειτουργικό κόστος.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος προχ-
θές στην ουσία μάθαμε τι προεργασία
έχει γίνει για όλα τα υπόλοιπα βήματα
εκτός από το πρώτο και φυσικά ποιος θα
είναι ο επενδυτής που είναι φυσικό να
μην το γνωρίζουμε ακόμα μιας και βρι-
σκόμαστε σε αρχικό στάδιο.

Η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Τα-
τιάνα Καλογιάννη πάντως μιλώντας στους
«Ν.Α», δήλωσε πως δεν είναι απαραίτητο,
να έχει βρεθεί ο χώρος όπου θα εγκατα-
σταθεί η μονάδα για να προχωρήσει η
διαδικασία του ΣΔΙΤ φέρνοντας ως πα-
ράδειγμα την Περιφέρεια Πελλοπονήσου
όπου, όπως μας ενημέρωσε, υπάρχουν
ήδη 7 κοινοπραξίες που έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον χωρίς να έχει βρεθεί
ακόμα ο χώρος όπου θα γίνει το ανάλογο
εργοστάσιο.

«Δεν υπάρχει άγχος για τις αντιδράσεις
των κατοίκων διότι υπάρχει σαφές νομικό
πλαίσιο για τις απαλλοτριώσεις οι οποίες
θα προχωρήσουν κανονικά. Εμείς ήμα-
σταν πίσω σε ότι αφορά το ΣΔΙΤ και γι’
αυτό θέλαμε να τελειώνουμε», είπε η κ.
Καλογιάννη.

Εξάλλου η Περιφέρεια Ηπείρου κατά-
θεσε χθες στην Ειδική Γραμματεία Συμ-
πράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα

(ΣΔΙΤ), αίτηση - πρόταση αξιολόγησης
για την υπαγωγή του έργου: «Εγκατά-
σταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ) Ηπείρου», στο πλαίσιο
του Ν.3389/2005, περί Σύμπραξης Δη-
μοσίου Ιδιωτικού Τομέα.

Ο φάκελος χαρακτηρίζεται από την
υποδειγματική του πληρότητα, αφού πε-
ριέχει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγ-
γραφα από πλευράς Περιφέρειας
Ηπείρου και Φορέων Διαχείρισης Στε-
ρεών Απορριμμάτων της Περιφέρειας,
καθώς και τις, μέχρι σήμερα αναγκαίες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις.

Επιπροσθέτως, χθες, για το εν λόγω
έργο, κατατέθηκε στο Κλιμάκιο του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου, αίτηση για τον έλεγχο
νομιμότητας της Προγραμματικής Σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
των ΦΟΔΣΑ, συνοδευόμενη από κάθε
απαιτητό έγγραφο και στοιχείο.

Θυμίζουμε ότι η επιλογή της θέσης
«Λατομείο Εγνατίας» κοντά στο Ελευθε-
ροχώρι έχει συναντήσει πολλές αντιδρά-
σεις ειδικά από τους ιδιοκτήτες των
χωραφιών όπου προβλέπεται να γίνει το
εργοστάσιο.

Το καλοκαίρι μάλιστα όταν είχε επιχει-
ρηθεί να γίνουν γεωτρήσεις για να ολο-
κληρωθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων προκειμένου να δοθεί ή όχι
το πράσινο φως για το συγκεκριμένο ση-
μείο, οι κάτοικοι είχαν αντιδράσει, κάλε-
σαν την αστυνομία και έδιωξαν τα
μηχανήματα αφού εισήλθαν σε ιδιωτικές
περιουσίες χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Από εκείνο το σημείο και μετά έχουν
καταθέσει εξώδικα, μηνύσεις και ασφαλι-
στικά μέτρα προς κάθε εμπλεκόμενο και
δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν την
υπόθεση μέχρι και το Συμβούλιο της Επι-
κρατείας.

Όπως δηλώνουν η περιοχή είναι εντε-
λώς ακατάλληλη για να χωροθετηθεί το
εργοστάσιο, αφού όπως λένε το έδαφος
βουλιάζει, ενώ από την άλλη δεν δεί-
χνουν διατεθειμένοι να συμβάλουν στην
απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών τους και
να λάβουν αποζημιώσεις.

Όπως υποστηρίζουν το έργο δεν είναι
εθνικής σημασίας, αλλά περιφερειακής
και ως εκ τούτου οι απαλλοτριώσεις δεν
γίνονται με διαδικασίες εξπρές κι άρα
μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, κάτι
το όποιο όμως δε συμμερίζεται η Περιφε-
ρειακή Αρχή, προφανώς έχοντας διαφο-
ρετική νομική πληροφόρηση από τους
κατοίκους.

Επιπλέον το μέρος που προβλέπεται να
εγκατασταθεί το εργοστάσιο είναι σχεδόν
στο σύνολό του ιδιωτικές εκτάσεις με τους
ιδιοκτήτες τους να επιμένουν πως καμία
μελέτη δεν έχει γίνει και πως αν τους είχε
ζητηθεί η άδεια να ολοκληρωθούν οι ερ-
γασίες θα διαπιστωνόταν αυτό που υπο-
στηρίζουν, ότι δηλαδή το έδαφος είναι
ακατάλληλο.

Το γεγονός όμως ότι η προσπάθεια να
γίνουν οι μετρήσεις και να ολοκληρωθεί
η ΜΠΕ έγιναν χωρίς να ειδοποιηθούν,
τους προκαλεί την εντύπωση ότι κάτι

θέλει να κρυφτεί ώστε η ΜΠΕ να καταλή-
ξει λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι η πε-
ριοχή είναι κατάλληλη.

Η αλήθεια όμως είναι πως η ΜΠΕ έχει
κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ και μάλιστα έχει
επιστρέψει για να πάρει γνωμοδότηση
στους αρμόδιους φορείς. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Δωδώνης μάλιστα θα κληθεί σύντομα να
συζητήσει επί της ΜΠΕ, αν και δεν είναι
ανάμεσα στους φορείς η γνώμη των
οποίων ζητείται, ενώ το ίδιο αναμένεται
να γίνει και στην Επιτροπή Περιβάλλον-
τος.

Ο Δήμαρχος Κώστας Κατσανάκης, μι-
λώντας στους «Ν.Α.» τόνισε πως ο δήμος
ανάλογα με την ΜΠΕ θα πάρει θέση, θε-
τική ή αρνητική, ενώ σε ότι αφορά το τι
μέλει γενέσθαι με τους ιδιοκτήτες και το
αν θα επιμείνουν στην άρνησή τους να
παραχωρήσουν τις ιδιοκτησίες τους προ-
κείμενου να γίνει το έργο, σημείωσε ότι
αυτό είναι θέμα της Περιφέρειας να δια-
πραγματευτεί για τις απαλλοτριώσεις και
πως ο δήμος σε καμία περίπτωση δεν
θέλει να πιέσει τους δημότες του να πρά-
ξουν με το έναν ή τον άλλο τρόπο.

Ανακοίνωση για τα όσα έγιναν 
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ήπειρος τόπος να ζεις: 
«Ψεύδεται η Περιφερειακή Αρχή»

Με ψεύδη δικαιολογεί η Περιφερειακή Αρχή τις προ-
αποφασισμένες ενέργειες εις βάρος του τόπου και των πο-
λιτών.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» σχετικά
με τα όσα ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλο-
γιάννη περί αποφάσεων και των τεσσάρων ΦΟΔΣΑ για την
προώθηση του εργοστασίου επεξεργασίας στερεών απο-
βλήτων με ΣΔΙΤ.

Πιο αναλυτικά αναφέρει στην ανακοίνωσή της:
«Ο κ. Περιφερειάρχης προσπαθεί με τουλάχιστον ανα-

κρίβειες να αποσείσει τις ευθύνες του για την μη εφαρμογή
αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η κ. Αντιπεριφερειάρχης την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος απορρί-
πτει, το έγκαιρα υποβληθέν αίτημα της αντιπολίτευσης για
συζήτηση του θέματος «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστι-
κών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου»
στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα επιχειρήματά της ήταν
ότι οι ΦΟΔΣΑ της περιφέρειας έχουν πάρει τις σχετικές
αποφάσεις και πρέπει να ληφθεί άμεσα η απόφαση γιατί
δεν υπάρχει χρόνος. Αποδεικνύεται όμως ότι οι δύο από
τους τέσσερες ΦΟΔΣΑ δεν έχουν πάρει ακόμα την από-
φαση αυτή. Μάλιστα ο ΦΟΣΔΑ της τρίτης διαχειριστικής
ενότητας θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου
2013. Διαπιστώνεται ανακρίβεια, τουλάχιστον, και εδώ.

Η παράταξη «Ήπειρος Τόπος να Ζεις», πιστή στις αρχές
της, είναι υπέρ της λειτουργίας του εργοστασίου Αστικών
Στερεών Αποβλήτων. Όμως θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο
διαλόγου και προτάσεων για το όσο πιο χαμηλό κόστος για
τους πολίτες.

Είναι ακατανόητο η Περιφερειακή Αρχή να ενοχλείται
τόσο πολύ από τον έλεγχο που ασκεί θεσμικά η αντιπολί-
τευση.

Είναι αδιανόητο ότι δεν δέχεται τις προτάσεις της αντι-
πολίτευσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για όφελος των πο-
λιτών αλλά προσπαθεί με συνοπτικές διαδικασίες,
επικαλούμενη ανακρίβειες, να υλοποιήσει αυτά που έχει
προαποφασίσει.

Είναι αδιανόητο να προσπαθεί τόσο βιαστικά και πρό-
χειρα να δώσει την διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώ-
τες χωρίς να συγκινείται απ’ το υπερβολικό οικονομικό
κόστος που θα βαρύνει τους πολίτες».

Κάτοικοι της περιοχής του Ελευθεροχωρίου όπου έχει προκριθεί να χωροθετηθεί η μονάδα ΑΣΑ
αντιδρούν και έχουν καταθέσει και αγωγές κατά παντός εμπλεκομένου

Τ. Καλογιάννη

«Δεν υπάρχει άγχος για τις
αντιδράσεις των κατοίκων
διότι υπάρχει σαφές νομικό
πλαίσιο για τις απαλλοτριώ-
σεις οι οποίες θα προχωρή-
σουν κανονικά. Εμείς
ήμασταν πίσω σε ότι αφορά
το ΣΔΙΤ και γι’ αυτό θέλαμε
να τελειώνουμε»

Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες εκτάσεων 
στο Ελευθεροχώρι, δεν ανησυχεί η Περιφέρεια

Εμπόδιο στην χωροθέτηση 
του εργοστασίου απορριμμάτων 
οι απαλλοτριώσεις;
Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το ΣτΕ οι ιδιώτες στις
περιουσίες των οποίων προβλέπεται να κατασκευαστεί η
μονάδα,υπάρχει νομικό πλαίσιο απαντά η Τ. Καλογιάννη
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«Η Ένωσή μας, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση,  ήλθε σε επαφή  με
τους γνωστούς από πέρυσι
(2012)  Tour Operators
αλλά και με νέους   και πα-
ραχώρησε συνέντευξη
τύπου σε δημοσιογράφους
του τουριστικού ρεπορτάζ.
Οι παραπάνω ενέργειες μας
δίνουν   ελπίδες για αύξηση
των Ισραηλινών τουριστών
το 2013 τόσο στην πόλη μας
όσο και  στους ορεινούς μας
όγκους. Από την πλευρά της

Εβραϊκής Κοινότητας Ιωαν-
νίνων παραβρέθηκε η κυρία
Αλέγρα Μάτσα της οποίας η
βοήθεια προς εμάς και την
πόλη μας  ήταν ανεκτίμητη». 

Οι ξενοδόχοι δια του προ-
έδρου της Ένωσης Κων-
σταντίνου Βλάχου και του
υπευθύνου δημοσίων σχέ-
σεων Γιώργου Τάσσου, ευ-
χαριστούν την Περιφέρεια
Ηπείρου για  την συμμε-
τοχή της στην έκθεση του
Τελ-Αβίβ και την φιλοξενία
στο περίπτερο της Ηπείρου,
που χωρίς αυτή  η απο-

στολή μας δεν θα μπορούσε
να υλοποιηθεί.

Επίσης, ευχαριστούν τον
Δήμο Ιωαννιτών  για την ορ-
γάνωση της πρόσκλησης
και των επαφών μας με τους
26 Τούρκους Tour Opera-
tors και δημοσιογράφους
που επισκέφτηκαν τα Γιάν-
νινα, κατά το διάστημα 16-
18 Ιανουαρίου, 2013 και
φιλοξενηθήκανε από τα με-
γάλα ξενοδοχεία μέλη της
Ένωσης. 

«Με τον τρόπο αυτό η
Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννί-

νων προσπαθεί να ανοίξει
την αγορά των Ιωαννίνων
στις νέες αγορές, τονίζεται
στην ανακοίνωση και προ-
στίθεται, ότι  «οι νέες τουρι-
στικές αγορές προσδίδουν
ελπίδα ανάπτυξης, θέλουν
συνεχή επαγρύπνηση,  και
οργανωμένη παρουσία στις
διεθνείς εκθέσεις και ο
νομός μας (Ιωαννίνων) έχει
όλες τις δυνατότητες με τις
υπάρχουσες υποδομές και
τα υπάρχοντα τουριστικά
προγράμματα να τις κατα-
κτήσει». 

Η Ένωση Ξενοδόχων
Ιωαννίνων  στις 5 και
6 Φεβρουαρίου 2013
συμμετείχε,  για δεύ-
τερη συνεχή φορά,
στην Διεθνή  Έκθεση
Τουρισμού του Ισ-
ραήλ,  στο Τελ-Αβίβ.
Κατά την διάρκεια της
έκθεσης παρουσιά-
σαμε το τουριστικό
προϊόν των Ιωαννίνων
με DVD και με ειδικά
διαμορφωμένα φυλλά-
δια γραμμένα στην Ισ-
ραηλινή γλώσσα

Οι ξενοδόχοι μετείχαν στην έκθεση του Τελ-Αβίβ

Ελπίδες για αύξηση
τουριστών από το Ισραήλ
Ευχαριστίες προς το δήμο για την έλευση των Τούρκων 
Tour Operators και δημοσιογράφων στα Γιάννινα

Την πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών στην μεί-
ωση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Νοέμβριο του
2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 κατέ-
λαβε η Ήπειρος στον αριθμό των αδειών (82,3%),  στην
επιφάνεια αλλά και τον όγκο.

Υψηλές, δυστυχώς, είναι οι… επιδόσεις της και το
διάστημα Δεκεμβρίου 2011-Νοεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 το μέ-
γεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας
(Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε
1.156 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 197,0
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 706,9 χιλιάδες m3 όγκου,
παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 66,6% στον αριθμό
των οικοδομικών αδειών, κατά 63,3% στην επιφάνεια
και κατά 65,4 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2011.

Η Ήπειρος κατέγραψε αρνητικότερα ρεκόρ σε σχέση
με το σύνολο της χώρας και τις άλλες περιφέρειες. Οι οι-
κοδομικές άδειες από 113 το Νοέμβριο του 2011 μει-
ώθηκαν στις 20 τον Νοέμβριο του 2012, δηλαδή μείωση
κατά 82,3%, η επιφάνεια από 23,6 χιλιάδες m2 μει-
ώθηκε στις 3,1 χιλιάδες m2, ενώ ο όγκος από 91,1 χι-
λιάδες m3, συρρικνώθηκε μόλις στις 9,5 χιλιάδες m3.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν το σύνολο, ιδιωτική και δη-
μόσια οικοδομική δραστηριότητα, αλλά η δημόσια είναι
ελάχιστη.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δη-
λαδή από τον Δεκέμβριο 2011 έως τον Νοέμβριο 2012,
το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας
(Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε
23.826 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
4.414,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.162,5 χιλιάδες
m3 όγκου. Υπήρξε μείωση κατά 37,1% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 34,0% στην επιφάνεια και
κατά 32,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη  πε-
ρίοδο Δεκεμβρίου 2010- Νοεμβρίου 2011.

Για την Ήπειρο η μείωση στις άδειες είναι 24,9%,
(από 1181 στις 887) στην επιφάνεια 41,5% (από 273,3
σε 159,9 χιλιάδες m2) και στον όγκο 45,4% (από 977,8
σε 534,2 χιλιάδες m3) η μεγαλύτερη μεταξύ των περι-
φερειών.

Τέλος, το εντεκάµηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012,
η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο
σύνολο της χώρας, μείωση κατά 36,4% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 30,3% στην επιφάνεια και
κατά 28,7% στον  όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο εν-
τεκάµηνο του έτους 2011 .

Η… επίδοση της Ηπείρου το ίδιο χρονικό διάστημα
ήταν αρνητική. Ως προς τις άδειες, από 1009 μειώθηκαν
σε 773, πτώση κατά 23,4%, στην επιφάνεια από 215 χι-
λιάδες m2 σε 138 χιλιάδες m2 και στον όγκο από 765
χιλιάδες m3 σε 448 χιλιάδες m3, μείωση 43% η οποία
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ των περιφερειών.
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Τον περασμένο Νοέμβριο

Νέα… πρωτιά της Ηπείρου
στην πτώση της οικοδομής

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από δέκα
μήνες και μετά από ενδελεχή έρευνα
αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημά-
των κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης, η υπόθεση
ανθρωποκτονίας σε βάρος του 36χρο-
νου οδηγού φορτηγού Αστέριου Γιο-
βανούδη, για τον οποίο είχε δηλωθεί
αρχικά η εξαφάνισή του και ακολού-
θησε η ανεύρεση της σορού του εντός
χαράδρας (παλαιά εθνική οδός Ιωαν-
νίνων -Τρικάλων) κοντά στον κόμβο
Ζαγορίου της Εγνατίας.

Για την υπόθεση συνελήφθη 48χρο-
νος ο οποίος, όπως προέκυψε από την
αστυνομική έρευνα που διενεργή-
θηκε, τον Μάρτιο του 2012 στα Γιάν-
νινα πυροβόλησε τον 36χρονο με
υποπολυβόλο τύπου SCORPION στο
κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανά-
σιμα. 

Θύτης και θύμα γνωρίζονταν, εργά-

ζονταν σε μεταφορική εταιρεία της
Θεσσαλονίκης. Ο  48χρος απολύθηκε
και όλα τα δρομολόγια τα ανέλαβε ο
36χρονος. 

Ο 48χρονος οργάνωσε ένα δρομο-
λόγιο μαζί με τον 36χρονο και την
ώρα που κοιμόταν στο φορτηγό στο
οποίο βρίσκονταν και οι δύο, τον πυ-
ροβόλησε στο κεφάλι. 

Μετά πέταξε το πτώμα του σε χαρά-
δρα κοντά στον κόμβο Ζαγορίου,
όπου και βρέθηκε στις αρχές Απρι-
λίου 2012. 

Ο 48χρος εξαφανίστηκε εγκαταλεί-
ποντας και το φορτηγό.  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα στον Εύοσμο, σε Δ.Χ.Φορ-
τηγό αυτοκίνητο του 48χρονου, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν ένα
υποπολυβόλο τύπου SCORPION που
έφερε γεμιστήρα με τρία φυσίγγια,
ένα μπαστούνι του BASEBALL και ένα
πτυσσόμενο στιλέτο. 

Επίσης, σε έρευνα πατρικής κατοι-
κίας του συλληφθέντα στον Νομό
Πέλλας βρέθηκαν επιπλέον και κατα-
σχέθηκαν μία μονόκανη κυνηγετική
καραμπίνα, ένα μονόκανο κυνηγετικό
όπλο, ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο
τύπου FLOBERT, ένα πιστόλι ρέ-
πλικα, ένα πιστόλι κρότου και φυσίγ-
για 

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσα-
λονίκης. 

Η σορός  του είχε βρεθεί κοντά στον κόμβο Ζαγορίου της Εγνατίας

Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 
σε βάρος 36χρονου οδηγού φορτηγού
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Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ Ηπείρου και Λευκάδας με
ανακοίνωση του τη Δευτέρα περιέ-
γραψε με μελανά χρώματα την κατά-
σταση και ζήτησε την
επαναπρόσληψη των απολυμένων,
αλλά και των επιτυχόντων άλλου δια-
γωνισμού που δεν έχουν προσληφθεί,
καλώντας τους ασφαλισμένους του
Ιδρύματος να «οπλιστούν» με υπο-
μονή για να συναλλαγούν με το ΙΚΑ,
ιδίως για την απονομή συντάξεων ή τη
χορήγηση παροχών.

Χθες οι εργαζόμενοι στο υποκατά-
στημα Ιωαννίνων πραγματοποίησαν
γενική συνέλευση και δεν λειτούργη-
σαν οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα να
μην εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες προ-
σέρχονταν. Όλοι αναμένουν μια νο-
μοθετική ρύθμιση και την τήρηση των
υποσχέσεων των υπουργών Οικονομι-
κών και Εργασίας,  για να επιστρέ-
ψουν στις θέσεις τους οι απολυθέντες
κατόπιν δικαστικής απόφασης και σε
περίπτωση που δεν συμβεί αυτό και
δεν ενισχυθεί με προσωπικό το ΙΚΑ,
το εναπομείναν προσωπικό δεν μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στον όγκο δου-
λειάς. 

Όπως εξήγησε στους «Ν.Α» ο Διευ-
θυντής του υποκαταστήματος του ΙΚΑ
στα Γιάννινα, Νίκος Γρηγορίου με τις
απολύσεις και τις συνταξιοδοτήσεις
(πέρυσι αποχώρησαν 10 υπάλληλοι
και κανείς δεν αναπληρώθηκε) χωρίς
να γίνουν προσλήψεις, υπάρχει έλ-
λειψη κατά 30% στις οργανικές θέ-
σεις του υποκαταστήματος σε πόστα
«αιχμής» στη συναλλαγή με τους
ασφαλισμένους. Το υποκατάστημα

Ιωαννίνων εξυπηρετεί ως προς την
απονομή συντάξεων όλη την Ήπειρο,
τη Λευκάδα και ενίοτε και την Κέρ-
κυρα.

Αύξηση αναμονής για τις συντάξεις
Οι τέσσερις από τους 14 απολυμέ-

νους είχαν τοποθετηθεί στον τμήμα
απονομής συντάξεων και ο καθένας
τους είχε αναλάβει αρκετές εκατοντά-
δες φακέλους. Συνολικά 2.000 περί-
που αιτήσεις για σύνταξη θα πρέπει
να προστεθούν στους ελάχιστους
υπαλλήλους που απέμειναν στον
τομέα αυτό, δηλαδή θα  αυξηθεί κατά
το ήμισυ ο ήδη μεγάλος όγκος δου-
λειάς τους. Αν μέχρι σήμερα  για την
απονομή μιας σύνταξης γήρατος,
μέσω του υποκαταστήματος Ιωαννί-
νων, απαιτούνταν κατά μέσο όρο 11
μήνες (οι κατά καιρούς δηλώσεις
υπουργών και διοικητών του Ιδρύμα-
τος για 3 ή 6 μήνες γίνονται για …ψυ-
χολογικούς λόγους),  αντιλαμβάνεται
κανείς πόσο θα αυξηθεί ο χρόνος
αναμονής με τις ίδιες υποθέσεις
στους μισούς υπαλλήλους…

Ακόμη και για τις προσωρινές συν-
τάξεις αναπηρίας ή θανάτου που
χρειάζονταν 1-2 μήνες αναμένεται να
υπάρξει πρόβλημα με παράταση του
χρόνου ικανοποίησης των αιτημάτων.

Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλι-
σης η αναμονή, μέχρι να κάνει τον
κύκλο της η γραφειοκρατική διαδικα-
σία από ταμείο σε ταμείο και στο Γε-
νικό Λογιστήριο του Κράτους, μπορεί
να ξεπεράσει τον 1,5 χρόνο ή και τα
2 χρόνια…

Προβλήματα και σε άλλα τμήματα
Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν

την περασμένη εβδομάδα (η αμοιβή
τους ήταν αρκετά χαμηλή με βάση τα
ισχύοντα από τα μνημόνια) εκπαιδεύ-
τηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα
και πλέον θα απέδιδαν πολλά στην
υπηρεσία τους και ειδικότερα στην
απονομή συντάξεων. Με την απόλυση
ανατρέπεται κάθε σχεδιασμός και
αυτό δεν το κρύβει ούτε ο Διευθυντής
του υποκαταστήματος. Προβλήματα
στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
θα προκύψουν και στις παροχές, αλλά
και σε άλλες υπηρεσίες. Για παρά-
δειγμα, η θεώρηση βιβλιαρίων ασθε-
νείας δεν είναι μικρός φόρτος
δουλειάς. Πλην των ασφαλισμένων με
100 ημερομίσθια και άνω, δικαιούχοι
κρίνονται στην πορεία και όσοι έχουν
κάνει 50 ημερομίσθια και αναγκα-
στικά περνούν από το ΙΚΑ. Φυσικά
και στο μητρώο, παρόλο που από το
1993 και μετά υπάρχει μηχανογρά-
φηση, λείπει προσωπικό, όπως και σε
άλλα τμήματα. Με το κλείσιμο του
ΙΚΑ στο Μέτσοβο και από τις 4 Απρι-
λίου και στην Κόνιτσα (θα διατηρηθεί
μόνο γραφείο ασφάλισης), ο όγκος
δουλειάς μεταφέρεται στο υποκατά-
στημα στα Γιάννινα.

Ο κ. Γρηγορίου από τη θέση που κα-
τέχει δεν κρύβει το πρόβλημα, αντί-
θετα το αναδεικνύει, όπως και ο
Σύλλογος Εργαζομένων και αναμένει
κι  ο ίδιος λύσεις, διαφορετικά θα
υπάρξει σοβαρό πρόβλημα εξυπηρέ-
τησης των ασφαλισμένων και δη όσων

βγαίνουν στη σύνταξη. Σημειώνει και
κάτι σημαντικό, ότι από το 1985 και
μετά έγιναν η ροή προσλήψεων στο
ΙΚΑ δεν επέτρεψε να καλύπτονται τα
βασικά κενά σε προσωπικό και σή-
μερα με ένα μέσο όρο εργαζομένων
πάνω από 50 έτη και χωρίς προσλή-
ψεις, είναι φυσικό να υπάρχουν
πολλά κενά.

Οι διαγωνισμοί και 
η δικαστική απόφαση

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι η  από-
λυση των 450 εργαζομένων στις 7 Φε-
βρουαρίου, με e-mail μάλιστα, είναι
αποτέλεσμα απόφασης του Διοικητι-
κού Εφετείου Αθηνών το οποίο έκρινε
ως αντισυνταγματική την πρόσληψη
τους στο ΙΚΑ, δεδομένου ότι είχαν
επιτύχει μαζί με άλλους τόσους υπο-
ψηφίους σε διαγωνισμό για την Αγρο-
τική Τράπεζα. Επειδή η ΑΤΕ όδευε
προς ιδιωτικοποίηση δεν έγιναν όλες
οι προσλήψεις και με τροπολογία το
καλοκαίρι του 2011 η βουλή με 233
ψήφους βουλευτών αποφάσισε να
προσληφθούν στο ΙΚΑ.

Στο Εφετείο είχαν προσφύγει 700
επιτυχόντες του άλλου διαγωνισμού
(8Κ του 2008) για το ΙΚΑ, οι οποίοι
δεν έχουν προσληφθεί μέχρι σήμερα.
Με ανακοίνωση της η ΑΔΕΔΥ καλεί
τους υπουργούς Οικονομικών και Ερ-
γασίας να τηρήσουν τις υποσχέσεις
τους για λύση στο πρόβλημα με τους
450 εργαζομένους και να προσλη-
φθούν στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό
οργανισμό της χώρας και οι επιτυχόν-
τες του άλλου διαγωνισμού.

Ε Δευτέρα
18.2.2013 17Η ΕΡΕΥΝΑ

Αν δεν επιστρέψουν οι απολυμένοι και δεν γίνουν προσλήψεις 

Θα πάει πολύ πίσω η απονομή συντάξεων από το ΙΚΑ…
Τεράστιο το πρόβλημα στα Γιάννινα που εξυπηρετούν Ήπειρο, Λευκάδα και Κέρκυρα, από την απόλυση
των 14 εργαζομένων, όπως επισημαίνει και ο Διευθυντής του υποκαταστήματος Ν. Γρηγορίου

»
Αν μέχρι σή-
μερα  για την
απονομή μιας
σύνταξης γή-
ρατος, μέσω
του υποκατα-
στήματος
Ιωαννίνων,
απαιτούνταν
κατά μέσο
όρο 11 μήνες
(οι κατά και-
ρούς δηλώ-
σεις
υπουργών και
διοικητών του
Ιδρύματος για
3 ή 6 μήνες γί-
νονται για
…ψυχολογι-
κούς λόγους),
αντιλαμβάνε-
ται κανείς
πόσο θα αυξη-
θεί ο χρόνος
αναμονής με
τις ίδιες υπο-
θέσεις στους
μισούς υπαλ-
λήλους…

Η γνωστή παροιμία «ήταν στραβό
το κλίμα…», ταιριάζει απόλυτα
με την κατάσταση που διαμορφώ-
νεται στο υποκατάστημα του ΙΚΑ
στα Γιάννινα μετά την απόλυση
των 14 εργαζομένων με δικα-
στική απόφαση, από τους 450
συνολικά στη χώρα  οι οποίοι
ήταν επιτυχόντες διαγωνισμού
του ΑΣΕΠ για την ΑΤΕ, προσλή-
φθηκαν όμως το καλοκαίρι του
2011 στο ΙΚΑ

Την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ της πρά-
ξης «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Δ.Κ.
Πέτα» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης.  Ο προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 324.071 ευρώ και δικαιούχος
φορέας είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά.

Το  έργο προβλέπει την αποπεράτωση του
ισογείου, υπάρχοντος κτιρίου, προς χρήση
παιδικού σταθμού δυναμικότητας 25 νηπίων

με προσωπικό 4-5 άτομα, εμβαδού κάλυψης
221,10 τ.μ. στη δημοτική κοινότητα Πέτα του
Δήμου Νικολάου Σκουφά. Επιπλέον προβλέ-
πεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου του οικοπέδου, ώστε να καταστεί κα-
τάλληλη για την προβλεπόμενη χρήση τόσο
των νηπίων όσο και των παιδαγωγών τους και
η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για
την λειτουργία του παιδικού σταθμού (τραπε-
ζάκια, καρεκλάκια, κρεβάτια, ντουλάπες,
Η/Υ, κλπ). O σχεδιασμός βασίστηκε αυστηρά
στην κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αριθμό
ΦΕΚ 1519-4/12/2002.

Με προϋπολογισμό 324.071 ευρώ

Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πέτα 
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Με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ
Σωκράτη Αλεξιάδη συναντήθηκαν ο Δή-
μαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος και ο
Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΙ Κώστας
Γιωτάκης με στόχο την έγκριση έργων και
μελετών του μεγάλου προγράμματος της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης κι
Αποχέτευσης. Στη συνάντηση παρίστατο
και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Σταύρος Καλογιάννης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης αυτής συζη-
τήθηκαν εκτενώς τα θέματα της ΔΕΥΑΙ και
συμφωνήθηκε η σταδιακή υλοποίηση ολό-

κληρου του προγράμματος. Όπως επιση-
μάνθηκε πρόκειται για μία ολοκληρωμένη
παρέμβαση, που συνάδει απόλυτα με τις
αρχές του ΕΠΠΕΡΑΑ και έρχεται να λύσει
σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα
στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο
δήμαρχος συναντήθηκε με τον υφυ-
πουργό Δικαιοσύνης κ. Καραγκούνη, ει-
δικούς γραμματείς και διευθυντές του
ίδιου Υπουργείου με θέμα την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που έχουν ανακύ-
ψει στο αντλιοστάσιο των φυλακών

Σταυρακίου και της σύνδεσης μέρους του
δικτύου του οικισμού  με το ίδιο αντλιο-
στάσιο.

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ο
δήμαρχος συναντήθηκε με τη Γενική
Γραμματέα κ. Γιαννακίδου, την οποία ενη-
μέρωσε για το Πανευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Θαλασσίου Σκι που θα διεξαχθεί
στα Γιάννινα και κατέθεσε τον πλήρη φά-
κελο των αγώνων. Ο κ. Φίλιος συναντή-
θηκε με στελέχη της ΚΕΔΕ όπου
ενημερώθηκε για την πορεία των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ Αυτοδιοίκησης

και Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με
τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα θερα-
πεύσουν ατέλειες κι αστοχίες του «Καλλι-
κράτη» και κατέθεσε πρόσθετες προτάσεις
που αφορούν στις ρυθμίσεις οφειλών πα-
λιών ετών από τη χρήση κοινοχρήστων
χώρων.

Ο δήμαρχος είχε τέλος συνάντηση με
πολιτικά στελέχη του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης σχετικά με το θέμα
της διαθεσιμότητας υπαλλήλων του
Δήμου όπου και κατέθεσε τις προτάσεις
της Δημοτικής Αρχής.

Ανάμεσα στο δήμο και το ΥΠΕΚΑ

Συμφωνία για σταδιακή υλοποίηση έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Λιγότερο «οικολογικό» και πε-
ρισσότερο ανοιχτό στη δόμηση
ακόμα και περιοχών πολύ κοντά
στη λίμνη είναι η πρόταση για το
σχέδιο του Προεδρικού Διατάγ-
ματος που συζητήθηκε και υπερ-
ψηφίστηκε χθες από την
πλειοψηφούσα παράταξη  του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Ηπεί-
ρου.

Παρά τις αντιδράσεις των παρα-
τάξεων της αντιπολίτευσης,  που
έκαναν λόγο για μια εκδοχή χει-
ρότερη κι απ’ αυτές που κατά και-
ρούς ήρθαν από το ΥΠΕΚΑ, η
Περιφερειακή Αρχή υπερψήφισε
την πρόταση που κατέθεσε ο εκτε-
λεστικός Γραμματέας της Περιφέ-
ρειας Δημήτρης Σιώλος, με
ορισμένες παρατηρήσεις που
έκανε  ο Περιφερειάρχης Αλέξαν-
δρος Καχριμάνης.

Βασικές διαφορές από τις προ-
τάσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι
χθες είναι η μη αναγραφή του
υψομέτρου με βάση το οποίο κα-
θορίζεται το λιμναίο οικοσύ-
στημα, καθώς επίσης και η
πρόβλεψη αλλαγής των όσων προ-
βλέπονται σε Ζώνες Οικιστικού
Ελέγχου για δόμηση με φιλικότε-
ρες ρυθμίσεις προς τους ιδιοκτή-
τες των οικοπέδων για να μπορέ-
σουν να χτίσουν.

Ένα σημείο που συζητήθηκε σε
βάθος καθώς το ερώτημα που
προκύπτει είναι αν μπορεί να
υπάρξουν οι αλλαγές αυτές μέσα
από μια πρόταση από την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου, ή απλά είναι λόγια
για να «χαϊδευτούν» τα αφτιά των
κατοίκων περιοχών, όπως ο Μά-
τσικας, οι Λογγάδες και η Βογιά-
νου.

Η πρόταση θα κατατεθεί στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να
αποτελέσει μαζί με αντίστοιχη του
δημοτικού συμβουλίου και άλλων
φορέων, την κοινή, αν είναι δυνα-
τόν, προς το ΥΠΕΚΑ.

Η πρόταση της επιτροπής 
και του Αλ. Καχριμάνη

Ο κ. Σιώλος που άνοιξε την συ-
ζήτηση  στάθηκε σε συγκεκριμένα
σημεία τριβής όπως τα χαρακτή-

ρισε, όπως είναι αν το λιμναίο οι-
κοσύστημα θα καθοριστεί από το
υψόμετρο της λίμνης αλλά και
ποιες ζώνες είναι οικοδομήσιμες. 

Ο ίδιος τόνισε πως οι ζώνες δεν
πρέπει να καθοριστούν από το
υψόμετρο αφού υπάρχει πλέον
οριοθέτηση, δικαιολογώντας την
πλήρη απουσία του στο σχέδιο
που προτείνεται.

Παράλληλα,  χαρακτήρισε ανε-
δαφική την πρόταση για θέσπιση
αδόμητης ζώνης στα 300 μέτρα
περιμετρικά της λίμνης.

Για την Β.5.1 ζώνη που αφορά
την περιοχή Βογιάνου πρόταση
της επιτροπής είναι η δημιουργία
παραλίμνιου μητροπολιτικού
πάρκου και με βάση μελέτη που
θα συνταχθεί προτείνεται να τε-
θούν ειδικοί όροι δόμησης και
αδόμητη παραλίμνια ζώνη 100
μέτρα.

Για τον Μάτσικα να ισχύσει ότι
προβλέπεται από τις ΖΟΕ μέχρι
όμως να εκπονηθεί ειδική πολεο-
δομική μελέτη που θα καθορίζει
τους όρους δόμησης.

Στην εισήγησή του ο Περιφε-
ρειάρχης τόνισε πως «είμαστε εδώ
για βάλουμε τέλος σε ένα κακό-
γουστο σίριαλ που παίχτηκε εδώ
και χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι
το πρώτο λάθος που έχει γίνει
αφορά στο όριο της υπερχείλισης
που έχει αποφασιστεί και που
σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι ρε-
αλιστικό.

Πρότασή του είναι το υψηλό-

τερο σημείο της λίμνης να οριστεί
η οικία Ράτσικα στο νησί.

Σε ότι αφορά στις ΖΟΕ πρότεινε
να επιτρέπονται οι σταβλικές εγ-
καταστάσεις μέχρι 200 τμ., αλλά
και μέχρι να γίνουν τα ειδικά σχέ-
δια για κάθε περιοχή να ισχύει ότι
προβλέπεται από τις ΖΟΕ.

Ειδικές μελέτες μάλιστα, σύμ-
φωνα με τον κ. Καχριμάνη, θα γί-
νουν τόσο στον Μάτσικα, όσο και
σε περιοχές όπως η Βογιάνου και
οι Λογγάδες

Ευθύνες από Β. Αργύρη σε Πε-
ριφέρεια και Δήμο για καθυστε-
ρήσεις Ο επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης Βαγγέλης Αρ-
γύρης στην τοποθέτησή του κατη-
γόρησε τόσο την Περιφερειακή
Αρχή όσο και τον δήμο Ιωαννιτών
για παρασκηνιακές ζυμώσεις υπο-
στηρίζοντας ότι δεν έδειξαν καμία
διάθεση εφαρμογής των αποφά-
σεων του Περιφερειακού και Δη-
μοτικού Συμβουλίου που
αφορούσαν κυρίως στην σύσταση
επιτροπής και την κατάθεση από-
ψεων και επίσημης πρότασης.

«Επειδή δύο χρόνια τόσο η Πε-
ριφέρεια όσο και ο δήμος δεν
ενεργοποίησαν τις επιτροπές που
αποφάσισαν τα Συμβούλιά τους
κατά παράβαση κάθε καθήκον-
τος», σημείωσε ο κ. Αργύρης κα-
ταγγέλλοντας πλήρη απουσία
πολιτικής βούλησης για την προ-
στασία της λίμνης.

Ο ίδιος θύμισε ότι η παράταξή
του εδώ και δύο περίπου χρόνια

έχει καταθέσει δική της πρόταση
και σχέδιο Π.Δ. όπως άλλωστε
είχε δεσμευτεί.

Αναφορικά με τις επισημάνσεις
της παράταξής του σε διάφορα ση-
μεία της πρότασης της επιτροπής
ο κ. Αργύρης ξεκίνησε λέγοντας
ότι σχετικά με την οριοθέτηση των
ζωνών, δεν γίνεται καμία αναφορά
στο υψόμετρο 469,54μ και αυτό
θα είναι σημαντική παράλειψη σε
περίπτωση τυχόν αναθεώρησης.

Σχετικά με τις εκτάσεις εντός
των ΖΟΕ εξέφρασε την απορία αν
μπορούν να γίνουν αλλαγές που
να υπερβαίνουν τους νόμους των
Ζωνών αυτών, σημειώνοντας πως
αν αυτό δεν είναι σίγουρο, τότε το
μόνο που κάνει η Περιφερειακή
Αρχή είναι να χαϊδεύει τα αυτιά
των κατοίκων.

Το ίδιο μάλιστα τόνισε και ο
βουλευτής Μιχάλης Κασσής ο
οποίος μίλησε ξεκάθαρα για κο-
ροϊδία εκ μέρους της Περιφερει-
ακής Αρχής.

Για τις περιοχές Μάτσικα και
Βοτανικού, όπου το ενδιαφέρον
ήταν μεγάλο, λόγω και της παρου-
σίας κατοίκων των περιοχών
αυτών, ο κ. Αργύρης στηλίτευσε
την απουσία της ζώνης 300 μέ-
τρων πίσω από όπου επιτρέπεται
η δόμηση αλλά και την πρόταση
να μην υπάρχει καν κάποιο όριο
είτε αυτό είναι 100 ή 200 μέτρα,
για τον Μάτσικα, όπως είχε ακου-
στεί κατά καιρούς.

«Σε μια νέα εκδοχή, αν περιμέ-
νουμε λίγο ακόμη, θα δούμε να
επιτρέπεται η δόμηση και πέραν
της οριογραμμής, μέσα στη
λίμνη», είπε ο κ. Αργύρης.

Για τον Βοτανικό εξέφρασε την
διαφωνία του με την πρόταση για
100 μέτρα αδόμητης ζώνης και τη
δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρ-
κου.

Οι θέσεις των παρατάξεων 
της Αριστεράς

Ο Κώστας Κωτσαντής της «Λαϊ-
κής Συσπείρωσης» χαρακτήρισε
αόριστες τις προτάσεις του σχε-
δίου και δεν το ψήφισε λέγοντας
πως το ζήτημα σήμερα είναι το
πως αντιμετωπίζεται το υδάτινο
δυναμικό που για τον ίδιο πρέπει

να είναι κοινωνική ιδιοκτησία και
πρέπει να υπάρξουν νόμοι που να
το προστατεύουν.

Πρότεινε δε την μετατροπή της
λίμνης σε δημόσια λαϊκή περιου-
σία με την απαγόρευση κάθε επι-
κερδούς ιδιωτικής δραστηριό-
τητας γύρω απ’ αυτή.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου του
«ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο» επιτέ-
θηκε στον Περιφερειάρχη λέγον-
τας ότι με την πρόταση που κάνει
κινδυνεύει να γίνει Παναγιώτης
Ψωμιάδης, κάνοντας δηλαδή
χάρες και θυσιάζοντας τη λίμνη,
όπως έκανε με την Κορώνεια ο
πρώην πλέον Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα,  κατηγόρησε όσους
σκόπιμα καθυστέρησαν την θε-
σμοθέτηση ενός Π.Δ. με στόχο
όπως είπε να επικρατήσει η λο-
γική της οικοπεδοποίησης, ενώ
από τα πυρά του δεν ξέφυγε και η
δημοτική αρχή του δήμου Ιωαννι-
τών η οποία όπως τόνισε είναι συ-
νένοχη τόσο σε ότι αφορά την
σημερινή πρόταση που αφορά το
Π.Δ. όσο και σχετικά με το θέμα
της κατασκευής πίστας θαλασσίου
σκι.

«Ο ένας καλύπτει τον άλλο και
φαίνεται η αδιαφάνεια στην όλη
διαδικασία με τις ερωτήσεις του κ.
Παπαβρανούση και το κατά πόσο
τελικά αυτή η επιτροπή της Περι-
φέρειας συνεδρίασε καθόλου εδώ
και δύο χρόνια», είπε ο κ. Παπα-
δημητρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι βασικές
αδυναμίες του σχεδίου που προ-
τάθηκε είναι το κουτσούρεμα της
περιμετρικής ζώνης στα 300
μέτρα όπου εμφανίζονται οι πιο
έντονες πιέσεις για οικοπεδοποί-
ηση, η νομιμοποίηση των παρά-
νομων αναχωμάτων αντί για την
κατεδάφισή τους και η μη ανα-
γραφή του υψομέτρου.

Τέλος ο Νίκος Ζήκος της «Αρι-
στερής Παρέμβασης»  έκανε λόγο
για ένα σχέδιο που εξυπηρετεί την
δόμηση σε ευαίσθητες περιοχές
μέσω των ειδικών πολεοδομικών
μελετών και της οικοπεδοποίησης
στον βωμό των ιδιωτικών συμφε-
ρόντων, καταψηφίζοντας την πρό-
ταση.

Πέρασε η πρόταση της Περιφερειακής αρχής στο σχέδιο Π.Δ 

Με δόμηση και κοντά στη λίμνη 
Δεν  λαμβάνεται υπόψη η ανώτατη στάθμη της Παμβώτιδας, ούτε  η απόσταση από τη λίμνη… 
ευχές για τροποποιήσεις των ΖΟΕ και  αντιδράσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης



Το ζήτημα των χωμα-
τουργικών εργασιών, εκ-
σκαφών και κοπής
καλαμώνων για την κατα-
σκευή πίστας θαλασσίου
σκι στον υγρότοπο Αμφι-
θέας στη λίμνη Παμβώτιδα
φέρνει με γραπτή ερώτησή
του στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ο ευρωβουλευτής
των Οικολόγων Πράσινων /
Ομάδα των Πράσινων στο
Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος
Χρυσόγελος. 

Τα έργα, που κατήγγει-
λαν στον Εισαγγελέα Περι-
βάλλοντος ο Σύλλογος
Προστασίας Περιβάλλον-
τος Ιωαννίνων και η Ελλη-
νική Ορνιθολογική Εται -
ρεία, συνεχίζονται μέχρι
και σήμερα χωρίς τεχνική
μελέτη και ελλείψει της
απαραίτητης περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης, παρότι
είναι σε γνώση των αρχών
ότι υπάρχει άμεσος κίνδυ-
νος υποβάθμισης του περι-
βάλλοντος, αναφέρει ο
Ευρωβουλευτής στην ερώ-
τησή του.

Επίσης σημειώνει ότι η
περιοχή όπου χωροθετείται
το έργο ανήκει στο δίκτυο
Natura 2000 ως Ζώνη Ειδι-
κής Διατήρησης (ΖΕΔ) για
τους οικότοπους και Ζώνη
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

για τα άγρια πουλιά (GR
2130005), πως η  αξία της
περιοχής έγκειται στην πα-
ρουσία και την αναπαρα-
γωγή παγκοσμίως απει -
λούμενων και προστατευό-
μενων ειδών, όπως η Βαλτό-
παπια, ο Ήταυρος, ο
Καλαμόκιρκος και το ενδη-
μικό ορθόπτερo Chortippus
lacustris και ότι  για την
προστασία των ειδών αυτών
η ευρωπαϊκή και εθνική νο-
μοθεσία απαιτεί πρώτα την
εκτίμηση και έπειτα την
πρόληψη αρνητικών επι-
πτώσεων στο βιότοπό τους.

Παράλληλα υπογραμμί-
ζει πως προβλέπεται η εκ
των προτέρων γνωμοδότηση
του Φορέα Διαχείρισης Λί-
μνης Παμβώτιδας ο οποίος
παρακάμφθηκε.

Ο ίδιος σημειώνει ότι για
την κατασκευή στίβου σκι,
σύμφωνα με τον Ν.

4014/21.09.2011, είναι
απαραίτητη η Απόφαση Έγ-
κρισης Περιβαλλοντικών
Όρων από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση μετά από ει-
δική οικολογική
αξιολόγηση.

«Στην προκειμένη περί-
πτωση κάτι τέτοιο δεν έχει
λάβει χώρα, καθώς οι εργα-
σίες εκτελούνται από τις
22.12.12 χωρίς άδεια, ενώ
εκπρόθεσμα ζητήθηκε η
άδεια, της Περιφέρειας
Ηπείρου, η οποία όμως
είναι αναρμόδια αρχή. Πα-
ράλληλα, η ενέργεια του
Δήμου Ιωαννιτών έρχεται
σε αντίθεση με την Ειδική
Περιβαλλοντική Μελέτη
και το Διαχειριστικό Σχέδιο
Λίμνης Παμβώτιδας, όπου
είχαν προβλεφθεί ήδη από
το 2004 οι καταστροφικές
επιπτώσεις του έργου», ανα-
φέρει ο κ. Χρυσόγελος.    

«Πρόκειται για μια κατά-
φωρη παραβίαση της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας.
Όχι μόνο τα έργα άρχισαν
και συνεχίζονται χωρίς
άδεια, αλλά ακόμα και νέα
έγγραφα της Διεύθυνσης
Υδάτων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης και του
ΥΠΕΚΑ αποδεικνύουν ότι
το έργο δεν είναι σύννομο.
Αυτή η πρακτική της απρο-
κάλυπτης καταπάτησης της
περιβαλλοντικής νομιμότη-
τας από το δήμο Ιωαννιτών,
πρέπει να σταματήσει
άμεσα. 

Δεδομένου ότι τοπικά κα-
νείς δεν αναλαμβάνει την
ευθύνη να πράξει το αυτο-
νόητο σταματώντας το έργο,
είμαι υποχρεωμένος να ζη-
τήσω την άμεση παρέμβαση
της Κομισιόν», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο ευρωβου-
λευτής.
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Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες και
αναλυτικά στοιχεία, στην  παραδοχή
ότι οι εργασίες στο έργο Τύρια – Σι-
στρούνι έχουν καθυστερήσει  προχώ-
ρησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου,
Αλέξανδρος Καχριμάνης, απαντώντας
σε ερώτηση που κατέθεσε η Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος της μείζονος αντι-
πολίτευσης, Ρόη Ζηκίδου.

Η κ. Ζηκίδου ζήτησε να μάθει γιατί
το έργο παραμένει στάσιμο, τι ποσό
έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα, τι ενέρ-
γειες έκανε η Περιφερειακή Αρχή για
να ολοκληρωθεί το έργο και αν κατά-
φερε να εντάξει ένα κομμάτι του
έργου στο ΕΣΠΑ, όπως είχε δηλώσει
παλιότερα  ο κ. Καχριμάνης.

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το
έργο αυτό ως ιδιαίτερης σημασίας για
τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννί-
νων και Πρέβεζας, θύμισε τα προ-
βλήματα που υπήρχαν με τον πρώτο
ανάδοχο ο οποίος τελικά αποχώρησε
αλλά και την αλλαγή μελέτης που
αφορούσε στο κομμάτι μέσα στην

Τύρια. Σε ότι αφορά δε το μέρος του
δρόμου που ανήκει στην Πρέβεζα
είπε πως το κόστος σύμφωνα με την
μελέτη είναι απαγορευτικό, προσθέ-
τοντας ότι θα πρέπει να αναζητηθούν
εναλλακτικές προκειμένου να προ-
χωρήσει.

Το έργο Τύρια-Σιστρούνι (ενταγ-
μένο στο πρόγραμμα «Πίνδος») έχει
προϋπολογισμό 12,6 εκ. ευρώ και

μέχρι σήμερα δόθηκαν μόλις
295.000 ευρώ, με τον κ. Καχριμάνη
να υποστηρίζει πως τα διαθέσιμα
υπάρχουν.

Τέλος σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ δεν
έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας
απλά ότι όσες μελέτες είναι έτοιμες το
2013 θα ενταχτούν, χωρίς όμως να ξε-
καθαρίσει αν αυτή που αφορά το εν
λόγω έργο θα είναι. Α.Θ

Παραδέχεται ο Αλ. Καχριμάνης 

«Υπάρχουν καθυστερήσεις
στο Τύρια - Σιστρούνι»

Με ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου 

Στην Ευρωβουλή η πίστα 
θαλασσίου Σκι στην Παμβώτιδα

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για τη
λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
Ιωαννιτών. Με αντικείμενο  την υλοποίηση προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης ενηλίκων πραγματοποιήθηκε η
πρώτη συνάντηση εργασίας στην Αθήνα. Τον Δήμο
Ιωαννιτών εκπροσώπησε η αρμόδια αντιδήμαρχος Πα-
ρασκευή Τσίλη. 

Στην πρώτη συνάντηση εργασία μετείχε η Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, το Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης, η ΕΕΤΑΑ και εκπρόσωποι από 15
συνολικά δήμους της χώρας. Το βασικό αντικείμενο της
συνάντησης αφορούσε στη λειτουργία των Δημοτικών
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής Εμβέ-
λειας.

Θετική είναι και η εξέλιξη σχετικά με το αίτημα για
την παραχώρηση ολόκληρου του εξοπλισμού του πρώην
Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) στο Δήμο Ιωαν-
νιτών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης, αφού η Γενική Γραμματέας Δια Βίου
Μάθησης, Ελένη Καραντζόλα, δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα
ληφθεί η σχετική απόφαση.  

«Η συστηματική, ουσιαστική και έγκαιρη προετοιμα-
σία του Δήμου μας με τη σύσταση του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με
τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ και την αντίστοιχη προγραμματική με το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε
πιλοτικά και σε πρώτη εφαρμογή, το αμέσως επόμενο
διάστημα, προγράμματα επιμόρφωσης που απευθύνον-
ται σε όλους τους ενήλικες συμπολίτες μας, σε συγκε-
κριμένες θεματικές ενότητες.

Η πρόσκληση για τη συμμετοχή, οι θεματικές ενότη-
τες και το χρονοδιάγραμμα, θα δημοσιοποιηθούν από
το Δήμο και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, έτσι ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα υποβο-
λής της σχετικής αίτησης», υπογράμμισε σε δηλώσεις
της η αντιδήμαρχος Παρασκευή Τσίλη.

Επιτόπια επίσκεψη στο Μύτικα Πρέβεζας  που αντι-
μετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω των καθιζήσεων
του εδάφους, από τις έντονες βροχοπτώσεις, πραγματο-
ποίησε την Κυριακή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ηλίας
Θεοδωρίδης.

Ο Γενικός Γραμματέας είδε από κοντά τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν, κυρίως, στο δρόμο που οδηγεί
στην ακτή του Μονολιθίου, αλλά και στο λιμανάκι του
χωριού, ενημερώθηκε από τον σύμβουλο της τοπικής
κοινότητας και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου
και ταυτόχρονα άκουσε τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι κάτοικοι της περιοχής στην καθημερινότητα
τους, λόγω των καθιζήσεων.

Ο κ. Θεοδωρίδης ζήτησε από τις τοπικές αρχές να του
καταθέσουν σχετικό αίτημα με την εκτίμηση του κό-
στους και τις διαδικασίες της σχετικής μελέτης αποκα-
τάστασης προκειμένου να το προωθήσει στα αρμόδια
Υπουργεία για να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη με
συγκεκριμένο κονδύλιο που θα διατεθεί για τις εργα-
σίες αποκατάστασης. 

Σύντομα οι σχετικές προσκλήσεις από το δήμο

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
θα λειτουργήσει στα Γιάννινα

Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

στις κατολισθήσεις στο Μύτικα

Αυτοψία και δέσμευση 
για χρηματοδότηση έργου
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Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηπείρου και
Λευκάδας  περιγράφει με μελανά
χρώματα την κατάσταση στην οποία
περιήλθε ο μεγαλύτερος ασφαλιστι-
κός φορέας της χώρας και δη στα
Γιάννινα και επισημαίνει την ταλαι-
πωρία που υφίστανται καθημερινά οι
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, λόγω
της έλλειψης προσωπικού, γεγονός
που δημιουργεί προβλήματα στη λει-
τουργία του ΙΚΑ καθώς και την αγα-
νάκτηση των ασφαλισμένων.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ, ξεκαθαρί-
ζουν ότι, δεν έχουν καμία ευθύνη για

τη κατάσταση που επικρατεί και απο-
δίδουν τις μεγάλες δυσκολίες στην
εύρυθμη λειτουργία, στην παύση των
προσλήψεων, τις αθρόες συνταξιοδο-
τήσεις υπάλληλων, τη μεταφορά συ-
ναδέλφων τους στον ΕΟΠΥΥ, στην
αύξηση των εργασιών του Ιδρύματος
με τις συνεχείς συγχωνεύσεις τα-
μείων, αλλά και τη δημιουργία του
ΚΕΠΑ. 

«Η χαριστική βολή, τονίζουν στην
ανακοίνωση, δόθηκε στις 7 Φλεβάρη
με την απόλυση 14 εργαζομένων στο
ΙΚΑ Ιωαννίνων (450 πανελλαδικά) οι
οποίοι προσέφεραν εδώ και δύο χρό-

νια ης υπηρεσίες τους στους ασφαλι-
σμένους και συνταξιούχους και έχουν
προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ».

Ο Σύλλογος ενημερώνει τους συμ-
πολίτες ότι το ΙΚΑ Ιωαννίνων, πλέον
αντιμετωπίζει σοβαρό λειτουργικό
πρόβλημα, το οποίο μετά και την από-
λυση των 14 συναδέλφων θα οξύνει
ακόμη περισσότερο την δυνατότητα
εξυπηρέτησης τους, στα δίκαια αιτή-
ματα τους.

«Η δυνατότητα μας, αναφέρουν, να
εξυπηρετήσουμε τους ασφαλισμένους
του ΙΚΑ είναι πολύ μικρή. Θα ταλαι-
πωρηθούν απίστευτα οι ασφαλισμένοι

αφού θα καθυστερεί ακόμη περισσό-
τερο η έκδοση των συντάξεων τους
καθώς και η απονομή παροχών ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης ενώ,
οι «ουρές» σε τμήματα όπως το Μη-
τρώο (ασφαλιστική ικανότητα, βεβαι-
ώσεις προσυνταξιοδότησης,  ΑΣΕΠ
κ.λ.π.), θα είναι τόσο μεγάλες ώστε η
διεκπεραίωση των συναλλαγών θα
διεξάγεται με πολλαπλάσια καθυστέ-
ρηση».

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση «οι
λιγοστοί εναπομείναντες υπάλληλοι
που ακροβατούν ανάμεσα στους εξορ-
γισμένους πολίτες βουνά από έγ-
γραφα, φακέλους και αιτήσεις και την
τσακισμένη ψυχική και σωματική
τους υγεία κάνουν έκκληση στη Διοί-
κηση για άμεση πρόσληψη προσωπι-
κού προτού καταρρεύσει τελείως η
λειτουργική, ικανότητα του Υποκατα-
στήματος «. 

Επίσης, ζητούν την κατανόηση όλων
των συναλλασσομένων και τους κα-
λούν σε συστράτευση προκειμένου
«όλοι μαζί να αντισταθούμε στις επι-
διώξεις της τρόικα και της κυβέρνη-
σης για την κατεδάφιση της
Κοινωνικής ασφάλισης και της διάλυ-
σης του ΙΚΑ».

»
«Η χαριστική
βολή, τονί-
ζουν στην
ανακοίνωση,
δόθηκε στις 7
Φλεβάρη με
την απόλυση
14 εργαζομέ-
νων στο ΙΚΑ
Ιωαννίνων
(450 πανελλα-
δικά) οι οποίοι
προσέφεραν
εδώ και δύο
χρόνια ης
υπηρεσίες
τους στους
ασφαλισμέ-
νους και συν-
ταξιούχους
και έχουν
προσληφθεί
μέσω ΑΣΕΠ»

Την κατανόηση των ασφαλισμέ-
νων οι οποίοι θα εξυπηρετούνται,
πλέον,  με μεγάλη καθυστέρηση,
αλλά και τη στήριξη τους στο αί-
τημα για ενίσχυση με προσω-
πικό, ζητούν οι εργαζόμενοι στο
υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στα Γιάννινα. Αφορμή για την
νέα δημόσια παρέμβαση ήταν η
απόλυση την περασμένη εβδο-
μάδα 14 εργαζομένων που είχαν
προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ

Για ταλαιπωρία και καθυστέρηση προειδοποιούν οι εργαζόμενοι

Ξέμεινε από προσωπικό και… 
εξυπηρέτηση το ΙΚΑ στα Γιάννινα
«Χαριστική βολή» οι  πρόσφατες 14 απολύσεις που περιόρισαν
το προσωπικό και επειγόντως χρειάζονται προσλήψεις

Χ. ΚΑΖΑΚΟΣ
Να δοθεί  άμεσα νομοθετική λύση στο

πρόβλημα που προέκυψε με την απόλυση
450 εργαζομένων από το ΙΚΑ (14 από το
υποκατάστημα Ιωαννίνων), ζητά ο βουλευτής
Μιχάλης Κασσής με γραπτή δήλωση του.

Το ΙΚΑ απέλυσε στις 7 Φεβρουαρίου, με
e-mail, τους 450 εργαζόμενους υλοποιώντας

απόφαση του διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
στο οποίο είχαν προσφύγει περίπου 700
υποψήφιοι οι οποίοι θα προσλαμβάνονταν
στο Ίδρυμα  μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ με
το νόμο Παυλόπουλου. 

Το Εφετείο έκρινε ότι ήταν αντισυνταγμα-
τική η τοποθέτηση τους στο ΙΚΑ, αντί της
ΑΤΕ που είχαν επιτύχει με το διαγωνισμό.
Και οι δυο διαγωνισμοί 8Κ και 9Κ διεξήχ-
θησαν παράλληλα το 2008, αλλά ο δεύτερος
αφορούσε 900 άτομα τα οποία θα προσλαμ-
βάνονταν στην Αγροτική Τράπεζα. Επειδή η

ΑΤΕ όδευε προς ιδιωτικοποίηση (όπως και
έγινε πέρυσι) και το ΙΚΑ είχε μεγάλη ανάγκη
για προσωπικό, οι 450 επιτυχόντες από τους
900 του συγκεκριμένου διαγωνισμού που
δεν απορροφήθηκαν, τελικά, από την ΑΤΕ
τοποθετήθηκαν στο ΙΚΑ με τροπολογία του
2011 που στήριξαν στη βουλή 233 βουλευ-
τές.

Στη δήλωση του ο Γιαννιώτης βουλευτής
αναφέρει:

«Δυστυχώς,  ενημερωθήκαμε από τον τύπο
πως οι επιτυχόντες μέσω  του διαγωνισμού
9κ/2008 του ΑΣΕΠ για την ΑΤΕBank,δη-
λαδή 450 περίπου άνθρωποι με πολυετή
προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και με ιδι-
αίτερα υψηλά τυπικά προσόντα (πτυχία, με-
ταπτυχιακά, άριστη γνώση ξένων γλωσσών
και χρήσης Η/Υ), βρέθηκαν στο δρόμο «εν
μια νυκτί» καθώς πρόσφατα απολύθηκαν
μέσω e-mail!!....

Μετά από μια ακατανόητη δικαστική από-
φαση, βρίσκονται στο δρόμο, παρά το γεγο-
νός πως δεσμευτήκαν όλα τα πολιτικά
κόμματα στη Βουλή για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των επιτυχόντων της 9κ αλλά
και της 8κ προκήρυξης του ΑΣΕΠ, με νομο-
θετική ρύθμιση.

Θα πρέπει να δοθεί σήμερα κιόλας νομο-
θετική λύση για την αποκατάσταση των ερ-
γαζομένων».

Ζητά ο Μιχάλης Κασσής

Νομοθετική λύση για τους 450 
απολυθέντες από το ΙΚΑ 

Το νέο Περιφερειακό Διοικητή Πυ-
ροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου,
Αρχιπύραρχο, Δημοσθένη Αναγνω-
στάκη, δέχθηκε χθες Δευτέρα στο
γραφείο του ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας, Ηλίας Θεοδω-
ρίδης.

Ο Γενικός Γραμματέας καλωσόρισε
τον Περιφερειακό Διοικητή, που ανέ-
λαβε καθήκοντα μετά την προαγωγή
του κατά τις τακτικές κρίσεις των ανώ-

τατων αξιωματικών  του Πυροσβεστι-
κού Σώματος στις αρχές Φεβρουαρίου
και του ευχήθηκε καλή θητεία, εκ-
φράζοντας τη βεβαιότητα, ότι η συ-
νεργασία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης με την Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία, είναι δεδομένη.

Στη διάρκεια της συνάντησης, δό-
θηκε επίσης η ευκαιρία ευρείας συ-
ζήτησης και αλληλοενημέρωσης για
θέματα που άπτονται των αρμοδιοτή-
των των πυροσβεστικών υπηρεσιών.

Στον Γενικό Γραμματέα ο νέος Διοικητής 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου 



Οι οχτώ σταθμοί που κόστισαν πε-
ρίπου 1,5 εκ. ευρώ και αγοράστηκαν
προκειμένου να καταγραφούν σε
πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στον
κόλπο δούλεψαν για λίγες μόνο ώρες
ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία οι
λόγοι για τη μη λειτουργία τους δεί-
χνουν ότι κάποιοι δεν την επιθυμούν
και ορθώνουν συνεχώς εμπόδια ώστε
να μην υπάρχουν επακριβή στοιχεία
για τις πηγές ρύπανσης και να εξυπη-
ρετήσουν τα συμφέροντα τρίτων ή
ακόμα και δικά τους.

Στην καταγγελία των Ενεργών Πολι-
τών αναφέρονται τα εξής:

«Εδώ και 3 χρόνια δαπανήθηκαν
1,5 εκατομμύρια ευρώ για την εγκατά-
σταση και λειτουργία 8 αυτόματων τη-
λεμετρικών σταθμών παρακολούθη-
σης της ποιότητας των υδάτων τά-
φρων, ποταμών και του Αμβρακικού
γενικότερα. 

Το έργο αυτό, Χρηματοδοτικού
Μέσου Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 1999-2003, «Αμ-
βρακικός, Διαχείριση-αποκατάσταση
και αναβάθμιση του διεθνές σημασίας
υδροβιότοπου του Αμβρακικού Κόλ-
που» συνολικού προϋπολογισμού
3.489.424,00 ευρώ, αφορούσε τους
νομούς Άρτας και Πρέβεζας και
1.507.200,00 ευρώ δαπανήθηκαν για
τους 8 σταθμούς μέτρησης, οι οποίοι
τέθηκαν σε λειτουργία μόνο για 11
ώρες στις 22/09/2010 και έκτοτε
«ούτε φωνή ούτε ακρόαση». 

Η λειτουργία των σταθμών αυτών
ανατέθηκε από την Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Άρτας στην ΕΤΑΝΑΜ,
ενώ υπήρχε ήδη και προσφέρθηκε να
τους λειτουργήσει ο Φορέας Διαχεί-
ρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

Η Περιφέρεια Ηπείρου το Δεκέμ-
βριο του 2011 υπέγραψε σύμβαση με
την ΕΤΑΝΑΜ για την λειτουργία των
σταθμών και ενέκρινε και κονδύλι πε-
ρίπου 35.000,00 ευρώ. 

Βρισκόμαστε στο Φλεβάρη του
2013 και ακόμη δεν έχουν τεθεί σε
λειτουργία, με τον Αμβρακικό να
πνέει τα λοίσθια λόγω έλλειψης οξυ-
γόνου από τα πολλά οργανικά φορτία
που δέχεται καθημερινά τόσο από τις
θαλάσσιες μονάδες ιχθυοκαλλιερ-

γειών όσο και απο σφαγεία, τυροκο-
μεία και λοιπές μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις των τριών νομών που τον
περιβάλλουν και τους ψαράδες να
βρίσκονται σε απόγνωση λόγω έλλει-
ψης ιχθυοαποθεμάτων με το φάντα-
σμα της ανεργίας να πλανάται πάνω
από τα κεφάλια τους και να μην ιδρώ-
νει το αυτί κανενός!  

Ειπώθηκε σε κάποια ημερίδα ότι
έχει προϋπολογισθεί άλλο ένα κον-
δύλι των 90.000,00 ευρώ από τους
δύο αντιπεριφερειάρχες  Άρτας και
Πρέβεζας για την λειτουργία των

σταθμών αλλά αν κάποιος εισέλθει
στην ηλεκτρονική σελίδα υδροβιότο-
πος Αμβρακικού, δίκτυο τηλεμετρι-
κών σταθμών (www.xmeox.gr/
monitoring) οι δείκτες είναι κολλημέ-
νοι στην 22α/09/2010.

Ποιος ή ποιοι δεν επιθυμούν να τε-
θούν σε λειτουργία οι σταθμοί, που
στοίχισαν τόσα χρήματα για να ελέγ-
χεται σε πραγματικό χρόνο η ποιότητα
των υδάτων του Αμβρακικού; 

Ποια συμφέροντα πιέζουν και δεν
τίθενται σε λειτουργία οι σταθμοί
αυτοί; 

Γιατί διατυμπανίζουν σε όλους τους
τόνους οι τοπικοί και περιφερειακοί
κυβερνώντες ότι ενδιαφέρονται για
την προστασία του οικοσυστήματος
και στο διαταύτα σφυρίζουν αδιά-
φορα;

Γιατί ρίχνουν στάχτη στα μάτια του
κόσμου κυνηγώντας τους λίγους ασυ-
νείδητους λαθροκυνηγούς ενώ κλεί-
νουν τα μάτια στο ποινικό έγκλημα
της καθημερινής ρύπανσης και υπο-
βάθμισης του Αμβρακικού;

Από το ίδιο έργο δαπανήθηκαν από
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέ-
βεζας 390.000,00 ευρώ για την εκπό-
νηση του “master plan” του
Αμβρακικού, το οποίο ουδέποτε πα-
ρουσιάσθηκε στο κοινό παρά την
υπάρχουσα συμβατική υποχρέωση
του παραπάνω έργου. 

Που πήγαν τα χρήματα αυτά; 
Τόσοι έλεγχοι γίνονται παντού ας

ρίξει μια ματιά κάποιος εισαγγελέας
τι συμβαίνει στο έργο αυτό».

Ε Δευτέρα
18.2.2013 21Η ΕΡΕΥΝΑ

Εκτός λειτουργίας εδώ και τρία χρόνια οι τηλεμετρικοί σταθμοί

Στα λόγια μένει η προστασία
του Αμβρακικού

»
Σύμφωνα με την κα-

ταγγελία οι λόγοι για

τη μη λειτουργία τους

δείχνουν ότι κάποιοι

δεν την επιθυμούν

ώστε να μην υπάρχουν

επακριβή στοιχεία για

τις πηγές ρύπανσης

και να εξυπηρετήσουν

τα συμφέροντα τρίτων

ή ακόμα και δικά τους

Σε αχρηστία φαίνεται ότι βρί-
σκονται για περισσότερα από
τρία χρόνια οι αυτόματοι τηλε-
μετρικοί σταθμοί στο Αμβρα-
κικό, σύμφωνα με τα όσα
καταγγέλλουν οι «Ενεργοί Πο-
λίτες Αμβρακικού»

Θετικά  αξιολόγησαν οι συνελεύσεις στις περιφερει-
ακές ενότητες  Άρτας και την Πρέβεζας την δίχρονη πα-
ρουσία της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στο
Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου. Η παράταξη θα
επεξεργαστεί συνολική πρόταση για την αναπτυξιακή
φυσιογνωμία της Ηπείρου.

Αυτό τονίζεται σε σχετικό δελτίο της παράταξης με
αφορμή τις συνελέυσεις του Σαββατοκύριακου στις
οποίες συμμετείχε ο εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμ-
βουλος της παράταξης Γιάννης Παπαδημητρίου, οι αν-
τίστοιχοι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ Άρτας Όλγα Γεροβα-
σίλη και Πρέβεζας Κώστας
Μπάρκας καθώς και μέλη της
παράταξης από τις δύο περι-
φερειακές ενότητες. 

Οι συνελεύσεις επισήμα-
ναν την ανάδειξη μετώπων,
αγώνων και εναλλακτικών
προτάσεων και την προσπά-
θεια για διαφάνεια και δημο-
κρατία στη λειτουργία του
Συμβουλίου, αλλά και την
κατάρρευση της Αυτοδιοίκη-
σης από την πολιτική των
μνημονίων, τον αυταρχικό και  συγκεντρωτικό χαρα-
κτήρα του «Καλλικράτη» και την ανάγκη για ένα νέο θε-
σμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης από μια άλλη
κυβερνητική πλειοψηφία. 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η κα-
ταδίκη του θεσμικού πλαισίου δεν σημαίνει αποδοχή
και αμνήστευση της Περιφερειακής Αρχής της Ηπείρου
και γιατί συμπλέει με αυτή την πολιτική πτώχευσης του
λαού και εκποίησης των δημόσιων αγαθών αλλά και για
τον αδιαφανή τρόπο, που διοικεί την Περιφέρεια.

Και στις δύο συνελεύσεις επισημάνθηκε η ανάγκη της
επεξεργασίας μιας συνολικής πρότασης για την ανα-
πτυξιακή φυσιογνωμία της Ηπείρου και της στήριξης
της σχετικής διαδικασίας, που έχει ήδη ανοίξει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα οι συνελεύσεις συζήτησαν για τα πο-
λιτικά μέτωπα της περιόδου και τα ιδιαίτερα
προβλήματα των περιοχών. 

Στην Άρτα η συνέλευση επιδοκίμασε την υποστήριξη
των υπαλλήλων, που αντιμετώπισαν ή θα αντιμετωπί-
σουν το φάσμα των απολύσεων και τόνισε την κατηγο-
ρηματική της αντίθεσή στην επεξεργασία των
απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, που παραδίδει τον
κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των σκουπιδιών στο ιδιω-
τικό κεφάλαιο με κινδύνους και για το περιβάλλον και
για την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών αλλά και
για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων.  

Στην Πρέβεζα δόθηκε αρκετή έμφαση στην κριτική
της προωθούμενης τουριστικής ανάπτυξης, που υπο-
βαθμίζει το περιβάλλον, και στην ανάγκη ενός ήπιου
και ισορροπημένου μοντέλου, που θα διαχέει τα απο-
τελέσματα της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και στα
προβλήματα της αγροτικής παραγωγής, τον απολογισμό
του αγώνα για τη «Δωδώνη», την ανάπτυξη φωτοβολταϊ-
κών σε βάρος των καλλιεργειών κλπ.

Τέλος ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αποκεντρωμένη
και δημοκρατική λειτουργία της παράταξης σε κάθε
νομό και η ανάληψη τοπικών πολιτικών πρωτοβουλιών.
Για το σκοπό αυτό οι συνελεύσεις εξέλεξαν τις τοπικές
Γραμματείες της παράταξης 

Στην Περιφερειακή Ενότητα τα μέλη της νέας Γραμ-
ματείας είναι ο Τάκης Καραγεώργος, ο Σπύρος Σκα-
μνέλος και ο Παναγιώτης Ψυχογιός ενώ εκκρεμεί και η
προσθήκη δύο ακόμη μελών.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας η Γραμματεία
αποτελείται από τους Τασία Γιάννου (Φιλιππιάδα), Θο-
δωρή Κορωναίο (Πρέβεζα), Δημήτρη Παπαδήμο (Πρέ-
βεζα), Θανάση Ράπτη (Πάργα) και Ηλία Χάϊδα
(Πρέβεζα).

Επισημάνθηκε σε συνελεύσεις 
στην Άρτα και την Πρέβεζα

Θετικός ο διετής απολογισμός 
του  «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»

Οι οχτώ σταθμοί που κόστισαν περίπου 1,5 εκ. ευρώ και αγοράστηκαν προ-
κειμένου να καταγραφούν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στον κόλπο δού-
λεψαν για λίγες μόνο ώρες
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Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου
2013 στις 12.00, η Biohel-
lenika ανταποκρινόμενη στην
ανάγκη για αντικειμενική και επι-
στημονική ενημέρωση θα πραγ-
ματοποιήσει Επιστημονική
Ημερίδα στα Ιωάννινα στο ξενο-
δοχείο Epirus Palace με θέμα:
“εξελίξεις στις θεραπείες με τα
βλαστοκύτταρα”

Για τις νέες εξελίξεις στο θέμα
των βλαστοκυττάρων θα μιλήσει ο
Πρόεδρος της Τράπεζας Αρχέγο-
νων Κυττάρων του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών Δρ. Γεώργιος
Κολιάκος, Καθηγητής Βιοχημείας
και η Επιστημονική Υπεύθυνος
τηςBiohellenika, η Δρ. Κουζή –
Κολιάκου, Καθηγήτρια Εμβρυο-
λογίας – Ιστολογίας.

Σήμερα τα βλαστοκύτταρα χρη-
σιμοποιούνται σε αυτόλογες και
αλλογενείς χρήσεις για τη θερα-
πεία σοβαρών ασθενειών και ο αι-
ώνας που διανύουμε χαρακτη-
ρίζεται από την πρόοδο στις κυτ-
ταρικές θεραπείες.

Στην Ελλάδα οι θεραπευτικές
χρήσεις των βλαστοκυττάρων
αποτελούν ήδη μια πραγματικό-
τητα, ενώ η χρήση τους πέρα από
τις αιματολογικές ασθένειες έχει
εξαπλωθεί και σε άλλους τομείς

της ιατρικής. «Θαυματουργές λύ-
σεις στην ιατρική συνήθως δεν
υπάρχουν. Ακόμη και ανακαλύ-
ψεις που υπόσχονται θαύματα, τις
περισσότερες φορές διανύουν
πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουν
στην επιτυχία. Με τα βλαστικά
κύτταρα όμως, το θέμα διαφέρει»,
επισημαίνει ο κ. Κολιάκος «γιατί
μέσα σε λίγα χρόνια, οι υποσχέ-
σεις πέρασαν από το περιβάλλον
του εργαστηρίου στην εφαρμογή,
προσφέροντας θεραπεία σε περι-
πτώσεις ασθενειών που μέχρι

χθες φαίνονταν ανίατες».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας

θα διανεμηθεί έντυπο ενημερω-
τικό υλικό και με το πέρας των
ομιλιών θα πραγματοποιηθεί
ανοιχτή συζήτηση.

Η Ημερίδα έχει τεθεί υπό την
αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου
Ιωαννίνων, είναι με ΔΩΡΕΑΝ εί-
σοδο και απευθύνεται σε ζευγά-
ρια, μελλοντικούς γονείς, εγκύ -
ους, οικογένειες, επαγγελματίες
υγείας καθώς και σε κάθε ενδια-
φερόμενο για τα βλαστοκύτταρα!

Με ένα επταήμερο ιδιαίτερων
και ξεχωριστών εκδηλώσεων θα
τιμηθεί φέτος η επέτειος των
εκατό χρόνων από την απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων. 

Το πρόγραμμα βέβαια θα ξεδι-
πλώνεται σε όλη τη διάρκεια του
έτους, με σημαντικά συνέδρια,
επιστημονικές ημερίδες, περιοδι-
κές εκθέσεις αλλά κι άλλες δρά-
σεις που έχουν αποφασιστεί από
το Δήμο Ιωαννιτών, το Πνευμα-
τικό Κέντρο κι άλλους φορείς της
περιοχής. 

Τις εκδηλώσεις που θα κορυ-
φωθούν στις 21 Φεβρουαρίου θα
τιμήσει με την παρουσία του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κά-
ρολος Παπούλιας.

«Η φετινή επέτειος είναι ορό-
σημο για τα Γιάννινα. Συμπληρώ-
νονται εκατό χρόνια ελεύθερης
ζωής. Εκατό χρόνια από τη θυσία
του Μπιζανίου. Ο εορτασμός
αυτός θα πρέπει να αποτελέσει
για όλους μας την ευκαιρία να
αναλογιστούμε όσα έγιναν και να
οραματιστούμε τα Γιάννινα του
μέλλοντος. Είναι η αφορμή για να
ανοίξουμε νέες συνεργασίες και
να δρομολογήσουμε συνέργειες.
Η επέτειος αυτή γιορτάζεται μέσα
σε ένα βαρύ κλίμα το οποίο απορ-
ρέει από την οικονομική κατά-
σταση που βιώνει η χώρα μας.
Αυτή η σκληρή πραγματικότητα
μας υποχρεώνει να ορίζουμε
πλέον ως κυρίαρχη προτεραι-

ότητα την ανάπτυξη δράσεων αλ-
ληλεγγύης και στήριξης των ευ-
παθών ομάδων του πληθυσμού.
Έχουμε υποχρέωση όμως να ατε-
νίζουμε τα επόμενα χρόνια με αι-
σιοδοξία και να δημιουργούμε
σήμερα εκείνες τις υποδομές που
θα διασφαλίσουν πορεία ανόδου
και εξωστρέφειας για τα Γιάν-
νινα», αναφέρει σε δηλώσεις του
ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας
Φίλιος.

Ο Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών
Μωυσής Ελισάφ υπογράμμισε ότι
βασικός στόχος των εκδηλώσεων
που θα γίνουν σε όλη τη διάρκεια
της χρονιάς είναι να αναδείξουν
ιστορικά γεγονότα αλλά και να κα-
ταδείξουν ότι η απελευθέρωση
των Ιωαννίνων είναι γεγονός που
ξεπερνά κατά πολύ την τοπική εμ-

βέλεια. «Με το φετινό πρόγραμμα
επιχειρούμε να αναδείξουμε
αυτή, την ιδιαίτερη και ξεχωριστή
σημασία που είχε η απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων. Για μας απο-
τελεί μεγάλη τιμή η παρουσία της
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών,
όπως και η παρουσίαση των ανα-
μνηστικών γραμματοσήμων για τα
εκατό χρόνια από την απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων. Και βέβαια
αποτελούν κορυφαία στιγμή στο
πρόγραμμα των εκδηλώσεων τα
αποκαλυπτήρια του γλυπτού
έργου του Κώστα Βαρώτσου στην
τελετή ονοματοδοσίας της πλα-
τείας του Κάστρου σε πλατεία
Μίωνος Μάτσα, τα οποία θα γί-
νουν από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας», σημείωσε σε δηλώσεις
του ο Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου Μωυσής Ελισάφ. 

Παρουσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας τα Ελευθέρια

Ημερίδα για τα βλαστοκύτταρα στα Γιάννινα

Ο Χρ. Μαντάς για το σχέδιο «Αθηνά» και το
ΤΕΙ Ηγουμενίτσας 

«Κοπτοραπτική, ανορθολογισμός
και αυταρχισμός» 

Στο Σχέδιο «Αθηνά» που δόθηκε στη δημοσιότητα από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού την προηγούμενη εβδομάδα και  το Τμήμα Εφαρμογών
Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στο Παράρτημα
Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αναφέρθηκε ο βουλευτής
Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς τονίζοντας πως «είναι
απορίας άξιο γιατί την ίδια στιγμή που οι υπεύθυνοι του σχε-
δίου «Αθηνά» επιδίδονται σε ανορθολογική κοπτοραπτική, δεν
λένε κουβέντα για το τμήμα Ιχθυοκομίας- Αλιείας  από το Πα-
ράρτημα Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που προτείνεται
να μεταφερθεί στο Μεσολόγγι αν και  διαθέτει τα πιο σύγχρονα
εργαστήρια στην Ελλάδα και αναφέρεται σε μια περιοχή που
φιλοξενεί το 15% περίπου της ελληνικής παραγωγής και το 8%
της ευρωπαϊκής σε ψάρια (εξαγώγιμα προϊόντα κατά 80%) στις
ιχθυοκαλλιέργειες του νομού (κυρίως στη λωρίδα της Σαγιά-
δας). 

Επίσης,  δεν υπάρχει καμία αναφορά για το Τμήμα Οπτικής-
Οπτομετρίας  ή για Τμήματα που μπορούν να συνδεθούν  με
την ανάπτυξη του λιμένα της Ηγουμενίτσας όπως Διαχείρισης
Φορτίων (Logistis) ή Τυποποίησης Προϊόντων. Δυστυχώς, δεν
είναι δυνατόν να περιμένουμε αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το
πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν ακαδημαϊκά και ορθολογικά
κριτήρια για να το επιλύσουν. Φαίνεται ότι  για μια ακόμη φορά
τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται αφορούν πολιτικές ισορ-
ροπίες και πελατειακές σχέσεις. 

Η στόχευση του Υπουργείου, για τα τεχνολογικά και τα ανώ-
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι όχι η αναβάθμιση που επαγ-
γέλλεται, αλλά  στην ουσία η υποβάθμισή τους, σύμφωνα με τα
νεοφιλελεύθερα προτάγματα (όπως π.χ. η μείωση των εισα-
κτέων ή  η επιβολή δύο κύκλων σπουδών με καθιέρωση διδά-
κτρων στο δεύτερο κύκλο)  με αλλοίωση συνολικά των
ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Γι αυτό είναι ανάγκη όχι μόνο η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά
και γενικότερα η κοινωνία, να απαιτήσει από τη μνημονιακή
συγκυβέρνηση την απόσυρση  του νεοφιλελεύθερου και ανορ-
θολογικού κατασκευάσματος  με τον ψευδώνυμο τίτλο «Σχέδιο
Αθηνά».

Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ηπείρου

Ανακοίνωση για το κλείσιμο
της εταιρείας EVIMA

Η  Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ηπείρου  με σκε-
πτικισμό διάβασε τα νέα για το κλείσιμο της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΒΗΜΑ (EVIMA). 

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους Γιαννιώτες καταναλωτές που
είχαν ασφαλιστεί στη συγκεκριμένη εταιρεία και ειδικότερα για
τις ζημιές που έχουν δηλωθεί μέχρι 08/02/2013 –δηλαδή
πριν την ανάκληση της αδείας- της εταιρείας, και για τις ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις μέλη του Συστήματος Φιλικού διακανο-
νισμού μπορούν οι καταναλωτές να απευθύνονται στις
εταιρείες τους για να αποζημιωθούν.

Για τις ζημίες που ξεπερνάνε τα 6.000 ευρώ. Υλικές Ζημίες
Το Επικουρικό Κεφάλαιο επιτελώντας το ρόλο του θα καλύψει
τους καταναλωτές που ήταν ασφαλισμένοι στην Evima και
μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ όπως επιβάλει πλέον η νέα
νομοθεσία.  Όσον αφορά τους ασφαλισμένους της εταιρείας
που σήμερα βρίσκονται εκτεθειμένοι και έχουν πληρώσει
ασφάλιστρα αυτοί θα καλύπτονται για ένα μήνα από το Επι-
κουρικό και στη συνέχεια είναι υποχρεωμένοι να ξανασφαλι-
στούν. Εδώ για άλλη μια φορά επισημαίνουμε στους κατανα-
λωτές να μη δίνουν τόση σημασία στο φτηνό ασφάλιστρο και
ότι το ασφαλιστικό προϊόν δεν καλύπτεται μέσω διαφημιστικών
φυλλαδίων και δεν δίνεται τόσο εύκολα δώρο .Να μην παρα-
σύρονται από εύκολες διαφημίσεις φτηνού κόστους αλλά να
κοιτάνε το μέγεθος και την ποιότητα της Ασφαλιστικής εται-
ρείας. 

Για την Ένωση
Ο πρόεδρος

Μάστακας Γεώργιος
Η γραμματέας

Τσιλιμή Αλεξάνδρα
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Η Αιμιλία, ένα κορίτσι μεγαλω-
μένο σε μικροαστική οικογένεια,
έχει όνειρα να σπουδάσει και να
ζήσει ανέμελη φοιτητική ζωή, κάνο-
ντας παράλληλα πολλά ταξίδια. 

Οι γονείς της όμως έχουν άλλα
σχέδια για εκείνη. Πέφτει στην κα-
λοστημένη παγίδα τους και αρρα-
βωνιάζεται τον άντρα που έχουν
επιλέξει γι’ αυτή. Στη διάρκεια ενός
ταξιδιού για να συναντήσει τον αρ-
ραβωνιαστικό της, ερωτεύεται κε-
ραυνοβόλα κάποιον άλλο. Ο
έρωτας αυτός τη σημαδεύει. Το
νεαρό της ηλικίας της δεν της επι-

τρέπει να πάρει μόνη της αποφά-
σεις. Την οδηγούν παρά τη θέλησή
της στο γάμο, γεγονός που τη φέρ-
νει αντιμέτωπη με πολύ δύσκολες
καταστάσεις. Μέσα της κρύβει ένα
μεγάλο μυστικό που τη βασανίζει,
αλλά ταυτόχρονα της δίνει χαρά και
δύναμη. Μετά από είκοσι χρόνια και
κάτω από περίεργες συνθήκες συ-
ναντάει ξανά τον έρωτα της ζωής
της. Θα τα καταφέρει να γίνει ευτυ-
χισμένη;…

Η αγάπη είναι αίσθηση, είναι ζωή,
κινείται ανάμεσά μας. Μας αγγίζει
και, όταν τη νιώθουμε, πλημμυρίζει

την ψυχή μας με φως. Είναι νότες
που έγιναν τραγούδια και γλύκαναν
τα χείλη. Μάτια που δάκρυσαν και
έκαναν τη θλίψη χαρά. Σαν τι παρά-
ξενο πρόσωπο, άραγε, να έχει; Δεν
μπορώ να το φανταστώ! 

Τώρα έμαθα πως η ευτυχία δεν
υπάρχει πουθενά. Τα παλάτια που
υπάρχουν στη φαντασία μας, από
λαμπερό κρύσταλλο, γκρεμίζονται
στο πρώτο φύσημα της αλήθειας.
Όμως η ανθρώπινη λαχτάρα για την
ευτυχία θα υπάρχει αιώνια στην
καρδιά μας. 
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Ο τροχός της μοίρας    
Λούλα Καλαϊτζόγλου | ΛΙΒΑΝΗΣ

Η αγάπη είναι αί-
σθηση, είναι ζωή, κι-
νείται ανάμεσά μας.
Μας αγγίζει και, όταν
τη νιώθουμε, πλημ-
μυρίζει την ψυχή μας
με φως. Είναι νότες
που έγιναν τραγού-
δια και γλύκαναν τα
χείλη. 

«

«

Ήταν κάποτε ένας γιατρός. Μια
μέρα φεύγοντας από την πόλη του
για να πάει σε μια άλλη γειτονική,
συνάντησε την πανούκλα που έμ-
παινε. Ο γιατρός σταμάτησε και τη
ρώτησε: 

«Πάλι εδώ; Τι ήρθες να κάνεις;» 
Και η πανούκλα απάντησε: «Είναι

η σειρά μου να φροντίσω την πόλη
σου». 

«Πόσους θα πάρεις αυτή τη
φορά;» ρώτησε ο γιατρός. 

«Λίγους, γύρω στους χίλιους»,
απάντησε η πανούκλα. 

Μετά από μία εβδομάδα ο για-
τρός (έχοντας ενημερωθεί στο με-
ταξύ για την κατάσταση) επέστρε-
ψε, και στην είσοδο της πόλης αν-
τάμωσε την πανούκλα που έφευγε:
«Τελικά ήταν ψέματα», της είπε.
«Είχες πει ότι θα πάρεις κάπου χίλι-

ους και τελικά πέθαναν πέντε χιλιά-
δες». Κι εκείνη απάντησε: «Δεν είπα
ψέματα. Εγώ πήρα χίλιους. Τους
υπόλοιπους τους σκότωσε ο φό -
βος».

Τα ψυχολογικά τραύματα του πα-
ρελθόντος σε πνίγουν και σε οδη-
γούν σε πισωγυρίσματα. Στο βιβλίο
αυτό θα διαβάσεις μικρές ιστορίες
και μαρτυρίες καθημερινών ανθρώ-
πων που θα σε βοηθήσουν να ξεπε-
ράσεις με απλά βήματα τις
ανασφάλειες και τις φοβίες που
μας ταλαιπωρούν όλους. Ας μιλή-
σουμε για σένα, λοιπόν, γιατί ήρθε η
ώρα να αδειάσεις το μυαλό σου
από όσα σε καταπιέζουν στη δου-
λειά, στην οικογένεια, στις σχέσεις,
και να αποκτήσεις επιτέλους τη γα-
λήνη και την ευτυχία που αξίζεις.
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Ας μιλήσουμε για σένα 
Peter Lambrou & George Pratt | ΔΙΟΠΤΡΑ

βιβλίο Παρουσίαση: Σοφία Τσέπα

Νανουρίσματα
Μαρίας Kρητικού  |  (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)
Από τον Μεσαίωνα, στη βυζαντινή δημοτική μουσική, οι

λαϊκοί και συχνά αγράμματοι ποιητάρηδες έστηναν έναν

αυθόρμητο στιχουργικό λόγο με σκοπό το τραγούδι, το

χορό ή την εξιστόρηση. 

Ο ρυθμός ήταν ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, εξελι

κτική ανάπτυξη του 

αρχαίου ιαμβικού καταληκτικού τετραμέτρου. 

Ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος συνεχίζει να είναι σήμερα

μια κύρια και ευφάνταστη μορφή ποίησης των νεοελ

λήνων. 

Τα νανουρίσματα της Μαρίας Κρητικού χορεύουν στο

ρυθμό αυτό, άλλα και στο Χρόνο. Θα μπορούσαν να χουν

γραφτεί στις όχθες που ακουμπά και στηρίζεται το γε

φύρι της Άρτας, η να σιγοτραγουδιόνται ψηλά στο κά

στρο σε κάποιο έργο απ την Κρητική ποίηση της

Ενετοκρατίας. Όμως, γραμμένα σήμερα, θα μπορούσε να

τα ψιθυρίζει μια φίλη σας κοιμίζοντας την μικρή της

κόρη σε άφωτο δωμάτιο που αντί για καντήλι, το αχνό

άσπρο του laptop γράφει "Google"...

Το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής 
Γιώργος Ν. Πολίτης | ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε σήμερα οι πο

λίτες ταλαντεύονται ανάμεσα στην υποταγή σε άδι

κους νόμους και στη δυναμική απόπειρα να τους

ανατρέψουν. Από τη Μαδρίτη στην Αθήνα κι από την

Αραβική Άνοιξη στη Νέα Υόρκη το κίνημα της εναν

τίωσης διάλεξε τον δεύτερο δρόμο. Πρόκειται για ένα

κίνημα ανανεωτικό και μεταρρυθμιστικό. Δεν είναι

ταξικό, δεν είναι μαρξιστικό, είναι ένα κίνημα που

επικαλείται το δικαίωμα της πολιτικής ανυπακοής.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θεμελιώνει

αυτό το δικαίωμα. Άραγε, δικαιολογείται η ανυπακοή

στο σταυροδρόμι της ελληνικής κρίσης; Η άμεση

απάντηση είναι ότι η ατιμωρησία που απολαμβάνουν

οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, οι οποίοι λόγω

φαυλότητας και ανικανότητας βύθισαν τη χώρα μας

στο τέλμα, αρκεί για να τη δικαιολογήσει. Αποτελεί

συνεπώς η ανυπακοή την κατάλληλη λύση για τους

Έλληνες πολίτες; Εδώ η απάντηση είναι πιο σύνθετη.

Η ανυπακοή είναι ηθικό και πολιτικό δικαίωμα. Δεν

είναι καθήκον επιβεβλημένο από την Ιστορία. Η συ

νειδητή παραβίαση των νόμων είναι σοβαρή από

φαση που κρύβει κινδύνους. Επομένως, εάν είναι ή

όχι προς το συμφέρον τους να ακολουθήσουν το

δρόμο της ανυπακοής, θα το κρίνουν μόνο εκείνοι.

Είναι βέβαιο, όμως, ότι εφόσον το αποφασίσουν, το

ηθικό δίκαιο βρίσκεται με το μέρος τους.
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ΕΡΕΥΝ-

ητικά

Δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες 
Είναι τουλάχιστον προκλητικά για να μην πούμε απαράδεκτα τα συμβαίνοντα με την ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και τους «φου-
σκωμένους» λογαριασμούς. Τι πάει να πει ότι το αρμόδιο τμήμα με τους καταμετρητές δεν εκτελεί τα καθήκοντα του,
δεν υπακούει στις εντολές της διοίκησης;  Αυτά  επικαλέστηκε ο δήμαρχος και πρόεδρος της επιχείρησης Φ. Φίλιος,
απαντώντας ξανά σε ερώτημα του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Ν. Γκόντα για λογαριασμό νερού 290 ευρώ σε
διαμέρισμα 47 τ.μ. Αν οι υπάλληλοι δεν κάνουν τη δουλειά τους έχει τρόπους να τους κάνει να δουλέψουν. Αν όμως
δεν επαρκεί το προσωπικό έχει διαφορά και δεν ενδιαφέρει τον καταναλωτή πως λειτουργεί η επιχείρηση. Εκείνο που
τον ενδιαφέρει είναι τι λογαριασμό τους στέλνει.  Ούτε επιτρέπεται την ώρα που η ανεργία «καλπάζει» τα νοικοκυριά
δεν έχουν χρήματα για τα βασικά, πολλοί χρωστούν χρήματα και στην ΔΕΥΑΙ, να μην μπορεί η επιχείρηση που πουλά
νερό και μάλιστα σε ακριβή τιμή και με ειδικό τέλος αποχέτευσης (άλλη πονεμένη ιστορία αυτή)  να μετρήσει τα ρο-
λόγια… Εδώ δεν έχει υδραυλικούς μια τέτοια επιχείρηση, καταμετρητές ψάχνετε;

Δεν μας πιάνει 
κανείς στο χασίς…
Δεν έχει μόνο πρωτιές στην φτώχεια
και την ανεργία η Ήπειρος ή στην
καλή πορεία του ΕΣΠΑ, για να μην
πάμε όλο αρνητικά. Κατέχει με δια-
φορά την πρώτη θέση στη χώρα στην
κατάσχεση αλβανικού χασίς. Θα μου
πείτε, φυσικό είναι, αποτελεί πέρα-
σμα η περιοχή μας, αλλά οι ποσότη-
τες είναι μεγάλες. 
Οι 11 τόνοι από τους 13,4 που κατα-
σχέθηκαν το 2012 στη χώρα από την
αστυνομία, δεν είναι αμελητέα ποσό-
τητα, αλλά δείχνει και το πρόβλημα.
Από τότε που άνοιξαν τα σύνορα με
τη γείτονα, αυτό το χάλι δεν έχει τε-
λειωμό, μαζί με τους λαθρομετανά-
στες. Και δεν ξέρουμε πόσο ακόμη
χασίς πέρασε…

»

«Ψήλωσαν» πολύ 
οι αντικειμενικές 
Έχει παραγίνει το κακό με τις αντι-
κειμενικές αξίες των ακινήτων και στα
Γιάννινα και ευρύτερα στο λεκανοπέ-
διο και ορθώς το δημοτικό συμβού-
λιο Ιωαννίνων έλαβε ομόφωνη
απόφαση και ενέκρινε ψήφισμα που
αποστέλλεται στην κυβέρνηση για να
μειωθούν. Και καλά, στο κέντρο
κάπως «τρώγεται» να έχεις υψηλές
τιμές, (σήμερα ούτε εκεί στέκονται)
στις συνοικίες και στα γύρω χωριά ή
αναπτυσσόμενες οικιστικά περιοχές,
πώς να δικαιολογηθούν. 
Πέρασαν οι εποχές που τα ακίνητα
είχαν και μεγάλη εμπορική αξία και η
οικοδομή ήταν στα πάνω της.

»

Ξεκάθαρος  ο Επίτροπος 
για Ολυμπία και Ιόνια
Με τους παραχωρησιούχους και τις
τράπεζες να τα βρείτε, είναι το μή-
νυμα της Ε.Ε δια του επιτρόπου της
Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες
Χαν από την Πάτρα. 
Για την επανεκκίνηση Ολυμπίας και
Ιόνιας οδού το … μπαλάκι πάει στην
κυβέρνηση η οποία επικαλείται και
εγκρίσεις από τις τέσσερις γενικές δι-
ευθύνσεις της Ε.Ε για να ολοκληρω-
θεί η διαδικασία με την επανεκκίνη-
ση των 4 αυτοκινητοδρόμων παραχώ-
ρησης. 
Με τη δήλωση του κ. Χαν παύει το
επιχείρημα, τι θα πουν και οι Βρυξέ-
λες.

»

Κλειδαρότρυπα

Όταν στον αναπτυγμένο
κόσμο το πρόβλημα δια-
χείρισης των σκουπιδιών
έχει λυθεί εδώ και χρόνια

εμείς ακόμη το συζητάμε.

;

Αν δεν μπορεί η δημοτική αρχή να βάλει τους εργαζόμενους
στην ΔΕΥΑΙ να δουλέψουν τότε να ζητήσουμε βοήθεια από
την… Γερμανία. Πλάκα μας κάνουν.

Πριν 30… χρόνια
ΕΙΝΑΙ μια έκφραση σχεδόν γνωστή.
Την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε
να πούμε ότι κάποιο είναι παλιό.
Καλά. Αυτό υπήρχε πριν από τριάντα
χρόνια.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τον νόμο
για τον συνδικαλισμό.
Που ισχύει εδώ και τριάντα χρόνια.
Λες και από τότε δεν έχουν αλλάξει
τα πράγματα και δεν θέλει εκσυγ-
χρονισμό.

***********
ΑΠΟ την άλλη μεριά ο χρόνος που
επέλεξε ο υπουργός Εργασίας να
θέσει θέμα εκσυγχρονισμού του
νόμου περί συνδικαλισμού είναι παν-
τελώς λάθος.
Σε μια εποχή που η κοινωνία βρίσκε-
ται σε αναβρασμό λόγω της οικονο-
μικής κρίσης και των μέτρων, δεν
είναι λογικό να βάζεις στο τραπέζι
θέμα αλλαγής του τρόπου με τον
οποίο αποφασίζεται μια απεργία.
Γιατί με την ενέργεια αυτή είναι σαν
να ρίχνεις λάδι στην φωτιά.
Και μόνο λάδι δεν θέλει η φωτιά που
υπάρχει σε όλη την κοινωνία σή-
μερα.

***********
ΤΟ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στον
νόμο για τον συνδικαλισμό αυτό είναι
σωστό.
Μια και ο νόμος αυτός έχει από την
ζωή ξεπεραστεί.
Και ταυτόχρονα έχει καταργήσει την
αρχή της πλειοψηφίας.
Την βασική αρχή της δημοκρατίας.
Με αποτέλεσμα σήμερα ισχνές μει-
οψηφίες είναι αυτές που αποφασί-
ζουν.
Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό,
είναι μια πραγματικότητα.

*

Όλα εύκολα για 
το εργοστάσιο;
Χωρίς να έχουν αποφασίσει και οι τέσσε-
ρις ΦΟΔΣΑ για την προγραμματική σύμ-
βαση η Περιφέρεια απέστειλε, όπως
ανακοίνωσε χθες, στο υπουργείο Οικονο-
μικών την πρόταση για την κατασκευή με
ΣΔΙΤ του εργοστασίου επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων. Η ίδια η αντιπεριφερειάρχης Τ.
Καλογιάννη παραδέχθηκε δημόσια ότι εκ-
κρεμεί η απόφαση ενός ΦΟΔΣΑ, ενώ η πα-
ράταξη «Ήπειρος, τόπος να ζεις» υποστηρί -
ζει ότι είναι δυο οι Φορείς που δεν απο-
φάσισαν. Το ερώτημα είναι πως η Περιφέ-
ρεια κάνει λόγο στην ανακοίνωση της για
πλήρη φάκελο χωρίς όλες τις αποφάσεις
των ΦΟΔΣΑ;
Πλην αυτού υπάρχει και η άλλη διάσταση
του θέματος. Η έκταση στην οποία προ-
ορίζεται να κατασκευαστεί το εργοστάσιο
κοντά στον οικισμό Ελευθεροχωρίου Πο-
λυγύρου του δήμου Δωδώνης, είναι στο με-
γαλύτερο τμήμα της ιδιωτική. 
Η διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ είναι στο
τέλος της, υπάρχει η προέγκριση χωροθέ-
τησης και ακολουθεί η οριστική, αλλά οι
ιδιοκτήτες των εκτάσεων ετοιμάζονται να
προσφύγουν στα δικαστήρια. Δεν ανησυχεί
η Περιφερειακή αρχή απάντησε η κ. Καλο-
γιάννη στο ερώτημα αν θα προκύψει πρό-
βλημα με την έκταση, κι αν οι
απαλλοτριώσεις δεν γίνουν ως έργο εθνικού
συμφέροντος. Μακάρι να έχει δίκιο και στα
δυο η Περιφέρεια, γιατί κάποια στιγμή μπο-
ρεί να βρεθεί ο ιδιώτης για το έργο με ΣΔΙΤ
και πρέπει να υπάρχει και οικόπεδο…

Τι δουλειά 
κάνεις λεβέντη; 
Επαγγελματίας 
συνδικαλιστής

Κάθομαι.

Εξώδικα στους οφειλέτες
Εξώδικα σε δεκάδες μισθωτές δημοτικών ακινήτων θα απο-
στείλει μέχρι το τέλος του μήνα ο δήμος Ιωαννιτών, σε μια
ύστατη προσπάθεια να προσέλθουν για να πληρώσουν τις
οφειλές τους ή να τις ρυθμίσουν. Πρόκειται για ακίνητα που
χρησιμοποιούνται, κυρίως, ως καταστήματα σε όλο το νέο
δήμο, ή για χώρους πώλησης αγροτικών προϊόντων στη
λαϊκή αγορά Αγίας Μαρίνας.  Όμως η μεγαλύτερη οφειλή
αφορά μεγάλο ακίνητο στο κέντρο της πόλης που έχει πα-
ραχωρηθεί σε ιδιώτη. Το ύψος των οφειλών ανέρχεται στο
1,3 εκ ευρώ.  Σε επόμενο στάδιο ο δήμος θα καλέσει, επίσης
με εξώδικα, όσους καταστηματάρχες οφείλουν μεγαλύτερα ή
μικρότερα ποσά από το τέλος παρεπιδημούντων το γνωστό
0,5% επί του τζίρου.  Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν
είναι δυνατόν σε τέτοια εποχή ο δήμος να ζητάει οφειλές.
Γιατί οι επιχειρήσεις δεν προλαβαίνουν να πληρώσουν φό-
ρους στο κεντρικό κράτος. Λογικό ακούγεται. Ωστόσο από
την άλλη πλευρά ακούγεται το ίδιο λογικό ο δήμο να ζητάει
τα λεφτά που του χρωστάνε. Σε διαφορετική περίπτωση κιν-
δυνεύει να κατηγορηθούν οι αρμόδιοι για παράβαση καθή-
κοντος. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή. 

Πρέπει να κάνει κάτι
Σχόλιο από τους «Νέους Αγώνες». Δεν ξέρω τι κάνουν οι ελ-
ληνικές προξενικές αρχές στην Αλβανία αλλά ορισμένα
πράγματα δεν μπορεί να περάσουν έτσι. Στην Πρεμετή τρεις
αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε εννιά μήνες φυλακή ξέρετε
γιατί; Γιατί λέει στάλθηκαν από τις αρμόδιες αρχές να εμπο-
δίσουν τις εργασίες σε ένα κτίριο το οποίο πριν τον Χότζα
ήταν εκκλησία, μετά έγινε θέατρο και σήμερα κάποιοι ορ-
θόδοξοι θέλησαν να το μετατρέ- ψουν ξανά σε εκκλησία. Και
επειδή δεν συνέλαβαν κανέναν οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Αρχικά τιμω-
ρήθηκαν με τρίμηνη φυλάκιση αλλά η εισαγγελική λειτουρ-
γός Ορνέλα Μακελάρι προσέβαλε την πρωτόδικη απόφαση
με αποτέλεσμα στο εφετείο να δικαστούν σε εννιά μήνες.
Πρόκειται για τους αστυνομικούς Ιωσήφ Μιχάλη, Αρμπέν
Κουεμπάρι και Ζεντόρ Σπάχιου. Οι δύο από τους τρείς είναι
μουσουλμάνοι και μόνο ο Ιωσήφ Μιχάλη είναι ορθόδοξος.
Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει οργή στους ορθόδοξους
της Πρεμετής μερικοί από τους οποίους μας τηλεφώνησαν
για να δημοσιοποιήσουμε το γεγονός. Θεωρούμε ότι οι ελ-
ληνικές προξενικές αρχές στο Αργυρόκαστρο πρέπει να
ασχοληθούν με την υπόθεση.
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