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Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου
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Το μήνυμα του Κ. Παπούλια: «Η μάχη θα είναι νικηφόρα»

Αεροπορία -
Η εποχή των
πρωτοπόρων
1908-1913 -
Βαλκανικοί

Πόλεμοι

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε μετά την
παρέλαση για την εκατοστή επέτειο απελευθέρω-
σης των Ιωαννίνων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας, δηλώνοντας βέβαιος για νι-
κηφόρα έκβαση  της μεγάλης μάχης που δίνει ο
λαός για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.
Νωρίτερα, ο κ. Παπούλιας μίλησε με  βαθιά συγ-
κίνηση και δάκρυα στα μάτια για τους καρπούς
του γενέθλιου τόπου του και τα δύσκολα χρόνια
που έζησε ο ίδιος, όπως και οι περισσότεροι άν-
θρωποι της γενιάς του,  στην εκδήλωση που
έγινε στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Στη δήλωση του μετά την ολοκλήρωση της παρέ-
λασης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  μεταξύ
άλλων ανέφερε: «Μεγάλη μέρα σήμερα καθώς
συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την απελευ-
θέρωση της πόλης. Είναι ένας από τους ιστορι-
κούς σταθμούς της νεότερης ελληνικής ιστορίας,
καθώς πετύχαμε αυτό που νόμιζαν μερικοί ακα-
τόρθωτο. Το πετύχαμε με ομόνοια, σύμπνοια, με
ηρωισμό των ενόπλων δυνάμεων, με την πίστη
ότι ο αγώνας θα είναι νικηφόρος». ΣΕΛ. 6-7

Στα προς ωρίμανση έργα, σύμφωνα με τον Στ. Καλογιάννη

Στο νέο ΕΣΠΑ ο δρόμος 
Γιάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά; Σελ.  16

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τον πολιτισμό Σελ. 2

ΕΡΕΥΝ- ητικά και παραπολιτικά Σελ. 24

Εκατό χρόνια ελεύθεροι
Η ελευθερία είναι αγαθό που
δεν  χαρίζεται είναι απαραί-
τητο  να το προστατεύουμε
και χρειάζεται συνεχής  προ-
σπάθεια για να το έχουμε και
να το απολαμβάνουμε.
Η ιστορία είναι γεμάτη πολέ-
μους, αιματηρές εξεγέρσεις,
κινήματα που αποσκοπού-
σαν είτε για να διατηρήσουν
είτε να αποκτήσουν την ελευ-
θερία τους, λαοί και κράτη,
δείχνοντας την ιδιαίτερη ση-
μασία που δίνουν οι λαοί
στην ελευθερία τους.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Παράνομες οι εργασίες
στον καλαμιώνα Αμφιθέας
Σύμφωνα με απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σελ.  17

Σελ. 22

Εγκρίθηκε η υπαγωγή
του στο άρθρο 99

Τελευταία 
ευκαιρία για 
να σωθεί ο 
Πτηνοτροφικός
Άρτας

Αποσυμφόρηση 
από λύματα με 
επιπλέον δρομολόγια

Σελ. 13

Στη βουλή η νέα
πτέρυγα του 
νοσοκομείου 
Φιλιατών και το ΤΕΠ
Ηγουμενίτσας Σελ. 15

Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον Πρόεδρο 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Σελ. 3

Με αισιοδοξία 
τα Γιάννινα στο νέο αιώνα

»

Ισχυρό ενδιαφέρον
για το πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση
κατ' οίκον» Σελ. 4

Σελ. 8-9
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Εκατό χρόνια ελεύθεροι
Συνέχεια από 1η σελίδα

Η  απελευθέρωση της πόλης μας από τον τουρκικό ζυγό πριν από εκατό χρόνια
ήταν  χρονικό ορόσημο και η μετάβαση από μία κατάσταση πολύ μακράς δουλείας
στην σύνδεση με την πατρίδα  και σε ένα κράτος κυρίαρχο και ελεύθερο.
Τα χρόνια της σκλαβιάς άφησαν σημάδια ανεξίτηλα στο «κορμί» της πόλης ως μνή-
μες που ούτε μπορούμε, ούτε πρέπει να ξεχάσουμε ή να προσπαθήσουμε να κρύ-
ψουμε. Πολλά από τα λαμπερά επιτεύγματα της πόλης δημιουργήθηκαν από τους
κατοίκους  της, την πέτρινη εποχή της Τουρκοκρατίας.
Οι άνθρωποι δημιουργούν και όχι τα καθεστώτα. 
Αυτά τα εκατό χρόνια με το αγαθό της ελευθερίας κεκτημένο τι κάναμε; Περισσό-
τερα ή λιγότερα  τι προσφέραμε για την πόλη και τί ανταπέδωσε στους κατοίκους
της.
Παρόλο που η ιστορία είναι νωπή δεν είναι εύκολο να γίνει αποτίμηση. Κάποια
στιγμή το πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων θα πρέπει να την κάνει. Έχει σημασία η κάθε
γενιά να κάνει απολογισμό για αυτά που παρέλαβε και γι’ αυτά που παραδίδει.
Γενικά πιστεύω ότι η πόλη έχει προχωρήσει μπροστά σε όλους τους τομείς  αν και
η τάση σήμερα είναι να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
Τα τελευταία τριάντα  χρόνια επαναλαμβάναμε με κάθε τρόπο ότι η Ήπειρος είναι
από τις ποιο φτωχές περιφέρειες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι συγκρίσεις
αυτές ήρθαν ως αποτέλεσμα μετρήσεων για την διανομή των Ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων.
Πόσο φτωχή περιφέρεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ξεκίνησε η ελεύθερη Ήπει-
ρος και η πρωτεύουσά της τα Γιάννινα.
Αυτή την ώρα λίγη σημασία έχει. 
Μεγάλη σημασία έχει να  υπάρχει όραμα για τα επόμενα εκατό χρόνια ή για τα επό-
μενα είκοσι ή τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Η γιορτή μνήμης για την απελευθέρωση είναι ευκαιρία να τοποθετηθεί η πόλη
απέναντι στο μέλλον της και στους κατοίκους της. Όπως και οι κάτοικοι της πόλης
που ξεπερνούν πλέον τις 100.000, να δείξουν ότι συμμετέχουν, ενδιαφέρονται και
προσθέτουν στην ιστορία της.

Σημαντικές αλλαγές στις οικογενειακές
ισορροπίες έχει επιφέρει η οικονομική
κρίση στην ελληνική κοινωνία. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 60% των
γυναικών καλύπτει πλέον πάνω από το
50% του οικογενειακού εισοδήματος,
ενώ, σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα, το
80% των ανδρών, στελεχών επιχειρή-
σεων, εξασφάλιζε το μεγαλύτερο μέρος
του οικογενειακού εισοδήματος.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από
την έρευνα της εταιρείας επιλογής στελε-
χών People for Business, με θέμα «Κρίση
και οικογενειακές ισορροπίες», που
πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα
από 15 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου
2012, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 365
υψηλόβαθμων και μεσαίων στελεχών. Στό-
χος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι
αλλαγές, που έχει επιφέρει στις οικογε-
νειακές ισορροπίες η οικονομική κρίση
και η υψηλή ανεργία.

Από την έρευνα προκύπτει ότι, το
49,1% των ανδρών στελεχών, όσο ακόμη
διατηρούσε την εργασία του, εξασφάλιζε
αμοιβές, που αποτελούσαν το 50-80%
του οικογενειακού εισοδήματος, ενώ το
30,9% των στελεχών, πριν βγει στην
ανεργία, είχε εισόδημα που ξεπερνούσε
το 80% του οικογενειακού εισοδήματος.
Ενώ, μόνο για το 20% των στελεχών, ο μι-
σθός του δεν ξεπερνούσε το 50% του συ-
νολικού οικογενειακού εισοδήματος.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, πριν δη-
λαδή οι άνδρες στελέχη μείνουν άνεργοι
(1-2 χρόνια νωρίτερα), τα εισοδήματα των
συζύγων τους ήταν πολύ μικρότερα, σε
σχέση με το σύνολο του οικογενειακού ει-
σοδήματος.

Ειδικότερα, το εισόδημα της συζύγου,
πριν η κρίση κορυφωθεί, διαμορφωνόταν,
ως εξής: σε ποσοστό 69,1% δεν ξεπερ-
νούσε το 50% του συνολικού οικογενει-
ακού εισοδήματος, σε ποσοστό 29,1%
κάλυπτε το 50-80% του οικογενειακού ει-
σοδήματος και μόλις σε ποσοστό 1,8%
ήταν πάνω από το 80% του οικογενει-
ακού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,
σήμερα, η κατάσταση είναι εντελώς δια-
φορετική. Μεγάλο ποσοστό των ανδρών
στελεχών έχει χάσει τη δουλειά του και η
μοναδική πηγή οικογενειακού εισοδήμα-
τος για μία μεγάλη μερίδα φαίνεται ότι
είναι οι αμοιβές που εξασφαλίζουν οι γυ-
ναίκες σύζυγοι.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το 60%
των γυναικών καλύπτει πλέον πάνω από
το 50% του οικογενειακού εισοδήματος.

Ειδικότερα, το 45,5% των γυναικών
εξασφαλίζει πάνω από το 80% του οικο-
γενειακού εισοδήματος, το 16,4% καλύ-
πτει το 50 με 80% του συνολικού
εισοδήματος στο σπίτι και το 38,2% κερ-
δίζει αμοιβές που δεν ξεπερνούν το 50%
του οικογενειακού εισοδήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, για το 80%
των νοικοκυριών, τα εισοδήματα από
άλλες πηγές καλύπτουν λιγότερο από το
20% του οικογενειακού εισοδήματος, για
το 14,5%, το 20-50% του οικογενειακού
εισοδήματος και μόνο για το 5,5% των
νοικοκυριών οι άλλες πηγές συμπληρώ-
νουν πάνω από το 50% του συνολικού ει-
σοδήματος.

Όσον αφορά στη μορφή απασχόλησης
που διατηρούν οι γυναίκες σύζυγοι, το
69,1% έχει μόνιμη εργασία και το 30,9%
προσωρινή. Αντίστοιχα, το ποσοστό των
γυναικών, που έχει μισθωτή εργασία,
είναι 72,7%, ενώ οι γυναίκες, που εργά-
ζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αγγί-
ζουν μόλις το 27,3%.

Τέλος, όπως προκύπτει από την έρευνα,
το 18,2% των ανδρών στελεχών που είναι
χωρίς δουλειά, θα εξέταζε μείωση των
αποδοχών, που έπαιρνε, πριν χάσει την
εργασία του, άνω του 50%, το 19,5% θα
αποδεχόταν μείωση των αποδοχών 40-
50%, το 50% θα συζητούσε μείωση 20-
30%, το 25% θα εξέταζε μείωση 5-10%,
ενώ μόνο το 5,5% δεν θα συζητούσε
καμία μείωση στις αποδοχές, που κέρ-
διζε όσο εργαζόταν.

Το 60% των γυναικών καλύπτει πάνω από
το 50% του οικογενειακού εισοδήματος

Στα 705,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η χρη-
ματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για έργα στον
τομέα του πολιτισμού την περίοδο 2007-
2014. Επιπλέον, η Ελλάδα εξασφάλισε
κονδύλια 20,4 δισ. ευρώ για την περίοδο
2014-2020, κάτι που αναμένεται να οδη-
γήσει στη δημιουργία χιλιάδων εργασίας. 

«Η Ελλάδα πέτυχε χρηματοδότηση 20,4
δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 που
θα δημιουργήσουν 208.000 θέσεις εργα-
σίας» επισήμανε -σύμφωνα με Τα Νέα- ο
αρμόδιος υπουργός για θέματα Πολιτι-
σμού Κώστας Τζαβάρας στην ημερίδα σχε-
τικά με την πορεία του ΕΣΠΑ στον τομέα
του πολιτισμού.

«Το ΕΣΠΑ αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι
απλώς την ατμομηχανή του πολιτισμού,
αλλά τον κύριο οικονομικό πόρο που
κρατά ενεργό τον τομέα στις συνθήκες της
κρίσης» δήλωσε η γενική γραμματέας Πο-
λιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιά-
στηκαν, τον Μάρτιο του 2012 είχαν ενταχ-
θεί στο ΕΣΠΑ 378 έργα με
προϋπολογισμό 530 εκατ. ευρώ και μέσα
σε έναν χρόνο προστέθηκαν επιπλέον 199
έργα με επιπλέον χρηματοδότηση 175,5
εκατ. ευρώ.

Στα έργα που γίνονται μέχρι σήμερα
απασχολούνται περί τα 4.000 άτομα, ενώ
μέσα στην επόμενη διετία αναμένεται να
απορροφηθούν άλλοι 3.500 εργαζόμενοι.

Από τα έργα που χρηματοδοτούνται στην
Αττική μέσω ΕΣΠΑ ξεχωρίζει η αποκατά-
σταση της Μονής Δαφνίου, για την οποία
διατίθενται 3 εκατ. ευρώ. 

Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ όμως
κρατά ζωντανό και τον σύγχρονο πολιτι-
σμό καθώς χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαν
να υλοποιηθούν θεσμοί διεθνούς κύρους,
όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ και το Φεστι-
βάλ Χορού Καλαμάτας.

«Ζωντανά» τα έργα παρά την κρίση

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ μέσω
ΕΣΠΑ για τον πολιτισμό
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Τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο
Καχριμάνη, επισκέφθηκε σήμερα αν-
τιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών, η οποία
αποτελούνταν από τον Πρόεδρο του
κ. Χρυσόστομο Δήμου, τον επίτιμο
Πρόεδρο (και πρώην Πρόεδρο της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμε-
ρικής) κ. Ν. Γκατζογιάννη και τον
Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Ευρώπης κ. Σπύρο Κωστα-
δήμα. 

Στη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι
περαιτέρω συνεργασίας των Απόδη-
μων Ηπειρωτών με την Περιφέρεια
Ηπείρου, στο πλαίσιο λειτουργίας
του Γραφείου που ήδη έχει παραχω-
ρηθεί στο Διοικητήριο της Περιφέ-
ρειας. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε
τα κορυφαία στελέχη της Αποδημίας,
για αναπτυξιακά ζητήματα που αφο-
ρούν την Ήπειρο και ζήτησε τη συν-
δρομή τους, ώστε να ενθαρρυνθούν
επενδύσεις αποδήμων στην ιδιαίτερη
πατρίδα τους. 

Εκτενής συζήτηση έγινε επίσης για
τη συνεργασία του Π.Σ.Η. με το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τεχνο-
λογικό Πάρκο,  στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΙΑΣ» για  τη στήριξη και ενθάρ-
ρυνση των νέων επιχειρηματιών. 

Ο Περιφερειάρχης εξήρε το συνε-
χές ενδιαφέρον που δείχνει το Παγ-
κόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών για την
ενίσχυση των δεσμών των Αποδήμων
και ιδιαίτερα των νέων με την Ήπειρο
και προσωπικά  τα στελέχη του Δ.Σ. ,
που τίμησαν με την παρουσία τους τις
εορταστικές εκδηλώσεις για την 100η
επέτειο Απελευθέρωσης της πρω-
τεύουσας της Ηπείρου. 

Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οι-
κονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ανέδειξε
αναδόχους και ενέκρινε δημοπρατή-
σεις έργων στις Περιφερειακές Ενό-
τητες . Συγκεκριμένα: 

Στην Π. Ε. Ιωαννίνων
Αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι των

έργων: 
- «Αποκατάσταση βατότητας οδών

Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο – Χα-
λίκι», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ,
όπου αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση «Γεώργιος Βασ. Τάσης»

- «Αποκατάσταση οδού προς Σταυ-
ράκι – Κατασκευή πλακοσκεπούς»,
προϋπολογισμού 85.000 ευρώ, όπου
αναδείχθηκε η επιχείρηση «Κων-

σταντίνος Τσουμάνης ΕΔΕ».
Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για

την ανοιχτή δημοπρασία του έργου
«Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος
Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού
220.000 ευρώ. 

Στην Π.Ε. Άρτας 
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά για τον

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμε-
τοχής για το διαγωνισμό της Π.Ε.
Άρτας «Δράσεις προβολής των αρ-
χαιολογικών, ιστορικών και βυζαντι-
νών μνημείων της Περιφέρειας
Ηπείρου», προϋπολογισμού 60.000
ευρώ.

Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα

έργα:
- «Προστατευτικά στηθαία – Συντή-

ρηση επαρχιακού οδικού δικτύου
Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού
220.000 ευρώ. (Ανάδοχος Κωνσταν-
τίνος Μπογιατζόγλου). 

- «Αποκατάσταση ζημιών από
πλημμύρες στο Τ.Δ. Πλαισίου», προ-
ϋπολογισμού 100.000 ευρώ. (Ανάδο-
χος η εργοληπτική επιχείρηση «Β.
Αηδώνης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην Π.Ε. Πρέβεζας
Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για το

έργο:
- Αποκατάσταση ζημιάς τεχνικού

της οδού Παπαδάτες- Μελιανά, προ-
ϋπολογισμού 30.000 ευρώ. (Ανάδο-
χος Μ. Λαμπρούση). 

Επίσης, η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέρ-
γεια διαγωνισμού (προϋπολογισμού
60.000 ευρώ) για την προμήθεια λευ-
κού και κίτρινου αλκυδικού χρώμα-
τος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων
αντανάκλασης) για τη διαγράμμιση
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Καταγραφή  του επαγγελματικού 
εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Πε-
ριφέρειας Ηπείρου, αρμόδια για την
χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας
των αγροτικών μηχανημάτων στον
Νομό, πληροφορεί τα εξής: 

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της οδη-
γίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με «Τον
καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δρά-
σης με σκοπό την επίτευξη ορθολογι-
κής χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων» ψηφίστηκε ο Νόμος
4036/27-01-2012(ΦΕΚ Α 8/2012)
«Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην
αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και
συναφείς διατάξεις».

Με βάση τον παραπάνω Νόμο ορί-
ζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αρμόδιες
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλο-
φορίας και απογραφής γεωργικών μη-
χανημάτων των Περιφερειακών
Ενοτήτων τηρούν μητρώο εξοπλισμού
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων στο
οποίο καταγράφεται ο επαγγελματι-
κός εξοπλι σμός εφαρμογής γεωργι-
κών φαρμάκων κατά κατηγορία
γεωγραφική περιοχή και χρήστη
(άρθρο 38, παρ.2).  

Παρακαλούνται οι κάτοχοι επαγ-
γελματικού εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων (νεφελοψεκα-
στήρων –ψεκαστικών αγρού), για την
υποχρεωτική καταγραφή των ψεκα-
στήρων τους και την συμπλήρωση εν-
τύπου μέχρι τέλος Απριλίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ψεκα-
στικών μηχανημάτων για περισσότε-
ρες πληροφορίες να απευθύνονται
στις Υπηρεσίες του Δήμου που υπά-
γονται και στο γραφείο 120 της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Συνάντηση Περιφερειάρχη με τον Πρόεδρο 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών  

Ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα για την ενιαία
και αποτελεσματική τουριστική προβολή της Ηπεί-
ρου, αποτελεί η σύσταση και λειτουργίας Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας Τουριστικής και Πολιτιστι-
κής Ανάπτυξης,  την οποία προωθεί η Περιφέρεια
Ηπείρου σε συνεργασία με τους Δήμους και τους Φο-
ρείς του κλάδου. 

Το σχέδιο του Καταστατικού και τους άξονες λει-
τουργίας της υπό σύσταση Εταιρείας, παρουσίασε ο
Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Τουριστι-
κής Ανάπτυξης, κ. Στράτος Ιωάννου, σε ευρεία σύ-
σκεψη φορέων που έγινε στην Περιφέρεια. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννου,  στην εισήγησή
του,  τόνισε πως σκοπός της Εταιρείας είναι η μη κερ-
δοσκοπική δραστηριότητα για την πολιτιστική και του-
ριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου, με την
παράλληλη προώθηση των τοπικών προϊόντων. «Οι
φορείς του τουρισμού έχουν την αγωνία για την προ-
ώθηση του τουριστικού προϊόντος. Όλοι αναγνωρίζουν
ότι δεν μπορούν να βρουν συνέργεια. Ότι, δηλαδή,
κάνει ο καθένας κάτι ξεχωριστά, χωρίς να το γνωρί-
ζουν οι άλλοι φορείς. Και δεν υπάρχει η δυνατότητα
να εκμεταλλευτούμε προς όφελος ολόκληρης της
Ηπείρου μια προωθητική ενέργεια που κάνει κάποιος
φορέας. Εξαιτίας αυτού υπάρχει σύγχυση και στον επι-
σκέπτη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, να αξιοποιηθεί
αυτή η ευκαιρία για να αναπτυχθεί μια μορφή συνερ-
γασίας ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
με τη συνδρομή και επαγγελματιών του τουρισμού»,
σημείωσε. 

Ο κ. Ιωάννου τόνισε πως η Εταιρεία θα έχει νομική
μορφή και επιστημονική κατοχύρωση, που θα επιτρέ-
πουν την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες που θα
προκύπτουν, θα αντιμετωπίσει ενιαία και με σχεδια-
σμό μακράς πνοής την τουριστική ανάπτυξη της Ηπεί-
ρου, διαφυλάσσοντας παράλληλα την πολιτιστική και
φυσική κληρονομιά της Ηπείρου, που την καθιστούν
δημοφιλή προορισμό, και θα αποτελεί τον κύριο εκ-
πρόσωπο του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
χωρίς αυτό να ακυρώνει τις επιμέρους δράσεις. Θα
είναι ουσιαστικά η ομπρέλα που θα συνεργάζεται  για
το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών τουριστικών
προγραμμάτων, που προωθούν την Ήπειρο ως προ-
ορισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέληξε.

Από τους εκπροσώπους των φορέων της Ηπείρου,
που συμμετείχαν σε αυτή, εκφράστηκε η ομόθυμη
πρόθεση να συνδράμουν στην πρωτοβουλία. Μεταξύ
άλλων στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκπρόσωποι των
Δήμων Ιωαννιτών, Πρέβεζας, Πάργας, Δωδώνης, Κό-
νιτσας, Πωγωνίου, Β. Τζουμέρκων, Κ. Τζουμέρκων,
Σουλίου και Ζίτσας, του Ε.Ο.Τ. Ηπείρου, της Π.Ε.Δ.
Ηπείρου, των Επιμελητηρίων της Ηπείρου, των Ενώ-
σεων Ξενοδόχων και Ενοικιαζομένων Δωματίων,
καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχι-
στεί η διαβούλευση μεταξύ των φορέων και στη συνέ-
χεια θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις από Δήμους
και φορείς για τη συμμετοχή και την οικονομική συν-
δρομή στην Εταιρεία.

Προχωρά η ίδρυση Αστικής Εταιρείας για την Ενιαία
Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή της Ηπείρου

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων στη Μανωλιάσσα 
Ένας βράχος που μεταφέρθηκε από τον Ταΰγετο, ένας πύργος που δημιουργήθηκε με τα υλικά της Μάνης και μια μαρμάρινη στήλη
στην οποία αναγράφονται τα ονόματα 260 πεσόντων στους λόφους της Μανωλιάσσας. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής της σύγχρο-
νης Ελλάδας σε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. 
Στα ίδια υψώματα όπου πολέμησαν πέρα από τον τακτικό στρατό ένα πλήθος εθελοντών σήμερα έσμιξαν οι ήχοι της Ηπείρου, με
εκείνους της Κύπρου,  με τα ριζίτικα της Κρήτης και τα μοιρολόγια της Μάνης. 
Ήταν μία ξεχωριστή εκδήλωση, στο πλαίσιο του εορτασμού των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων στη διάρκεια
της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων, το οποίο αποτελεί δωρεά του Νικόλαου Μαυροειδόγγονα. 
Συγκινητική ήταν η παρουσία συλλόγων από τη Μάνη οι οποίοι φέτος δίνουν δυναμικό παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις για την απε-
λευθέρωση των Ιωαννίνων. Συγκινητική επίσης η παρουσία Κρητών και Κυπρίων, τους οποίους ευχαρίστησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
Φίλιππας Φίλιος για την παρουσία και την προσφορά τους. 
Στο ίδιο μνημείο κατατέθηκαν και λίγα λουλούδια από την Ίο, από τον δισέγγονο ενός εκ των πεσόντων.
Είναι από τις στιγμές όπου η θυσία ζωντανεύει και πέραν όλων των άλλων αναδεικνύει τη δύναμη του εθελοντισμού. Όλων εκείνων
που από κάθε γωνιά του κόσμου ήρθαν και πολέμησαν στο Μπιζάνι για τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. 
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα κορυφώθηκαν οι εορταστι-
κές εκδηλώσεις για την εκατοστή επέτειο από την απε-
λευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων, τις οποίες τίμησε
με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κά-

ρολος Παπού-
λιας. 

Ο Πρόεδρος
της Δημοκρα-
τίας εγκαινία -
σε την έκθεση
του Θεόδωρου
Παπαγιάννη
με τίτλο «Το
ψωμί» η οποία
φιλοξενείται
στο Ιστορικό
Αρχείο- Μου-
σείο Ηπείρου. 

Ακολούθησε
μία λιτή και
συγκινητική
εκδήλωση στο
Κάστρο των
Ιωαννίνων και

στην πλατεία που από σήμερα φέρει πλέον το όνομα του
Μίνωα Μάτσα. Στον ίδιο χώρο, έγιναν από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού που
φιλοτέχνησε ο Κώστας Βαρώτσος και δώρισε στην πόλη
η οικογένεια Μάτσα.

Ένα κυπαρίσσι από πέτρα και γυαλί, ένα δέντρο ταυ-
τισμένο με την Ελλάδα, με τον μοναδικό τρόπο που το
σχεδίασε ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της
χώρας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, ομόφωνα, στις 21
Μαρτίου 2012 είχε αποφασίσει να ονομάσει την πλα-
τεία του Κάστρου σε «πλατεία ΜΙΝΩΟΣ Σαμουήλ
ΜΑΤΣΑ», τιμώντας το σύνολο του έργου του και συνο-
λικά την προσφορά της κατεστραμμένης από το ναζισμό
Εβραϊκής Κοινότητας Ιωαννίνων. 

Για το έργο και την προσφορά του Μίνωα Μάτσα μί-
λησε στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Ιωαννί-
νων Φίλιππας Φίλιος. Ο κ. Φίλιος ανέφερε:

«Ο Μίνως Μάτσας είδε το φως της ζωής στην Πρέβεζα
το 1903. Ήταν το τέταρτο και τελευταίο παιδί του Σα-
μουήλ Μάτσα και της Σταμούλας οικογένειας Ρωμανιω-
τών Εβραίων, άρα Γιαννιωτών που φέρονται
εγκατεστημένοι στην Πρέβεζα, τουλάχιστον από τις
αρχές του 18ου αιώνα. Τελείωσε τις γυμνασιακές του
σπουδές μεταξύ Ιωαννίνων και Πρέβεζας το 1921. 

Σήμερα αποτιμώντας, έστω και καθυστερημένα, το
έργο του, διαπιστώνουμε ότι στο θέμα των επιλογών και
των αποφάσεών του, με τρόπο αντικειμενικό και γαλήνιο
άνοιξε το δρόμο και έδωσε τη δυνατότητα έκφρασης στα
σημαντικότερα πρόσωπα- σύμβολα σήμερα- του μουσι-
κού πολιτισμού στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού».

Τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων
ευχαρίστησε ο κ. Μάκης Μάτσας για την τιμή που έγινε
στον πατέρα του. Ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον διακεκριμένο καλλιτέχνη Κώστα
Βαρώτσο που φιλοτέχνησε το γλυπτό έργο. 

«Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1970 με δάκρυα στα μάτια
σκάλιζα πάνω σε ένα κρύο μάρμαρο λίγα ζεστά λόγια
που έβγαιναν μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. «Σε
σένα πατέρα. Σε σένα που μ’ έμαθες τι πει εντιμότητα,
δικαιοσύνη, τι θα πει αγάπη, φιλία.» Αυτός ήταν ο δά-
σκαλός μου. Αυτός με έκανε άνθρωπο. Ο Μίνως Μά-
τσας. Με αυτές τις αξίες πορεύτηκε στη ζωή του. Πήρε
αποφάσεις, πολλές φορές σε βάρος του, στηρίζοντας
και αναδεικνύοντας με την διορατικότητά του ανθρώ-
πους που στην εξέλιξη τους όμως τον δικαίωσαν γιατί
μαζί του δημιούργησαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε
πολιτιστική, μουσική κληρονομιά. Εθνικό μας λαικό
τραγούδι», ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Μάκης Μά-
τσας.

Από τον  Κ. Παπούλια τα αποκαλυπτή-
ρια του γλυπτού

Κυπαρίσσι από πέτρα και γυαλί 
το έργο Βαρώτσου για τον Μ. Μάτσα

Περίπου 800 αιτήσεις την εβδο-
μάδα υποβάλλονται στην Εθνική Τρά-
πεζα για συμμετοχή στο «Εξοικονό-
μηση κατ' οίκον», δύο χρόνια από την
καθιέρωση του προγραμμάτος. 

Τα κίνητρα που παρέχονται είναι
ιδιαίτερα ελκυστικά, με το ποσοστό
επιχορήγησης να φτάνει στο 70% των
επιλέξιμων δαπανών.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί
από την Εθνική Τράπεζα περισσότερα
από 3.700 έργα και έχουν εκταμιευ-
θεί 23 εκατ. ευρώ.

Αυτά τα κεφάλαια έχουν διατεθεί σε
παρεμβάσεις που καλύπτονται από το
πρόγραμμα, δηλαδή για θερμομό-
νωση κτιρίων, εγκατάσταση συστημά-
των ψύξης και θέρμανσης, κουφώ -
ματα, τέντες, ηλιακούς θερμοσίφωνες
και όλες τις αναγκαίες εργασίες εγκα-
τάστασης και αποκατάστασης. 

Στα 23 εκατ. ευρώ που ήδη διατέ-
θηκαν, εκτιμάται ότι θα προστεθούν
επιπλέον 50 εκατ. ευρώ μέσα στους
επόμενους μήνες, δεδομένου ότι
υπάρχουν ήδη 7.000 φάκελοι σε δια-
δικασία ελέγχου και αξιολόγησης
ώστε να προχωρήσουν στα επόμενα
στάδια μέσα στο 2013.

Εκτός από τα χρήματα που διοχε-
τεύονται στην οικονομία, το πρό-
γραμμα εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονό -
μηση χρημάτων και στους ωφελούμε-
νους που το αξιοποίησαν λόγω της με-
γάλης εξοικονόμησης ενέργειας.

Από τα επίσημα στοιχεία των Πι-
στοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης,
διαπιστώνεται σημαντική διαφορά
στην κατανάλωση ενέργειας πριν τις
παρεμβάσεις σε σύγκριση με αυτή
που καταγράφεται μετά τις παρεμβά-
σεις.

Κατά μέσο όρο, στο σύνολο των
έργων που έχουν υλοποιηθεί έχει επι-
τευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας
39,7% με την υλοποίηση των παρεμ-
βάσεων, δηλαδή τοποθέτηση μονώ-
σεων, αλλαγή συστημάτων θέρμαν -
σης, κουφωμάτων κ.τλ. 

Αυτό σημαίνει άμεση εξοικονόμηση
χρημάτων από τη μείωση της μηνιαίας
δαπάνης του νοικοκυριού για θέρ-
μανση τον χειμώνα και ψύξη το καλο-
καίρι, ενώ εάν υπολογιστεί και η
αύξηση της τιμής της ενέργειας, τότε
το οικονομικό κέρδος είναι ακόμη με-
γαλύτερο. Το όφελος του προγράμμα-
τος είναι άμεσο μόλις ολοκληρωθούν
οι παρεμβάσεις και μετρήσιμο για
τους ωφελούμενους αφού μπορούν να
δουν τη διαφορά στους μηνιαίους λο-
γαριασμούς τους (ΔΕΗ, κοινόχρηστα
κ.ά.).

Μειώνονται τα γραφειοκρατικά εμ-
πόδια και οι καθυστερήσεις για τις
φαρμακοβιομηχανίες που ενδιαφέ-
ρονται να πραγματοποιήσουν κλινι-
κές μελέτες στην Ελλάδα, έπειτα από
την καθιέρωση νέου πλαισίου, την
οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υφυ-
πουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς.

Στόχος της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που υπογράφηκε είναι οι
επενδύσεις να αυξηθούν από τα 94
εκατομμύρια ευρώ το 2012 στα περί-
που 300 εκατομμύρια τη διετία 2013-
2-14.

«Η ανάπτυξη που είναι το ζητού-
μενο αυτή τη στιγμή, ενισχύεται με
την απόφαση για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου για τις κλινι-

κές έρευνες» δήλωσε ο κ. Σαλμάς.
Το νέο πλαίσιο δίνει κίνητρα στα

νοσοκομεία να διενεργούν κλινικές
μελέτες για λογαριασμό φαρμακοβιο-
μηχανιών, καθώς θα εισπράττουν το
10% της επένδυσης και ακόμα 5% αν
επιδείξουν «αποτελεσματικότητα και

ταχύτητα». Το 5% της επένδυσης θα
εισπράττουν και οι υγειονομικές πε-
ριφέρειες.

Όσον αφορά τη διευκόλυνση των
φαρμακοβιομηχανιών, οι αιτήσεις για
τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών θα
είναι κοινές για τους τρεις συναρμό-
διους φορείς του υπουργείου.

Το νέο πλαίσιο θα καταστήσει την
Ελλάδα πιο «ανταγωνιστική» σχο-
λίασε ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος,
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δε-
οντολογίας.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι
επενδύσεις σε κλινικές μελέτες ανέρ-
χονται στα 5 δισ. ευρώ στη Βρετανία,
1,5 δισ. στο Βέλγιο και 400 εκατ. στην
Ουγγαρία.

Επιχορήγηση έως 70%

Ισχυρό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

Απλοποίηση και κίνητρα

Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ για κλινικές
μελέτες προσδοκά το υπουργείο Υγείας



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Λίγες μόνο μέρες μετά την κα-
τάσχεση μια κλεμμένης BMW
X6, οι υπάλληλοι του τελωνείου
της Κακαβιάς εντόπισαν και κατέ-
σχεσαν ένα ακόμα όχημα μεγά-
λης χρηματικής αξίας το οποίο
είχε κλαπεί στα τέλη του 2012
στη χώρα μας.

Έτσι μια ακόμη σημαντική επι-
τυχία ήρθε να προστεθεί για το
τελωνείο στα ελληνοαλβανικά σύ-
νορα, το οποίο παρότι καλείται να
λειτουργήσει με λειψό προσω-
πικό, όπως άλλωστε σχεδόν όλες
οι υπηρεσίες του δημοσίου, κα-
ταφέρνει όχι μόνο να κάνει καλά
τη δουλειά του αλλά και να ση-
μειώνει σημαντικές επιτυχίες.

Η δεύτερη κλεμμένη BMW επι-
χείρησε να περάσει τα σύνορα
και να φτάσει στην Αλβανία το
βράδυ της Τετάρτης. Στον έλεγχο
όμως που έγινε διαπιστώθηκε
πως ο αριθμός πλαισίου που
έφερε το όχημα ήταν διαφορετι-
κός από αυτόν της άδειας. Έτσι οι
έμπειροι υπάλληλοι του Τελω-
νείου κατάλαβαν αμέσως ότι πρό-
κειται για κλεμμένο αυτοκίνητο,
μπήκαν στο σύστημα Σένγκεν και
το επιβεβαίωσαν.

Όπως προέκυψε το εν λόγω
όχημα είχε κλαπεί στην χώρα
μας, ήταν αγορασμένο στη Ρωσία,
αλλά έφερε ελληνικές πινακίδες
και άδεια κυκλοφορίας.

Ο οδηγός μάλιστα δεν ήταν ο
ιδιοκτήτης του καθώς είχε μαζί

του εξουσιοδότηση για την έξοδο
του αυτοκινήτου από την χώρα
από τον ιδιοκτήτη ο οποίος κα-
νείς δεν γνωρίζει αν είναι αυτός
που έκλεψε το όχημα ή κάποιος
που το αγόρασε χωρίς να γνωρί-
ζει ότι ήταν κλεμμένο.

Η έρευνα άλλωστε βρίσκεται
ακόμα σε εξέλιξη.

Και ναρκωτικά…
Εκτός όμως από τις κατασχέσεις

αυτοκινήτων η εβδομάδα αυτή
αποδείχτηκε… τυχερή για τους
υπαλλήλους του Τελωνείου μιας
και κατέσχεσαν και μια μικρή πο-
σότητά χασίς.

Η επιτυχία αυτή σε ότι αφορά
τον όγκο των κατασχεμένων ναρ-
κωτικών δεν μπορεί να συγκριθεί
με τις αντίστοιχες  της αστυνο-
μίας, αλλά δεν πρέπει να παρα-
γνωρίζουμε το γεγονός πως οι
τελωνειακοί υπάλληλοι δεν έχουν
στη διάθεσή τους πληροφορίες ή
ειδικό εξοπλισμό παρά μονάχα
τους ελέγχους που κάνουν οι
ίδιοι στα οχήματα που φτάνουν
στα σύνορά μας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση
ο νεαρός αλβανός και το ΙΧ που
οδηγούσε επιχείρησαν να περά-
σουν για πρώτη φορά τα σύνορα
και να εισέλθουν στη χώρα μας.

Στον καθιερωμένο όμως έλεγχο
στο Τελωνείο και μόλις οι υπάλ-
ληλοι του ζήτησαν να ανοίξει το
πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου
εκείνος στην κυριολεξία εξαφανί-
στηκε τρέχοντας προς τα αλβα-

νικά σύνορα και χάθηκε πίσω
από τα βουνά.

Οι τελωνειακοί εντόπισαν τε-
λικά τα ναρκωτικά, περίπου 5,5

κιλά χασίς, σε μια ειδική κρύπτη
στα πίσω καθίσματα του οχήμα-
τος και κατέσχεσαν όπως και το
όχημα.

Ε Δευτέρα
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Μία πολύ σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι υπάλληλοι του Τε-
λωνείου στην Κακαβιά, καθώς εντόπισαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο
πολυτελείας που ο οδηγός του προσπαθούσε να περάσει στην Αλ-
βανία.

Το εν λόγω όχημα, μια BMW X6, αξίας αρκετών δεκάδων χιλιά-
δων ευρώ, είχε κλαπεί από τη Γερμανία στις 13 Ιανουαρίου.

Στην Ελλάδα έφτασε μέσω Ιταλίας και έφερε ιταλικές πινακίδες
και ιταλική άδεια κυκλοφορίας.

Οι υπάλληλοι του Τελωνείου, το βράδυ της Παρασκευής, μόλις
είδαν το συγκεκριμένο όχημα να πλησιάζει το σταμάτησαν για
έλεγχο.

Αρχικά χρησιμοποίησαν το σύστημα Σένγκεν για να διαπιστώσουν
αν ο αριθμός πλαισίου του οχήματος έχει δηλωθεί ως κλεμμένος,
όμως δεν βρήκαν κάτι το μεμπτό.

Οι υποψίες που είχαν όμως επιβεβαιώθηκαν όταν αρχικά διαπί-
στωσαν ότι η άδεια του αυτοκινήτου ήταν πλαστή, ενώ σιγουρεύτη-
καν μόλις εξέτασαν με ένα νέο μηχάνημα με το οποίο εφοδιάστηκαν
πρόσφατα τον πραγματικό αριθμό πλαισίου που πλέον στα νέα μον-
τέλα αυτοκινήτων δεν υπάρχει μόνο χαραγμένος αλλά και ηλεκτρο-
νικά στον εγκέφαλο.

Το μηχάνημα αυτό τοποθετείται σε μια ειδική εσοχή κάτω από το
τιμόνι του οχήματος και στην οθόνη που έχει εμφανίζεται ο αριθμός
πλαισίου κι άλλες λεπτομέρειες κάθε οχήματος.

Όπως αποδείχτηκε λοιπόν ο αριθμός πλαισίου που είναι χαραγ-
μένος στο όχημα είχε αλλάξει με σκοπό φυσικά να παραπλανήσει
τις τελωνειακές αρχές.

Και όπως φαίνεται μέχρι εκείνη τη στιγμή τα είχε καταφέρει, μιας
και μέχρι να φτάσει στην Κακαβιά ο οδηγός του είχε περάσει από
διάφορα Τελωνεία σε Σκόπια, Βουλγαρία αλλά και της Ελλάδας.

Οι τελωνειακοί κατέσχεσαν το όχημα, οδήγησαν τον οδηγό στον
Εισαγγελέα ο οποίος τον έκρινε προφυλακιστέο και όρισε δικάσιμο
για σήμερα Τρίτη.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η αγορά του συγκεκριμένου εξο-
πλισμού με τον οποίο και επιβεβαιώθηκε ότι το όχημα ήταν κλεμ-
μένο έγινε από τους ίδιους τους υπαλλήλους του τελωνείου, οι
οποίοι το είδαν να δουλεύει σε σεμινάρια που έκαναν στο εξωτε-
ρικό και αποφάσισαν να βάλουν το χέρι οι ίδιοι στην τσέπη για να
το προμηθευτούν προκειμένου να κάνουν καλύτερα τη δουλειά
τους, μιας και το κράτος είναι οικονομικά… ανήμπορο να τους πα-
ρέχει τέτοια εφόδια.                            AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Υπερπολυτελές κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε από
τους τελωνειακούς της Κακαβιάς

Τον πρόδωσε... ο εγκέφαλος

Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών

Και δεύτερη κλεμμένη BMW
κατασχέθηκε στην Κακαβιά
Ναρκωτικά βρήκαν σε άλλο όχημα οι υπάλληλοι του Τελωνείου συνεχίζοντας
να καταγράφουν επιτυχίες

Αίτημα του
δήμου στο
ΥΠΕΣ για 
επιχορήγηση 
εργασιών στο
1ο Γυμνάσιο  

Την έκτακτη επιχορή-
γηση του Δήμου προκει-
μένου να αποκαταστα-
θούν τα προβλήματα στο
κεντρικό κτίριο, ειδικά
όμως στο γυμναστήριο
του 1ου Γυμνασίου Ιωαν-
νίνων ζητά με έγγραφό
της προς τον Υπουργό
Εσωτερικών Ευριπίδη
Στυλιανίδη, η αντιδή-
μαρχος Ιωαννίνων Πα-
ρασκευή Τσίλη. 

Στο έγγραφό της η κ.
Τσίλη μεταξύ των άλλων
αναφέρει: «Στο Δήμο
μας, το 1ο Γυμνάσιο
Ιωαννίνων στεγάζεται σε
ένα διατηρητέο νεοκλα-
σικό κτίριο με ιστορία
και διαδρομή στον
χρόνο και τον πολιτισμό,
στο οποίο φοιτούν 170
μαθητές και το οποίο αν-
τιμετωπίζει σοβαρά κτι-
ριακά προβλήματα, τόσο
στο κεντρικό του κτίριο
όσο και στο γυμναστή-
ριο. 

Το τελευταίο διάστημα
τα προβλήματα της στέ-
γης του γυμναστηρίου
και η ασφάλεια των μα-
θητών επέβαλλαν την
αναστολή λειτουργίας
του τόσο για τους μαθη-
τές όσο και για τους
αθλητές που κάνουν
χρήση του χώρου. 

Είναι επιτακτική
ανάγκη για έκτακτη επι-
χορήγηση του Δήμου,
προκειμένου άμεσα να
αποκατασταθεί η ασφα-
λής χρήση και λειτουρ-
γία του γυμναστηρίου». 

Στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών στάλθηκε επίσης
η τεχνική έκθεση όπου
καταγράφονται αναλυ-
τικά τα προβλήματα και
η μελέτη που έχει συν-
ταχθεί για την αντιμετώ-
πισή τους.  
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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου η
καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμήν των Γυναικών των
Τσεριτσάνων, οι οποίες ένα αιώνα πριν συνέβαλαν με
το δικό τους τρόπο στην επιτυχία των επιχειρήσεων για
την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, ανεβάζοντας στην
πλάτη πυροβόλα και πυρομαχικά στα «Δυο Βουνά» της
Ολύτσικας και παρέχοντας επί τρίμηνο υπηρεσίες δι-
οικητικής μέριμνας όχι μόνο στους πυροβολητές της
Ολύτσικας, αλλά και σε χιλιάδες άλλους μαχητές της
Λευτεριάς, που διέρχονταν ή στάθμευαν προσωρινά
στο χωριό τους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εψάλη επι-
μνημόσυνη δέηση στον Αι-Νικόλα των Τσεριτσάνων
παρουσία του Δημάρχου Δωδώνης κ. Κατσανάκη μετά
την οποία μίλησε εμπνευσμένα ο κ. Ιωαν. Αναγνώ-
στου, Φιλόλογος - Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας εκ-
παίδευσης. 

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο
και τους εκπροσώπους της περιφέρειας Ηπείρου, του
Δήμου Ιωαννιτών ( κ. Θ. Μπέγκας και κ. Μ. Χατζηε-
φραιμίδης ), της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας,
του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ιωαννίνων,
του Πνευματικού κέντρου Δωδώνης κλπ. και ξενάγηση
στην έκθεση φωτογραφίας που επιμελήθηκε ο κ. Κ.
Κόκκας, το έργο του οποίου παρουσίασε ο Φιλόλογος
κ. Σ. Βακάλης. 

Οι Τσεριτσανιώτες ευχαριστούν όλους εκείνους, που
συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και ιδιαίτερα
τα μέλη (κ.κ. Ε. Κοκκίνη, Ι. Κωλέτση, Ε. Κόκκα κλπ)
και το Διοικ. Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου
Πλατανίων και του Συλλόγου Πλατανιωτών Ιωαννίνων
«ΤΑ ΤΣΕΡΙΤΣΑΝΑ» και δηλώνουν αποφασισμένοι να
συνεχίσουν τον αγώνα τους να καταργηθεί το παρα-
τσούκλι Πλατάνια και να επανέλθει σε χρήση το μόνο
πραγματικό και αποδεκτό όνομα ΤΣΕΡΙΤΣΑΝΑ για το
χωριό τους.-                                                   Β.Μ.Β.

Οι γυναίκες των Τσεριτσάνων

Τιμήθηκαν για την προσφορά τους 
στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων 

Το Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης και οι εκδόσεις Τόπος
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του ιστορικού μυ-
θιστορήματος του  Βασίλη Τσιράκη, Σελανίκ

To Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 18.30 στο
καφέ «Θυμωμένο Πορτρέτο» (Καποδιστρίου 20, Γιάν-
νενα, τηλ. 26510 68550)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν o Γιώργος Τσαντίκος, δη-
μοσιογράφος και ο συγγραφέας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Σελανίκ ή  Σολούν ή Σα-
λονίκ, οι ονομασίες της πολυεθνικής Θεσσαλονίκης
στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας και αφετη-
ρία του μυθιστορήματος οι κοσμογονικές αλλαγές που
πυροδότησε η κατάρρευσή της. Μέσα από τη ζωή
τριών οικογενειών, ξετυλίγονται τα γεγονότα και οι ανα-
τροπές που συγκλονίζουν την πόλη φτάνοντας ως το
Παρίσι και τη Ζυρίχη, από την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς του 1900 ως το φθινόπωρο του 1916.

Μικρό βιογραφικό: Ο Βασίλης Τσιράκης γεννήθηκε
στην Καρδίτσα το 1961. Τα εφηβικά του χρόνια τα πέ-
ρασε στον Βόλο, ενώ από το 1980 ζει και εργάζεται στη
Θεσσαλονίκη όπου και σπούδασε στο φυσικό τμήμα
του ΑΠΘ. Αρθρογραφεί για θέματα τέχνης και πολιτι-
σμού στον περιοδικό Τύπο και στο διαδίκτυο. 

Εργογραφία:
"Θεσσαλονίκη 2003", ντοκιμαντέρ μικρού μήκους,

2003.
"Οι ποδηλάτες του χρόνου", μυθιστόρημα, εκδόσεις

"Κοχλίας" 2004. 
"Ακορντεόν, βιολί και φυσαρμόνικα", μυθιστόρημα,

εκδόσεις "ΚΨΜ" 2007. 
"Μετεωρολογικό δελτίο", θεατρικό, 2009. 
"Ένα συν ένα", ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας,

2010. 

Το νέο βιβλίο του Βασίλη Τσιράκη
παρουσιάζεται στα Γιάννινα

Σε αστυνομικό κλοιό οι επίσημοι

Υπό βροχή η παρέλαση

Υπό καταρρακτώδη βροχή και πα-
ρουσία πλήθους κόσμου αλλά και
ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων ολο-
κληρώθηκε η παρέλαση για την απε-
λευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων
το μεσημέρι της Πέμπτης, στην οποία
ξεχώρισαν οι έφιπποι Μανιάτες, Κρή-
τες, Σύλλογοι της περιοχής, μαθητές
των σχολείων, η προεδρική φρουρά,
ο στρατός με επίλεκτες μονάδες και η
ελληνική αστυνομία που παρέλασαν
μπροστά στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και τους άλλους επίσημους,
αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρό-
τημα.

Κύριο χαρακτηριστικό πάντως στη
φετινή παρέλαση η τεράστια δύναμη
της αστυνομίας που είχε σχηματίσει
μια «νεκρή ζώνη» γύρω από τους επι-
σήμους η οποία ξεκινούσε από το Δι-
καστικό Μέγαρο και έφτανε μέχρι την
Όαση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κά-
ρολος Παπούλιας ήταν εμφανώς συγ-
κινημένος και με το μήνυμα που
απηύθυνε στην ολοκλήρωση της πα-
ρέλασης θέλησε να εκφράσει την αι-
σιοδοξία του για το μέλλον της χώρας.

«Θα δώσουμε νικηφόρα κι αυτό τον
αγώνα» ανέφερε χαρακτηριστικά και
ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τις
θυσίες που κάνει.

Ο Πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος για
την έξοδο της χώρας από την κρίση.

«Είμαι βέβαιος ότι και αυτή η μάχη,
θα είναι νικηφόρα. Οι δυνάμεις του
ελληνικού λαού είναι αστείρευτες. Το
αποδεικνύει η ιστορία του. Θέλω να
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
που αγωνίζονται σήμερα, που δεν
τους καταβάλει αυτή η λαίλαπα της οι-
κονομικής κρίσης, είναι οι σημερινοί
ήρωες» τόνισε.

Με την παρέλαση κορυφώθηκαν οι
εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100
χρόνια από την απελευθέρωση της
πόλης.

Αντιδράσεις για την παρουσία
του Χρ. Παππά

Η παρουσία του εκπροσώπου της

Χρυσής Αυγής, βουλευτή Επικρα-
τείας Χρήστου Παππά, στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις για την απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων, ωστόσο, προκά-
λεσε πολιτική αναταραχή, η οποία
είχε ως αποτέλεσμα να μην παρα-
στούν στην εξέδρα των επισήμων εκ-
πρόσωποι από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ
και τους Ανεξάρτητους Έλληνες.

Ο βουλευτής Επικρατείας της Χρυ-
σής Αυγής με την ολοκλήρωση της
παρέλασης έκανε δηλώσεις  υποστη-
ρίζοντας μάλιστα πως εκείνοι που δεν
ανέβηκαν στην εξέδρα θέλουν να δη-
μιουργήσουν εμφυλιοπολεμικό
κλίμα. «Να ξαναβρούμε τη λευτεριά
μας γιατί σήμερα ζούμε μία αδιόρατη
δικτατορία των τοκογλύφων, μία
χούντα του μνημονίου» είπε ο βου-
λευτής της Χρυσής Αυγής. Μετά την
ολοκλήρωση της παρέλασης εκατό πε-
ρίπου άτομα έκαναν πορεία στο κέν-
τρο της πόλης φωνάζοντας συνθήμα-
τα εναντίον της Χρυσής Αυγής.

Η πορεία ολοκληρώθηκε ήρεμα και
χωρίς να προκληθεί η παραμικρή έν-
ταση, ενώ μετά το τέλος της ακολού-
θησε μια μικρή πορεία με τους
διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα

κατά της Χρυσής Αυγής.

Δήλωση του 
Στ. Καλογιάννη

Για την επέτειο των 100 χρόνων από
την απελευθέρωση της πόλεως των
Ιωαννίνων, ο αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύ-
ρος Καλογιάννης έκανε την παρακάτω
δήλωση:

«Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων
και ο θρίαμβος στους βαλκανικούς
πολέμους, ενώ είχε προηγηθεί η ήττα
του 1897, οδήγησαν σε ανάταση τον
Ελληνικό λαό.

Είμαστε ευγνώμονες προς τους χι-
λιάδες ανώνυμους και επώνυμους,
όπως ο Λορέντζος Μαβίλης, ο Ανάρ-
γυρος Φατούρος και ο Χρήστος Μα-
κρής που ήρθαν από μακριά, και
έδωσαν τη ζωή τους για την πόλη μας,
όπου «ἐτύγχανον ἄνδρες ἐπισημότ-
τοι και τῶν εὖ γεγονότων».

Σήμερα, εκατό χρόνια αργότερα, τα
ίδια μηνύματα εκπέμπονται με απο-
φασιστικότητα από τους Έλληνες. Το
χαμόγελο κερδίζει στα χείλη όλων
μας».
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Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της
πόλης, με τους νέους να παίρνουν τη σκυ-
τάλη, έστειλε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Φί-
λιππας Φίλιος στην πανηγυρική εκδήλωση
για την εκατοστή επέτειο  απελευθέρωσης
της πόλης, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου το
βράδυ  στο Πνευματικό Κέντρο, τονίζοντας
στην ομιλία του ότι, τα Γιάννινα του νέου
αιώνα θα πρέπει να είναι ένα σύγχρονο ευ-
ρωπαϊκό περιφερειακό κέντρο. Επίσης,  μί-
λησε για την ανάγκη μιας νέας επανάστα -
σης από τις δημιουργικές δυνάμεις της
χώρας, ως απάντηση στις προκλήσεις και
στην οικονομική κρίση. Τα Γιάννινα γιορ-
τάζουν έναν αιώνα ελεύθερης ζωής και οι
εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονται σή-
μερα το μεσημέρι με την παρέλαση μαθη-
τικών και στρατιωτικών τμημάτων,  ενώπιον
του προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου
Παπούλια ο οποίος παρακολούθησε, εκτός
των άλλων, και την πανηγυρική εκδήλωση
χθες στο Πνευματικό Κέντρο.

Στην ομιλία του σε αυτή την εκδήλωση ο
δήμαρχος συνέδεσε το μακραίωνο παρελ-
θόν του τόπου,  αρχαίο, βυζαντινό και νε-
ώτερο μέχρι την απελευθέρωση  με το
σήμερα και δεν  παρέλειψε να σημειώσει
ότι το Μπιζάνι δεν είναι απλά ένα ιερό
σύμβολο, είναι τεκμήριο μνήμης. 

«Η 21 Φεβρουαρίου 1913 παραμένει μία
κορυφαία στιγμή για την ιστορία όχι μόνο
της Ηπείρου, αλλά και της Ελλάδας. Το
Μπιζάνι και τα Γιάννενα υπενθυμίζουν σε
όλους το καθήκον μας. Ένα χρέος διαχρο-
νικό για την πατρίδα», είπε με έμφαση ο
δήμαρχος.

Από την ομιλία του δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει η αναφορά στην οικονομική
κρίση, αφού σημείωσε ότι ένας αιώνας
ελεύθερης ζωής άλλαξε πολλά, αλλά «σή-
μερα έχει μεγάλη σημασία να κοιτάξουμε
μπροστά».

Η κατάσταση στην πατρίδα μας είναι δύ-

σκολη, είπε ο κ. Φίλιος και πρόσθεσε: «Η
οικονομική κρίση έχει αγγίξει τον κάθε Έλ-
ληνα. Έπληξε τα νοικοκυριά. Πλήττει με έν-
ταση την αυτοδιοίκηση. Άδικα. 

Σήμερα βρισκόμαστε στα πρόθυρα της
εθνικής κατάθλιψης. Κι έχουμε απόλυτη
ανάγκη από μία νέα επανάσταση ώστε να
ξεσηκωθούν όλες οι δημιουργικές δυνά-
μεις του Έλληνα και να απαντήσουμε με
επιτυχία στις νέες προκλήσεις».

Αναφερόμενος στα Γιάννινα του νέου
αιώνα ελευθερίας, σημείωσε ότι πρέπει να
κοιτάξουν μπροστά, έπαψαν να είναι μία
απομονωμένη γωνιά της Ελλάδας με την
ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, το Λιμάνι
της Ηγουμενίτσας και την  Ιόνια Οδός, την
επανεκκίνηση της οποίας ζήτησε άμεσα,
μετατρέπονται  σε κέντρο μιας μεγάλης κι
ευρύτερης περιοχής. Σε πύλη προς τα Δυ-
τικά Βαλκάνια αλλά και την Ευρώπη.

Αυτά λοιπόν, τόνισε ο δήμαρχος,  πρέ-
πει να είναι τα Γιάννινα του νέου αιώνα.
Ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιφερειακό
κέντρο. Μία πόλη εξωστρεφής που θα ανα-
πτύσσεται με τις δικές της δυνάμεις. Ανά-
πτυξη που θα στηρίζεται στο επιχειρη -
ματικό, το εμπορικό και το παραγωγικό δαι-
μόνιο του Ηπειρώτη, θα αξιοποιεί το φυ-
σικό πλούτο της περιοχής, το μοναδικό
περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό,
τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά μας προ-
ϊόντα. Ανάπτυξη που θα τροφοδοτείται από

την καινοτομία, την έρευνα, τη σύγχρονη
τεχνολογία. Σε αυτή την κατεύθυνση, ση-
μείωσε,  αρωγοί μας το Πανεπιστήμιο και
το ΤΕΙ που μπορούν να συνδημιουργή-
σουν τη νέα εποχή.

Κλείνοντας την ομιλία του και απευθυ-
νόμενος προς τον πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, ο δήμαρχος έστειλε και ένα μήνυμα
αισιοδοξίας, για τις επόμενες γενιές, δα-
νειζόμενος λίγες λέξεις  του μεγάλου μας
ποιητή Γιώργου Σεφέρη:

«Δε γυρεύω μήτε το σταμάτημα, μήτε το
γύρισμα προς τα πίσω, γυρεύω το νου, την
ευαισθησία και το κουράγιο των ανθρώπων
που προχωρούν εμπρός.»

Η προσφώνηση από τον Δ. Γιωτίτσα
Στο καλωσόρισμα προς τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας  ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Δημήτρης Γιωτίτσας αναφέρ-
θηκε  σε δημοσιεύματα του τύπου της επο-
χής (και ιδιαίτερα της εφημερίδας «Ήπει -
ρος» του Γεωργίου Χατζή – Πελλερέν, στο
πρώτο φύλλο μετά την απελευθέρωση) ,
στα οποία εξυμνούνταν η ανδρεία του ελ-
ληνικού στρατού και ο υψηλός βαθμός
εθνικής συνείδησης.

Όπως είπε ο κ. Γιωτίτσας, δεν ήταν τυ-
χαίες ούτε υπερβολικές αυτές οι περιγρα-
φές, δεδομένου ότι η  εικόνα του Ηπειρω -
τικού μετώπου ήταν εντελώς διαφορετική
από την εικόνα των μεγάλων αλλά σύντο-

μων προελάσεων στη Μακεδονία το 1912
και των ορμητικών εφόδων του Δεύτερου
Βαλκανικού Πολέμου το 1913.

Τον Οκτώβριο του 1912, ο Ελληνικός
Στρατός κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη σε τρεις
μόλις εβδομάδες.

Ο ίδιος στρατός, είπε ο κ. Γιωτίτσας,
χρειάστηκε τρεις μήνες περίπου για να εκ-
πορθήσει την ισχυρή γραμμή οχυρώσεων
των Ιωαννίνων, με πολύ μεγαλύτερες απώ-
λειες σε σύγκριση με αυτές της Μακεδονι-
κής εκστρατείας.

Για τον ηρωικό αγώνα και για την πορεία
της πόλης στον ελεύθερο αιώνα μίλησε στη
συνέχεια ο ποιητής, Μιχάλης Γκανάς με
θέμα:  «Λόγος πολυφωνικός για τα Γιάν-
νενα τα ελεύθερα, τα γυάλινα και τα μαλα-
ματένια».

Ακολούθησε μουσική εκδήλωση με ει-
σαγωγή στην όπερα «Ναμπούκο» του
Βέρντι από τη Φιλαρμονική του Δήμου
Ιωαννιτών και ξενάγηση στην έκθεση: «H
απελευθέρωση των Ιωαννίνων όπως αποτυ-
πώθηκε στον τύπο της εποχής» από το ιστο-
ρικό αρχείο του Δήμου Ιωαννιτών, στον
εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου.

Οι εκδηλώσεις σήμερα, περιλαμβάνουν
δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό,
κατάθεση στεφάνου και αποκαλυπτήρια
αναμνηστικής στήλης στο Ηρώο Μπιζανο-
μάχων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
την παρέλαση μαθητικών και στρατιωτικών
τμημάτων,  εγκαίνια έκθεσης στις 7 το από-
γευμα  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννί-
νων με θέμα: «Εκτός χρόνου εντός ορίων.
Άρης Κωνσταντινίδης: ο αρχιτέκτονας του
Μουσείου Ιωαννίνων» 

Στις 9 το βράδυ πανηγυρική συναυλία
στο Πνευματικό Κέντρο με τη Συμφωνική
Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών, τη χορω-
δία Αρμονία της Πρέβεζας, τη χορωδία του
Λυκείου Ελληνίδων και τη χορωδία του
Δημοτικού Ωδείου.

Φ. Φίλιος: Σύγχρονο ευρωπαϊκό περιφερειακό κέντρο

Με αισιοδοξία τα Γιάννινα στο νέο αιώνα 

Με βαθιά συγκίνηση και δάκρυα στα
μάτια μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας για τους καρπούς του γενέθλιου
τόπου του και τα δύσκολα χρόνια που
έζησε ο ίδιος, όπως και οι περισσότεροι
άνθρωποι της γενιάς του, μιλώντας στην
εκδήλωση που έγινε στην Περιφέρεια
Ηπείρου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του
στα Ιωάννινα για τα 100 χρόνια από την
απελευθέρωση της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Κα-
χριμάνης, πρόσφερε στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, ένα καλάθι με τοπικά προ-
ϊόντα.

«Αυτό το καλάθι που μου δόθηκε είναι
ένα μήνυμα ότι αυτή η φτωχή γη βγάζει
πολλά», είπε συγκινημένος ο κ. Παπού-
λιας και, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει
τα δάκρυά του, πρόσθεσε: «Όλοι εμείς το
ξέρουμε αυτό. Μεγαλώσαμε με το ψωμί,
με το τυρί, με το γάλα. Και κερδίσαμε τη
ζωή μας...»

Παράλληλα ο κ. Παπούλιας ζήτησε από
την κυβέρνηση να μην θυσιάσει στον
«βωμό» της λιτότητας το αξιόμαχο των
Ένοπλων Δυνάμεων.

«Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένα
ισχυρό διπλωματικό χαρτί στα χέρια της
Ελλάδας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. «Δεν έχεις ισχυρές ένοπλες δυ-
νάμεις; τότε θα υποκύψεις στην πολύ

κακή σου μοίρα. Γι' αυτό υποστηρίζω, και
το έχω πει στους οικονομικούς υπουρ-
γούς, καλή η οικονομική πρόοδος, καλή
η ανάπτυξη, αλλά όταν είναι διαλυμένες
οι ένοπλες δυνάμεις, τότε είσαι βορά στα
σχέδια άνομων γειτόνων και γενικότερα»,
πρόσθεσε.

«Μετά τη νίκη στους βαλκανικούς πο-
λέμους, η Ελλάδα καθιερώθηκε διεθνώς.
Και θα κάνω εδώ έναν ιστορικό παραλλη-
λισμό. Αν ξεπεράσουμε τη σημερινή
κρίση θα υποκλιθούν όλοι, όσοι αμφι-
βάλλουν τώρα για την Ελλάδα. Γι' αυτό το
λόγο μας πεισμώνει αυτή η μάχη. Με θυ-
σίες θα την ξεπεράσουμε για να δείξουμε
στην υπόλοιπη πολιτισμένη Δύση, ότι οι
'Ελληνες έχουν αντοχές, έχουν γενναι-
ότητα, οι Ελληνες μπορούν να ξεπερά-
σουν όλες τις δυσκολίες», τόνισε,
καταλήγοντας, ο κ. Παπούλιας.

Λίγο νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης στην προσφώνηση
του Προέδρου της Δημοκρατίας είπε:

«Εξοχότατε Πρόεδρε,
Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε

και φέτος στις εορταστικές εκδηλώσεις για
την απελευθέρωση της πρωτεύουσας της
Ηπείρου από τον Τουρκικό ζυγό.

Είναι ξεχωριστή τιμή για την Ήπειρο, το
γεγονός ότι η επέτειος των 100 χρόνων συ-
νοδεύεται με τη δική σας θητεία στο ανώ-
τατο πολιτειακό αξίωμα της πατρίδας μας.

Στα εκατό χρόνια ελευθερίας της η
άγονη γεωγραφικά Ήπειρος προσέφερε
ανθρώπινο, επιστημονικό, πολιτικό δυνα-
μικό, που με την παρουσία και τη δράση
του, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία
του σύγχρονου Ελληνικού κράτους.

Βαρύ ήταν το τίμημα που πλήρωσε στο
πεδίο των Εθνικών Αγώνων, χωρίς μέχρι
και σήμερα να της αποδοθούν αυτά που
δικαιούται. Έγιναν και γίνονται σημαντικά
βήματα, αλλά δεν παύουν κάποιες δυνά-
μεις του κέντρου να αγνοούν ή να επιδιώ-
κουν να περιθωριοποιήσουν την ελληνική
περιφέρεια και ιδιαίτερα την Ηπειρωτική,
μειώνοντας και καταργώντας υπηρεσίες,
δομές, αδιαφορώντας στην επίλυση δι-
καίων αιτημάτων μας.

Οι πρωταγωνιστές των Εθνικών Αγώνων
και ιδιαίτερα του 1912-1913 που οδήγη-
σαν στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων,
είχαν υψηλή συναίσθηση του χρέους
τους. Παραμέρισαν προσωπικές, οικονο-
μικές και πολιτικές διαφορές, έβαλαν υπε-
ράνω όλων το εθνικό συμφέρον. Η
νικηφόρα έκβαση των μαχών στηρίχτηκε
στη μεθοδικότητα, την αποφασιστικότητα,
την εθνική ενότητα, στην εμπνευσμένη
πολιτική ηγεσία, προπάντων δε στην αυ-
τοθυσία των ελλήνων στρατιωτών και των
εθελοντών που είχαν σπεύσει από κάθε

γωνιά της ελεύθερης Ελλάδος.
Συμπεριφορές και αξίες οι οποίες είναι

ιδιαίτερα χρήσιμες στο νέο ιστορικό
σταθμό που ξεκινά σήμερα για την
Ήπειρο, κατά τον οποίο πρώτα πρέπει να
αντιμετωπιστεί η οικονομική, κοινωνική,
ανθρωπιστική κρίση.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις δια-
φορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν.
Εγγύηση για την ομαλότητα και την προ-
άσπιση των εθνικών συμφερόντων αποτε-
λεί για μας, η δική σας, καταλυτική και
νηφάλια, παρουσία.

Η Ήπειρος, οι Ηπειρώτες, είναι υπερή-
φανοι, για την παρουσία και την καθορι-
στική συμβολή σας στην τιτάνια
προσπάθεια της εθνικής ανόρθωσης.

Να γνωρίζετε ότι οι ευχές μας σας συ-
νοδεύουν».

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης παρέ-
δωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα
καλάθι Ηπειρωτικών προϊόντων. «Οι
Ηπειρώτες δεν θέλουμε να είμαστε μια
καταναλωτική, αλλά μια παραγωγική κοι-
νωνία, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα
της πατρίδας μας. Θα σας παραδώσαμε
ένα καλάθι από τοπικά προϊόντα Π.Ο.Π.
για να δείξουμε ότι σε αυτό τον άγονο
τόπο παράγονται προϊόντα ποιότητας, τα
οποία έχουν μεγάλη αναγνώριση στο εξω-
τερικό. Είναι συμβολικό το δώρο γιατί
γνωρίζουμε πόσο έχετε στηρίξει όλες
αυτές τις προσπάθειες που έγιναν και σή-
μερα πρέπει ξανά από τον παραγωγικό
τομέα να ξεκινήσουμε και να δώσουμε μια
άλλη ελπίδα σε όλους τους Ηπειρώτες»,
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Αλέξανδρος Κα-
χριμάνης.

Το μήνυμα του Κ. Παπούλια 

«Η μάχη θα είναι νικηφόρα»
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Στις αρχές του αιώνα, και πιο συγκε-
κριμένα από το 1908 και μετά, η Ελ-
λάδα ήταν έτοιμη να δεχτεί και να
αξιοποιήσει την πρόοδο στον τομέα της
αεροπλοίας που είχε ήδη γίνει σε άλλα
Ευρωπαϊκά κράτη. Η κυβερνητική μέ-
ριμνα συνετέλεσε στο να προέλθει από
τις τάξεις του στρατού μια ομάδα ικα-
νών αεροπόρων που επέβαλαν την αε-
ροπορία ως όπλο, ενώ η ανάπτυξη του
νέου όπλου στους Βαλκανικούς με την
παράλληλη αξιοθαύμαστη επίδοση των
πρώτων Ελλήνων αεροπόρων προκά-
λεσε τη θετική αντιμετώπιση του λαού.

Οι πρώτες προσπάθειες πτήσης έγι-
ναν από το Λεωνίδα Αρνιώτη, θεατρικό
επιχειρηματία, γνωστό για την εκκεν-
τρικότητα του χαρακτήρα του, ο οποίος
με το αεροπλάνο του τύπου Bleriot, 30
HP, προσπάθησε να απογειωθεί, την
άνοιξη του 1908, αρχικά από την πε-
ριοχή του Τατοίου και στη συνέχεια
από άλλες περιοχές, χωρίς όμως επιτυ-
χία. Έφτασε σε ύψος δέκα μέτρων και
στη συνέχεια κατέπεσε, με συνέπεια το
αεροσκάφος να υποστεί σοβαρές ζη-
μιές. Τελικά μετά από συνεχείς αποτυ-
χίες ο Αρνιώτης εγκατέλειψε την
προσπάθεια του, η οποία όμως αποτε-
λεί την πρώτη εμφάνιση αεροπλάνου
και την πρώτη προσπάθεια πτήσεως
στην Ελλάδα.

Τον επόμενο χρόνο ο Ρώσος αεροπό-
ρος Ουτόσκιν ήταν ο πρώτος αεροπό-
ρος που πέταξε στην Ελλάδα, με το
αεροπλάνο του τύπου Farman, 50
ίππων. Απογειώθηκε από το Παλαιό

Φάληρο και πέταξε για δέκα λεπτά
πάνω από την περιοχή προκαλώντας τα
βλέμματα θαυμασμού των θεατών. Ο
Ουτόσκιν έκανε και δεύτερη πτήση με
συνεπιβάτη τον έλληνα οπλαρχηγό
Κων. Μάνο, αντί χρηματικής αμοιβής,
ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο Έλληνα
επιβάτη αεροπλάνου.

Στα τέλη Ιανουαρίου 1912 έφτασε
στην Αθήνα με το αεροπλάνο του
τύπου Nieuport, 50 ίππων, ο Εμμ. Αρ-
γυρόπουλος, έχοντας παρακολουθήσει
μαθήματα αεροπλοίας στη Γαλλία. Στις
8 Φεβρουαρίου 1912 απογειώθηκε από
την περιοχή του Ρούφ το πρώτο ελλη-
νικό αεροπλάνο με οδηγό τον πρώτο
Έλληνα αεροπόρο, μπροστά σε πλήθος
κόσμου, παρουσία του βασιλιά Γεωρ-
γίου του Α' και του πρωθυπουργού Ελ.
Βενιζέλου. Στη συνέχεια ο Αργυρόπου-
λος πέταξε με συνεπιβάτη το Βενιζέλο,
γεγονός που είχε τεράστια απήχηση
στις ψυχές των Ελλήνων και προκάλεσε
τα ενθουσιώδη σχόλια του Τύπου. Ακο-
λούθησε η βάπτιση του αεροπλάνου
από το Βενιζέλο και νέα πτήση του Αρ-
γυρόπουλου τέσσερις μέρες αργότερα
(12-2-1912) από το Ζωολογικό κήπο
του Π. Φαλήρου.

Ο δεύτερος Έλληνας ιδιώτης που πέ-
ταξε πάνω από την Αθήνα ήταν ο Αλ.
Καραμανλάκης με αεροσκάφος Bleriot,
50 ίππων, στις 17-7-1912. Στις 19-8-
1912 απογειώθηκε από το Ζωολογικό
κήπο του Π. Φαλήρου και πέταξε πάνω
από τη Βουλιαγμένη, τον Πειραιά, το
Τατόι και την Αίγινα, φτάνοντας σε

πρωτοφανή ύψη για την εποχή
(3.050μ). Βασική φιλοδοξία του Καρα-
μανλάκη ήταν όμως να πετάξει πάνω
από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ρίο.
Στις 29-8-1912 απογειώθηκε από το Π.
Φάληρο με κατεύθυνση προς το Ρίο,
όμως το αεροπλάνο του κατέπεσε στη
θαλάσσια περιοχή του χωριού Λυγιά,
προκαλώντας το θάνατό του από
πνιγμό. Ο Καραμανλάκης αποτελεί τον
πρώτο Έλληνα νεκρό στο βωμό της Αε-
ροπορικής ιδέας.

Παράλληλα με τους ιδιώτες αεροπό-
ρους ο Στρατός στα τέλη του 1911 απέ-
στειλε στη Γαλλία, στην αεροπορική
σχολή του Henry Farman, για εκπαί-
δευση αεροπόρου τρεις αξιωματικούς
(Καμπέρο, Μουτούση, Αδαμίδη), τους
οποίους ακολούθησαν άλλοι τρεις στις
αρχές του 1912 (Παπαλουκάς, Δράκος,
Νοταράς).

Την άνοιξη του 1912 ο Καμπέρος
επέστρεψε στην Ελλάδα για να λάβει
μέρος σε στρατιωτικά γυμνάσια, έχον-
τας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο
σπουδών. Μαζί του ήρθαν στην Ελ-
λάδα (διαλυμένα σε κιβώτια) και τα δύο
πρώτα Henry Farman που είχαν πα-
ραγγελθεί στη Γαλλία, τα οποία συναρ-
μολογήθηκαν σε χώρο στο Π. Φάληρο
από τον ίδιο τον Καμπέρο και το Γάλλο
Αρχιμηχανικό Σοβώ. Στις 13 Μαίου
1912 ο Καμπέρος πέταξε για πρώτη
φορά από την περιοχή του Π. Φαλήρου
(πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος και
πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου
στην Ελλάδα), με πλήθος κόσμου να

τον παρακολουθεί ζητωκραυγάζοντας.
Τις επόμενες μέρες (14 με 19 Μαίου
1912) συμμετείχε σε στρατιωτικά γυ-
μνάσια με συνεχείς πτήσεις, προκα-
λώντας τον ενθουσιασμό του πλήθους
και της στρατιωτικής και πολιτικής ηγε-
σίας, εκτελώντας θεαματικούς ελιγμούς
και αποστολές κατοπτεύσεως των «εχ-
θρικών στρατευμάτων» . Στις 27 Μαίου
1912 ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος
βάπτισε τα πρώτα τέσσερα στρατιωτικά
αεροπλάνα στην περιοχή του Π. Φαλή-
ρου (γενέθλια μέρα της ελληνικής πο-
λεμικής αεροπορίας), μέσα σε κλίμα
εθνικού ενθουσιασμού.

Παράλληλα γεννήθηκε η ιδέα της δη-
μιουργίας Αεροπορίας Ναυτικής Συ-
νεργασίας. Με επιμονή του Καμπέρου
το Υπουργείο Στρατιωτικών έδωσε την
άδεια να μετατραπεί το πρώτο στρατιω-
τικό αεροπλάνο σε υδροπλάνο. Η με-
τατροπή έγινε από τον ίδιο τον
Καμπέρο με τη βοήθεια ανδρών του
Μηχανικού και την επίβλεψη του Γάλ-
λου αερομηχανικού Σοβώ. Στις 22 Ιου-
νίου 1912 το διασκευασμένο Henry
Farman πραγματοποίησε την πρώτη
του πτήση από τον όρμο του Π. Φαλή-
ρου. Ακολούθησαν και άλλες την ίδια
μέρα, σε μία εκ των οποίων ο Καμπέ-
ρος είχε συνεπιβάτη το Νομάρχη Αθη-
νών Δάσιο. Τις επόμενες μέρες (24 και
25 Ιουνίου 1912) ο Καμπέρος εκτέλεσε
πτήση από το Φάληρο στην Ύδρα και
πίσω συνοδεία του αντιτορπιλικού
Νίκη. Στο ταξίδι της επιστροφής
έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας
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υδροπλάνου με μέση ταχύτητα 110 χιλ. την
ώρα.

Με τις πρώτες πτήσεις του Αργυρόπουλου
και του Καμπέρου την άνοιξη του 1912 ο Βε-
νιζέλος ήταν πεπεισμένος ότι το αεροπλάνο
μπορούσε να εξελιχθεί σε αξιόλογο πολε-
μικό μέσο και ειδικότερα όπλο των αδυνά-
των. Η προσπάθεια οργάνωσης των
αεροπορικών δυνάμεων της χώρας όμως δια-
κόπηκε από την είσοδο της Ελλάδας στους
Βαλκανικούς Πολέμους.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Α' Βαλ-
κανικού Πολέμου τέσσερα ελληνικά αερο-
πλάνα τύπου Henry Farman
εγκαταστάθηκαν σε έναν αγρό κοντά στη Λά-
ρισα με αποστολή να παρέχουν πληροφο-
ρίες στο Ελληνικό Γενικό Στρατηγείο που
είχε αναπτυχθεί στην ίδια περιοχή. Η μικρή
αυτή αεροπορική δύναμη διέθετε τέσσερις
πιλότους, ένα Γάλλο αρχιμηχανικό και μερι-
κούς στρατιώτες-τεχνίτες που χρησίμευαν
και σαν φρουρά του αεροδρομίου. Οι τέσσε-
ρις πιλότοι, οι οποίοι ανακλήθηκαν από τη
Γαλλία όπου εκπαιδεύονταν για να επαν-
δρώσουν το νεοσύστατο Λόχο Αεροπορίας,
ήταν ο υπολοχαγός πυροβολικού Δημ. Καμ-
πέρος, δκτής του τμήματος, ο υπολοχαγός
μηχανικού Μιχ. Μουτούσης και οι ανθυπί-
λαρχοι Πανούτσος Νοταράς και Χρήστος
Αδαμίδης, όλοι διπλωματούχοι πιλότοι. Πα-
ράλληλα άρχισαν να κατασκευάζονται υπό
την εποπτεία του Καμπέρου, στο εργοστάσιο
Μαλτσινιώτη στην Αθήνα, βόμβες για τις
ανάγκες του Λόχου.

Τα αεροπλάνα Farman, χωρίς άτρακτο και
με τον κινητήρα πίσω από το κάθισμα του πι-
λότου, μπορούσαν να ανέβουν σε ύψος 1500
μέτρων, πράγμα όμως σπάνιο καθώς οι πι-
λότοι ήταν εκτεθειμένοι στις καιρικές συν-
θήκες και διέθεταν μόνο πυξίδα και
υψόμετρο, δεμένο στον άξονα του ποδωστη-
ρίου, χωρίς άλλα όργανα αεροναυτιλίας ή
επικοινωνίας. Τα κενά κάλυπτε ο χειριστής
με την πείρα και την αντίληψή του. Επίσης
δεν διέθεταν οπλισμό, πλην του περιστρό-
φου του χειριστή και μερικών χειροβομβί-
δων, τις οποίες αυτός πετούσε με το χέρι
κατεβαίνοντας χαμηλά. Μπορεί κανείς να
συμπεράνει ότι η πτήση με ένα τέτοιο αερο-
πλάνο αποτελούσε ηρωισμό και μεγάλη δο-
κιμασία για το χειριστή, ο οποίος εκτός από
το κρύο ή τη βροχή είχε να αντιμετωπίσει
ατομικά ή ομαδικά πυρά ή και πυρά με πυ-
ροβόλα. Η αδυναμία των αεροπλάνων αυτών
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πο-
λέμου οδήγησαν στην παραγγελία νέων τε-
λειότερων αεροπλάνων Maurice Farman που
μπορούσαν να φέρουν και παρατηρητή.

Το πρωί της 5ης Οκτωβρίου 1912, πρώτης
ημέρας του πολέμου, ο Υπολοχαγός Καμπέ-
ρος πήρε διαταγή να πετάξει πάνω από το
μέτωπο και να δώσει πληροφορίες για τις κι-
νήσεις και τις δυνάμεις του εχθρού κατά
μήκος της οδού Ελασσόνας -Σαρανταπόρου.
Απογειώθηκε από τη Λάρισα και αφού έκανε
αναγνώριση ολόκληρης της παραμεθόριας
περιοχής προσγείωσε το αεροπλάνο στον
Τύρναβο, από όπου υπέβαλε την αναφορά
του. Ο ίδιος περιέγραψε την πρώτη του αυτή
πτήση πάνω από το μέτωπο, που είναι και η
πρώτη στον κόσμο πτήση κατά τη διάρκεια
ενός τακτικού πολέμου (οι Ιταλοί είχαν
πραγματοποιήσει πτήσεις στη Λιβύη κατά

τον ιταλο-τουρκικό πόλεμο του 1911, αλλά
όχι πάνω από οργανωμένο μέτωπο γιατί οι
Τούρκοι έκαναν ανταρτοπόλεμο και κρύβον-
ταν στην έρημο):

«Το αεροπλάνο μου εκείνο ήταν όλο συρ-
ματόσκοινα. Φόρεσα το καπέλο μου ανά-
ποδα μη μου το πάρει ο αέρας, στερέωσα
δίπλα μου και ένα κασόνι με

χειροβομβίδες και καιρού επιτρέποντος
απογειώθηκα και σε λίγο έφτασα πάνω

από τις εχθρικές γραμμές σε πολύ χαμηλό
ύψος. Οι Τούρκοι ξαφνιασμένοι στην αρχή
στάθηκαν και κοιτούσαν. Ύστερα άρχισαν να
μου ρίχνουν με όλα τα όπλα. Και οι δικές
μου χειροβομβίδες όμως δεν πήγαν χαμέ-
νες. Κατόρθωσα να μαζέψω τις πληροφορίες
που ήθελε ο αρχιστράτηγος και γύρισα
πίσω. Όταν κατέβηκα είδα το αεροπλάνο μου
κόσκινο από τις σφαίρες...».

Οι πτήσεις των τεσσάρων Ελλήνων αερο-
πόρων πάνω από τη Μακεδονία συνεχίστη-
καν χωρίς απώλειες ως τις 26 Οκτωβρίου
1912, ημέρα καταλήψεως της Θεσσαλονίκης
από τα ελληνικά στρατεύματα. Επειδή μετά
τη μάχη του Σαρανταπόρου, στα σύνορα, η
προέλαση του Ελληνικού Στρατού στη Μα-
κεδονία ήταν ραγδαία, το ελληνικό σμήνος
μεταστάθμευσε στις 15 Οκτωβρίου κοντά
στην Κοζάνη, από όπου άρχισε πτήσεις
πάνω από το Βέρμιο και την πεδιάδα της
Θεσσαλονίκης. Στην Κοζάνη συναρμολογή-
θηκαν και πέταξαν αμέσως τέσσερα νέα ελ-
ληνικά αεροπλάνα που ανήκαν στον πιο
τελειοποιημένο τύπο Maurice Farman.

Κατά τα τέλη Νοεμβρίου 1912, το ελληνικό
σμήνος των Maurice Farman μεταφέρθηκε
δια θαλάσσης από τη Θεσσαλονίκη στο λι-
μάνι της Πρέβεζας με αποστολή την εκτέ-
λεση αναγνωρίσεων στο ηπειρωτικό μέτωπο.
Στον Πειραιά προστέθηκε στη δύναμη του
σμήνους και ο Γάλλος λοχαγός-αεροπόρος
Barres που ορίστηκε από το ελληνικό
Υπουργείο Στρατιωτικών διοικητής του.
Λίγες μέρες μετά την εγκατάστασή του στην
Πρέβεζα, στην περιοχή Νικόπολη, ο Καμπέ-
ρος ζήτησε μετάθεση για το πυροβολικό
γιατί διαφώνησε με τον Barres για το χώρο
εγκατάστασης της μικρής αεροπορικής
βάσης, την οποία ο Καμπέρος ήθελε πιο
κοντά στο μέτωπο, στη θέση Πέντε Πηγάδια
μεταξύ Ιωαννίνων και Πρέβεζας, ώστε να
έχουν περισσότερο χρόνο πάνω από τα τουρ-
κικά οχυρά του Μπιζανίου και να κάνουν
παρατηρήσεις βολής πυροβολικού. Μετά
την αναχώρηση του Καμπέρου, βλέποντας ο
Γάλλος αεροπόρος ότι τα καύσιμα μόλις
επαρκούσαν για πτήση μερικών λεπτών
πάνω από το μέτωπο, δημιούργησε ένα βοη-
θητικό αεροδρόμιο σε ένα χωράφι κοντά στο
ελληνικό στρατηγείο στο Εμίν Αγά, όπου γι-
νόταν ανεφοδιασμός των αεροπλάνων σε
καύσιμα και χειροβομβίδες. Το «αεροδρό-
μιο» αυτό περιβαλλόταν από ψηλά υψώματα,
είχε μπροστά του μια βαθιά χαράδρα και
επηρεαζόταν λόγω υψομέτρου από τις καιρι-
κές συνθήκες, προκαλώντας μεγάλες δυσκο-
λίες στους Έλληνες πιλότους..

Κάτω από τις συνθήκες αυτές άρχισαν στις
5 Δεκεμβρίου 1912 οι πτήσεις των ελληνι-
κών αεροπλάνων. Η πρώτη αποστολή πραγ-
ματοποιήθηκε από τον Μ. Μουτούση, ο
οποίος απογειώθηκε από την Πρέβεζα, πέ-
ταξε πάνω από τα οχυρά του Μπιζανίου και

τα Γιάννενα, ρίχνοντας αυτοσχέδιες βόμβες,
και προσγειώθηκε στο διάδρομο του Εμίν
Αγά. Οι πτήσεις πάνω από το ηπειρωτικό μέ-
τωπο συνεχίστηκαν χωρίς απώλειες ως τις 21
Φεβρουαρίου 1913 που καταλήφθηκαν τα
Γιάννενα από τον ελληνικό στρατό. Κατά τις
πτήσεις αυτές διακρίθηκε ο υπολοχαγός- αε-
ροπόρος Μιχ. Μουτούσης που μαζί με τους
συναδέλφους του, Ανθυπίλαρχο Χρ. Αδα-
μίδη και τον Ελληνορρώσο εθελοντή αερο-
πόρο Σακώφ, όχι μόνο αναγνώριζαν τις
θέσεις και τις κινήσεις των Τούρκων και τους
έριχναν χειροβομβίδες, αλλά πετώντας πάνω
από τα Γιάννενα έριχνε εφημερίδες και δέ-
ματα με τρόφιμα στους Έλληνες κατοίκους
της πολιορκημένης πόλης που είχαν αρχίσει
να θερίζονται από την πείνα.

Στις 24 Ιανουαρίου 1913 πραγματοποι-
ήθηκε ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία
της πολεμικής αεροπορίας, που τονίστηκε
από τον ελληνικό και τον ξένο τύπο της επο-
χής. Ένα ελληνικό υδροπλάνο αποθαλασσώ-
θηκε από τον κόλπο του Μούδρου της
Λήμνου και πέταξε πάνω από τη ναυτική
βάση του τουρκικού στόλου στο Ναγαρά των
Δαρδανελίων. Πιλότος του υδροπλάνου ήταν
ο υπολοχαγός Μ. Μουτούσης, ο οποίος είχε
ανακληθεί από το Ηπειρωτικό Μέτωπο το
Δεκέμβριο του 1912 για να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στη Ναυτική Αεροπορία, και
παρατηρητής ο Σημαιοφόρος Αριστ. Μωραΐ-
τίνης, που σε ένα πρόχειρο σκαρίφημα ση-
μείωσε το είδος και το όνομα των τουρκικών
πολεμικών πλοίων. 

Το χαμήλωμα του υδροπλάνου πάνω από
τα εχθρικά πλοία προκάλεσε τα πυρά των
Τούρκων, ενώ ταυτόχρονα ο Μωραΐτίνης
κατά τους τέσσερις γύρους πάνω από την εχ-
θρική βάση έριξε όλες του τις χειροβομβί-
δες πάνω στα τουρκικά πλοία. Αυτή ήταν η
πρώτη παγκοσμίως αποστολή ναυτικής συ-
νεργασίας. 

Μετά την αναγνώριση και το βομβαρδισμό
το υδροπλάνο κέρδισε ύψος και στράφηκε
προς τη Λήμνο προσπαθώντας να εντοπίσει
το αντιτορπιλικό Βέλος που το συνόδευε.
Όταν πλησίασε το πλοίο σταμάτησε ο κινη-
τήρας του υδροπλάνου το οποίο προσθα-
λασσώθηκε σε μικρή απόσταση από το
αντιτορπιλικό. Η απόσταση που είχε διανύ-
σει συνολικά ξεπερνούσε τα 250 χιλιόμετρα,
επίτευγμα πολύ σημαντικό για την εποχή.

Κατά το Β' βαλκανικό πόλεμο, που ξέ-
σπασε στις 16 Ιουνίου 1913 μεταξύ Βουλγα-
ρίας και των τέως συμμάχων της Ελλάδας,
Σερβίας και Μαυροβουνίου δε σημειώθηκε
καμιά αεροπορική δράση από ελληνικής
πλευράς γιατί τα λίγα ελληνικά αεροπλάνα
που είχαν χρησιμοποιηθεί εντατικά κατά τον
Α' Βαλκανικό είχαν υποστεί σημαντικές φθο-
ρές είχαν ακινητοποιηθεί στο έδαφος από
έλλειψη ανταλλακτικών και μη αποτελεσμα-
τική συντήρηση.

Έτσι κλείνει η ηρωική περίοδος της αερο-
πορίας, των πρωτοπόρων πιλότων που εκτε-
λούσαν πολεμικές πτήσεις στο Μπιζάνι, τη
Μακεδονία και τα Δαρδανέλια. Όπως είπε ο
Αντισυνταγματάρχης-Αεροπόρος Denain
(Γάλλος Διοικητής της Συμμαχικής Πολεμι-
κής Αεροπορίας στη Μακεδονία κατά το
1918) οι αεροπόροι εκείνοι έπρεπε να θεω-
ρούνται είδωλα αυταπαρνήσεως και αυτοθυ-
σίας γιατί τα αεροπλάνα τους ήταν
«σκοτώστρες».
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χειροβομβίδων, τις
οποίες αυτός

πετούσε με το χέρι
κατεβαίνοντας χα-

μηλά. Μπορεί
κανείς να

συμπεράνει ότι η
πτησ́η με ένα

τέτοιο αεροπλάνο
αποτελούσε ηρωι-

σμό και μεγάλη
δοκιμασία για το

χειριστή, ο οποίος
εκτός από το κρύο
ή τη βροχή είχε να
αντιμετωπίσει ατο-

μικά ή ομαδικά
πυρά ή και πυρά
με πυροβόλα. Η

αδυναμία των
αεροπλάνων αυτω ́ν
να ανταποκριθούν

στις απαιτήσεις του
πολέμου οδήγησαν

στην παραγγελία
νέων τελειότερων

αεροπλάνων Mau-
rice Farman που

μπορούσαν να
φέρουν και παρα-

τηρητή.
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Η τιμή της πατάτας στα ύψη…
μόνο 0,30 το κιλό!

Κι όμως αυτό το βασικό δια-
τροφικό προϊόν του Έλληνα στης
σημερινής ακρίβειας τον καιρό,
με τα εκατομμύρια των ανέργων
και φτωχών, έγινε είδος πρώτης
ανάγκης… και μάλιστα αν είναι
και δωρεάν!

Κατά δεκάδες συνωστίζονται
κάτω απ’ το αγροτικό φορτηγό
του παραγωγού, Αθηναίοι, για
ένα κιλό πατάτας.

Αδιάψευστος μάρτυρας η τηλε-
οπτική εικόνα, με τα χέρια υψω-
μένα, για να πέσει το μάννα εκ
του φορτηγού!

Χρεοκοπημένοι, πρώην επιχει-
ρηματίες, υπερχρεωμένοι, μικρο-
μεσαίοι δανειολήπτες, μαζί με
ανέργους βορείων και δυτικών
προαστίων, πλούσιοι που «επεί-
νασαν και επτώχευσαν», όλοι στη
σειρά για ν’ αποκτήσουν τα’
αγαθό αυτό, που τόσο άλλοτε πε-
ριφρονούσαν.

Προϊόν επώνυμο της αποτυ-
χίας: «έκανα πατάτα» ή πιο συ-
νηθισμένη καθημερινή ατάκα,
σήμερα αποτελεί βασικό φαγητό
που στις μέρες μας αποκατέ-
στησε την τιμή του!

Απ’ το Datsun του ο μικροεμ-
ποράκος το διαλαλεί: «πατάτες
καλές πατάτες!»

Απ’ την TV ο Λάκης Λαζόπου-
λος στο «Αλ Τσαντίρι του» εξέ-
χουσα θέση στις πατάτες
προσφέρει από σκηνής.

Απ’ τον Ιωαν. Καποδίστρια που
μας τις γνώρισε, με τον πιο έξυ-
πνο αστυνομικό τρόπο, έως σή-
μερα εξέθρεψε γενεές γενεών, ως
η πιο εύγεστη αμυλώδης τροφή
και μάλιστα με αριστοκρατικό
όνομα «ως γεώμηλο!»

Κι ενώ οι πατάτες προσφέρον-
ται σε άφθονα και σε εξευτελιστι-
κές τιμές… από ένα μεγάλο
τμήμα του λαού, άνεργο, φτωχό
και περιθωριοποιημένο, γίνονται
περιζήτητες κι αυτές…

Γράφει ο
Ελευθέριος
Τσάκας
Ιατρός

Χρεοκοπημένοι,
πρώην επιχειρη-

ματίες, υπερχρεω-
μένοι,

μικρομεσαίοι δα-
νειολήπτες, μαζί
με ανέργους βο-

ρείων και δυτικών
προαστίων, πλού-
σιοι που «επείνα-

σαν και
επτώχευσαν»,
όλοι στη σειρά

για ν’ αποκτήσουν
τα’ αγαθό αυτό,

που τόσο άλλοτε
περιφρονούσαν.

Κι αποτελεί το φαγητό της ημέ-
ρας, «η πατάτα της ημέρας» σαν
«τον άρτον τον επιούσιον!»

Και όμως…
«Η Ελλάδα είναι πλούσια

χώρα» λένε οι διεθνείς οργανι-
σμοί, με 25 χιλ. ευρώ το κατά κε-
φαλήν εισόδημα του Έλληνα
(αλλά ποιου Έλληνα), με τον
εφοπλιστικό της κόσμο παντο-
κράτορα ή ποντοκράτορα στις
διεθνείς θάλασσες, με πρώτη τη
φοροδιαφυγή και εισφοροδια-
φυγή στον κόσμο… αλλά και
πρώτη την ανεργία.

Και με τα τεράστια κοιτάσματα
χρυσού στα ορυχεία χρυσού
Σκουριάς Χαλκιδικής, να τίθεν-
ται στον μαύρο πίνακα «της λαϊ-
κής απαγόρευσης λειτουργίας»
για να προστατευθεί δήθεν το πε-
ριβάλλον, σ’ αυτή την τραγική
πραγματικότητα για τη χώρα…
στην εποχή της πατάτας.

Σ’ αυτή την εποχή, που εκτρο-
χιάζεται η ανεργία, λαμβάνει

εκρηκτικές διαστάσεις η μετανά-
στευση πτυχιούχων νέων και κιν-
δυνεύει η χώρα μας, από
οικονομική κατάρρευση, εμποδί-
ζεται κάθε αναπτυξιακή προσπά-
θεια, προς όφελος οικονομικών
συμφερόντων και σκοπιμοτήτων.

Μια χώρα με υπέροχο καιρό,
με πλούσιο υπέδαφος και ορυκτό
πλούτο, με απέραντο υποθαλάσ-
σιο χώρο με φυσικό αέριο και πε-
τρέλαια…

Εκλιπαρεί την τρόικα να διορ-
θωθεί «το λάθος του πολλαπλα-
σιαστή» και δοθεί ένα ακόμη
μικρό κονδύλιο ώστε οι άνεργοι
της χώρας να χορτάσουν… πα-
τάτα! Η εκμετάλλευση του ορυ-
κτού πλούτου αποτελεί αναγκαία
και βασική προϋπόθεση της ανά-
πτυξης της χώρας μας.

Η καταγγελία αυτών των οικο-
νομικών συμφερόντων είναι
χρέος όλων.

Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυ-
σός!

Οι πατάτες… κι ο χρυσός!

‘‘

‘‘

Πολύ υψηλός είναι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα..
Το ίδιο είπε και το μυρμήγκι μόλις είδε το περίπτερο.
Πω –πω τι ουρανοξύστης είναι αυτός;
Έτσι ξεκίνησαν όλα τα μέτρα στην Ελλάδα
Δεν τίθεται θέμα για τον 13ο και 14ο μισθό…
Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα…
Κινδυνεύει η χώρα θα πάρουμε…
Είναι τα τελευταία μέτρα…
Βρε ποια τελευταία που τελευταίες να είναι οι ώρες σας;
Μας πιέζει η τρόικα δυστυχώς και πρέπει να παραμείνουμε

στο ευρώ…
Δεν θα χάσει κανένας εργαζόμενος τη θέση του…
Δυο εκατομμύρια άνεργοι και έρχονται και άλλοι κάθε μέρα

από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή θέλει μεγάλο θράσος
για να απευθύνεσαι στον Ελληνικό λαό και να του λες ότι έχει
μεγάλο μισθό.

Με 2 ευρώ το ψωμί, 2 ευρώ βενζίνη, και κάθε μέρα αύξηση
ρεύματα και νερά, και ένα απαγορευτικό κόστος για θέρμανση.

Επιτέλους τηρείστε και λίγο τα προσχήματα.
Οι επιχειρηματίες δεν θέλουν εξαθλιωμένους εργαζομένους

που να πέφτουν πάνω στις μηχανές από την εξάντληση και την
ασιτία. Σταθερό περιβάλλον φορολογικό θέλουν να ξέρουν τι
έχουν να πληρώσουν και πότε.

Μη γίνεστε βασιλικότεροι του βασιλέως.
Κρατείστε και μερικές αντιστάσεις έτσι για την τιμή των όπλων.
Το ότι δεν εξεγείρεται ο Ελληνικός λαός δεν σημαίνει ότι αυτό

δεν μπορεί να γίνει αύριο η μεθαύριο.
Ο δε κος Μέργος αν του δώσουμε 550 ευρώ για μισθό για να

ζήσει, θα ψάχνει τις διασυνδέσεις του στο εξωτερικό για να εξα-
φανιστεί.

Πρώτα βάλανε τον Ελληνικό λαό στο χρηματιστήριο και του
φάγανε το μεδούλι.

Μετά του δώσανε δάνεια με το τσουβάλι για να εισπράττουν
μπόνους οι τραπεζίτες και αυτοκτονίες οι Έλληνες, σαν τον τα-
λαίπωρο εκεί στη Βέροια που ξάπλωσε στις γραμμές του τραίνου
και τον έκανε κομμάτια…

Αντί όμως να πλακώσουν στις κλωτσιές τους τραπεζίτες πλα-
κώσανε στις περικοπές τους Έλληνες για να σωθούν οι τράπεζες
και να σωθεί η χώρα και να μείνει στο ευρώ...

Οποίος φόβος.
Ο άνεργος, άστεγος και άφραγκος έχει τρομάρα αν θα ονει-

ρεύεται μάρκα, δολάρια πεσέτες, ευρώ ή δραχμές.
Το ευρώ είναι το θέμα; το θέμα είναι να το βρω.
Και εσείς τα έχετε κάνει μασούρια και τα μαζεύετε ευλαβικά να

τα πάτε στους δανειστές μας κάθε μήνα.
Όπως μαζεύανε οι χιτλερικοί τα χρυσά δόντια και τα δακτυλί-

δια από τους εκτελεσθέντες Εβραίους συμπολίτες μας.
Η εξουσία προτιμά να κάνει αριθμούς τους πολίτες της για να

τους προσθέτει, να κάνει λογαριασμούς και να βγαίνουν οι πρά-
ξεις. Να δυστυχούν οι πολίτες αλλά να ευημερούν οι αριθμοί.

Γράφει ο
Θόδωρος
Γαλανόπουλος 
bwhite.theo@yahoo.gr

Κάλε πως ψήλωσε
έτσι ο μισθός του Έλληνα;

Απελευθερωθήκαμε, μπράβο μας!!! 
Μα πόσο χειρότερα θα ήταν τα
πράγματα αν δεν απελευθερωνόμα-
σταν; 
Μιζέρια θα πείτε και ίσως να έχετε
και δίκαιο!!! 
Μα σε αυτό το σημείωμα δεν μι-
λήσω γενικά και θεωρητικά. 
Θα προβώ σε μια συγκεκριμένη κα-
ταγγελία για το πώς συμπεριφέρε-
ται το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους
του και ιδιαίτερα στους ασφαλισμέ-
νους που είναι ΑμεΑ. Όχι δεν ανα-
φέρομαι στους ατέλειωτους μήνες
αναμονής για να βγουν οι αποφά-
σεις του ΚΕΠΑ. Αυτό είναι μια συ-
νεχιζόμενη τραγωδία που δεν έχει
τέλος. Θα αναφερθώ σε κάτι άλλο.
Αρχίζω: Η Α.Δ είναι ΑμεΑ, λογο-
θεραπεύτρια στα ειδικά σχολεία
των Ιωαννίνων. Πέρυσι είχε εξα-
σφαλίσει από την εργασία της 134
ένσημα, αριθμός ικανός να βγάλει
φέτος βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ.
Έτσι λέει ο νόμος, το ΙΚΑ και η γρα-
φειοκρατία έχει άλλη γνώμη. 
Έχτες μάζεψε τα ένσημα του ΙΚΑ
μέχρι το καλοκαίρι του 2012 και
την σχετική βεβαίωση από την
Α΄θμια για τις μέρες εργασίας Σε-
πτεμβρίου-Δεκεμβρίου και πήγε
στο ΙΚΑ να βγάλει βιβλιάριο. Αμ
δε, αφού περιπλανήθηκε από γρα-
φείο, σε γραφείο, από κτήριο σε
κτήριο, έχοντας να αντιμετωπίσει
εργαζόμενους το λιγότερο μη-ευγε-
νείς, κοινώς «έφαγε πόρτα».
Η δικαιολογία απαράδεκτα τερατώ-
δης, απάνθρωπη και γραφειοκρα-
τική. Στις 19 Φλεβάρη του 2013
δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί οι
μέρες εργασίας και τα ένσημα Σε-
πτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012. Αυτό
θα συμβεί στις αρχές Μαρτίου,
τρεις μήνες ύστερα από την εξα-
σφάλιση του δικαιώματος της να
έχει βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ. 
Αν είναι δυνατόν σε μια πολιτι-
σμένη χώρα ή μήπως είναι και το
θέμα δεν είναι τόσο γραφειοκρα-

τικό αλλά και οικονομικό. Επειδή
οι καιροί είναι πονηροί, μήπως το
κράτος, το υπουργείο, αργεί να
πληρώσει τα ένσημα των εργαζόμε-
νων.
Αλλά και αυτό να συμβαίνει είναι
απαράδεκτο, πολιτικά ,κοινωνικά
και ηθικά να καταπατούνται με
αυτόν τον τρόπο κοινωνικά δικαιώ-
ματα εργαζόμενου και δη ΑμεΑ….
Αν το υπουργείο δεν πληρώνει τα
ένσημα, το ΙΚΑ ας κυνηγήσει το
υπουργείο, όπως κάνει στο κάθε
ιδιώτη που εισφοροδιαφεύγει. Αν
πάλι το ζήτημα είναι γραφειοκρα-
τικό, ας απλοποιήσουν το σύστημα,
το διαδίκτυο βοηθάει σε αυτό, δεν
είμαστε στην εποχή του φιρμανιού,
του ταχυδρομικού περιστεριού ή
της σφραγίδας. Αν τέλος είναι ζή-
τημα έλλειψης προσωπικού, τότε
αντί να απολύουν υπαλλήλους ας
προσλάβουν καινούργιους. Ευτυ-
χώς που η συγκεκριμένη εργαζο-
μένη δεν είναι άρρωστη ή έγκυος
για να χρειάζεται ιατρική περί-
θαλψη!!!
Σε ένα κράτος ευνομίας και όχι συ-
στηματικής ανομίας και γραφει-
οκρατικών αγκυλώσεων, ο κάθε
εργαζόμενος από την πρώτη μέρα
εργασίας θα έπρεπε να είχε εξα-
σφαλισμένο το βιβλιάριο του ΙΚΑ
με τελείως απλοϊκές διαδικασίες
μέσα από το διαδίκτυο. 
Σε ένα κράτος, σε μια πολιτεία ευ-
νομίας είπαμε και όχι σε ένα πα-
ρακμασμένο βαλκανικό πορνείο,
όπως έχουν καταντήσει την χώρα οι
ιθύνουσες κυρίαρχες τάξεις με την
πλειοψηφία των πολιτών σε θέση
ραγιά να λέει: σφάξε με αγά μου να
αγιάσω!!!
Άραγε απελευθερωθήκαμε;

-Το πλήρες όνομα της εργαζόμε-
 νης βρίσκεται στην διάθεση του καθε-
νός, μα δεν είναι προσωπικό το
ζήτημα, δυστυχώς στην θέση της Α.Δ
βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι

Γράφει ο
Δημήτρης
Αργυρός
οργανωτικός
υπεύθυνος
του σωματείου
αναπήρων
νομού
Ιωαννίνων

Όταν το ΙΚΑ καταπατά 
δικαιώματα εργαζόμενου ΑμεΑ
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Δύο επιστήμονες από τα Γιάννινα, ο Αλ,
Τζάλλας και Μ. Τσίπουρας, βρέθηκαν
στην κορυφή της παγκόσμιας καινοτομίας
καθώς η ομάδα των Ελλήνων ερευνητών
στην οποία μετείχαν κατέκτησε το πρώτο
βραβείο στο διαγωνισμό του γνωστού Πα-
νεπιστημίου της Αμερικής, MIT.

Η ελληνική ερευνητική ομάδα δημιούρ-
γησε δύο καινοτόμα συστήματα που απευ-
θύνονται σε ασθενείς με πάρκινσον και
συμβάλλουν στην καλύτερη παρακολού-
θησή τους και στην αποτίμηση των βασι-
κών συμπτωμάτων.

Πρόκειται για ένα γάντι και μία κούπα.
Το γάντι είναι εφοδιασμένο με αισθητήρες
οι οποίοι καταγράφουν σήματα τα οποία
στέλνονται ασύρματα σε έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Ο ασθενής θα χρησιμοποιεί
το γάντι σπίτι του, και θα εκτελεί φορώντας
το μια σειρά από ασκήσεις με το χέρι, με
τις οποίες είναι απόλυτα εξοικειωμένος
καθώς αποτελούν τμήμα της συνήθους ια-
τρικής πρακτικής, όπως άνοιγμα-κλείσιμο
παλάμης, ρυθμική επαφή του δείκτη με
τον αντίχειρα και αναστροφή της παλάμης.
Τα σήματα που καταγράφονται από τους

ενσωματωμένους στο γάντι αισθητήρες,
επεξεργάζονται με χρήση τεχνικών ψη-
φιακής επεξεργασίας σήματος και τεχνη-
τής νοημοσύνης, και από αυτά εξάγεται
μία εκτίμηση για την βραδυκινησία του
ασθενή. 

Με χρήση του γαντιού 2-3 φορές την
ημέρα από τον ασθενή, ο γιατρός λαμβά-
νει σημαντικές πληροφορίες σε σχέση την
βραδυκινησία του ασθενή, τις οποίες αξιο-
ποιεί για να πετύχει την βέλτιστη ρύθμιση
της φαρμακευτικής αγωγής του.

Από την άλλη η κούπα για την αυτόματη
αξιόλογη του τρόμου του ασθενή είναι επί-
σης μια καινοτόμα ιδέα.

Η βασική δομή της είναι μια κοινή
κούπα στην βάση της οποίας τοποθετή-
θηκε ένα επιταχυνσιόμετρου τριών αξό-
νων, μέσω του οποίου κάθε φορά που ο
ασθενής χρησιμοποιεί την κούπα, τα σή-
ματα που καταγράφονται, μεταδίδονται
ασύρματα και αναλύονται έτσι ώστε να
προκύπτει αξιολόγηση του τρόμου του
ασθενή, που έχει ως στόχο την καλύτερη
παρακολούθηση του ασθενή και την βέλ-
τιστη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής

του.
Σε αντίθεση με το γάντι, η κούπα δεν

χρειάζεται κάποια ειδική διαδικασία την
χρήση της (όπως τοποθέτηση και εκτέλεση
συγκεκριμένων κινήσεων-ασκήσεων).

Συγχαρητήρια ανακοίνωση του ΤΕΙ
Με αφορμή την βράβευση αυτή το ΤΕΙ

Ηπείρου εξέδωσε την παρακάτω ανακοί-
νωση:

«Άλλη μια σημαντική διάκριση για το
ΤΕΙ Ηπείρου και ειδικότερα για το  εκλεγ-
μένο μέλος Ε.Π. του τμήματος Τεχνολο-
γίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Αλέξανδρο Τζάλλα, και τον επιστημονικό
συνεργάτη του Τ.Ε.Ι Ηπείρου, Μάρκο Τσί-
πουρα, οι οποίοι απέσπασαν δύο βραβεία:
1) το πρώτο βραβείο της πιο καινοτόμου
ιδέας (Most Innovative Solution) και 2) το
πρώτο βραβείο της καλύτερης διαχείρισης
πόρων (Best Use of Resources), στον  πρό-
σφατο διαγωνισμό καινοτομίας με θέμα
την υγεία και την ευεξία - Health and Well-
ness Innovation 2013(http://newmed.
media.mit.edu/health-and-wellness-inno-
vation-2013),ο οποίος πραγματοποιήθηκε

από τις 22 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου
του 2013 στο εργαστήριο του New Media
Medicine του MIT στην Βοστώνη των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής (www.
media.mit. edu). 

Το προαναφερόμενο επιστημονικό προ-
σωπικό ήταν εμπνευστές της ιδέας και
μέλη της ομάδας ανάπτυξης, όπου για 11
μέρες εργάστηκαν με αποκλειστικό στόχο
την υλοποίηση ενός καινοτόμου συστήμα-
τος το οποίο αποτελούνταν από ένα γάντι
και μια ‘έξυπνη’ κούπα, για την βέλτιστη
παρακολούθηση και αποτίμηση των βασι-
κών συμπτωμάτων (βραδυκινησίας και
τρόμος ηρεμίας) ασθενών που πάσχουν
από την νόσο του Πάρκινσον. 

Ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι συμμετείχαν αμιγώς
ερευνητικές ομάδες από το ΜΙΤ, Ηarvard
University, University of Illinois και άλλων
κορυφαίων πανεπιστημίων της αμερικάνι-
κης επικράτειας. 

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου εκφράζουν τα θερμά τους συγ-
χαρητήρια και εύχονται ανάλογες επιτυ-
χίες στο μέλλον».

Στον διαγωνισμό του ΜΙΤ

Βραβείο καινοτομίας για δύο επιστήμονες από τα Γιάννινα

Δυναμική ήταν η απάντηση των εργαζο-
μένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης,
μιας στα Γιάννινα σχεδόν 6.000 διαδηλω-
τές έδωσαν το παρών στο κάλεσμα του Ερ-
γατικού Κέντρου, του νομαρχιακού
τμήματος της ΑΔΕΔΥ και του ΠΑΜΕ και
πραγματοποίησαν τις πορείες διαμαρτυ-
ρίας τους στα πλαίσια της 24ωρης απερ-
γίας που είχαν κηρύξει για τις 20
Φεβρουαρίου η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Περίπου 4.000 εργαζόμενοι σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα, συνταξιούχοι, άνεργοι,
μαθητές, φοιτητές, αγρότες, κτηνοτρόφοι,
έμποροι, αυτοαπασχολούμενοι, μετανά-
στες, νέοι και νέες βρέθηκαν στην συγκέν-
τρωση του Εργατικού Κέντρου και του
νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ ενώ
άλλοι 2.000 σχεδόν βρέθηκαν σε αυτή του
ΠΑΜΕ.

Η προσυγκέντρωση των Εργατικού Κέν-
τρου και Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, ήταν προγραμ-
ματισμένη στις 10.30 στα γραφεία του
Ε.Κ.Ι..

Η πορεία έφτασε μέχρι την Ακαδημία
και επέστρεψε στην Κεντρική Πλατεία,
όπως γίνεται συνήθως σε αντίστοιχες κινη-
τοποιήσεις.

Τα συνθήματα που δονούσαν την ατμό-
σφαιρα είχαν σαν στόχο τόσο την κυβέρ-
νηση όσο και τους τρεις πολιτικούς
αρχηγούς που τη στηρίζουν, προσωπικά.

Η ταυτόχρονη τελετή για την κατάθεση
στεφάνων στο ηρώο Μπιζανομάχων στα
πλαίσια του εορτασμού των εκατοστών
ελευθέριων της πόλης, λίγο έλειψε να προ-
καλέσει σύγκρουση.

Ο λόγος η παρουσία του βουλευτή της
Χρυσής Αυγής, Χρήστου Παππά, η οποία
έγινε αντιληπτή από τους διαδηλωτές.

Προς στιγμήν υπήρχαν σκέψεις για λιν-
τσάρισμα αλλά τελικά οι αντιδράσεις πε-
ριορίστηκαν στα συνθήματα κατά του
φασισμού.

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου
Ιωαννίνων μέσω του προέδρου της, Νίκου
Φασούλη, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από
τη συμμετοχή στην χθεσινή κινητοποίηση
τονίζοντας πως μόνο μέσα από τους αγώ-
νες μπορεί ο λαός περιφρουρήσει τα βα-
σικά και θεμελιώδη εργασιακά
ασφαλιστικά και κοινωνικά του δικαιώ-

ματα, που στοχοποιούνται και εκτελούνται
από τις επιταγές της Τρόικας και την πολι-
τική της κυβέρνησης.

Ο κ. Φασούλης πρόσθεσε ότι οι εργαζό-
μενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι άνερ-
γοι της χώρας με μια φωνή απαιτούν να
δοθεί τέλος στις απολύσεις, τη στοχοποί-
ηση, την ενοχοποίηση των εργαζομένων,
την εκθεμελίωση του κοινωνικού κράτους
και να ενισχυθούν τα εισοδήματα, η αγο-
ραστική δύναμη των εργαζομένων, η πραγ-
ματική οικονομία, η ανάπτυξη, η
απασχόληση.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ν.Τ.
της ΑΔΕΔΥ, Χρήστος Γρίβας, σημείωσε ότι
εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να εφαρ-
μόζει την αποτυχημένη πολιτική των δύο
προηγούμενων καλά θα κάνει να παραιτη-

θεί, αλλιώς μέσα από τους αγώνες θα ανα-
τραπεί.

Η πορεία του ΠΑΜΕ
Με λιγότερο κόσμο ήταν και η συγκέν-

τρωση του ΠΑΜΕ, το οποίο παραδοσιακά
επιλέγει να κινητοποιείται μόνο του σε πε-
ριπτώσεις απεργιών.

Σχεδόν 2.000 διαδηλωτές συγκεντρώθη-
καν στις 10.30 το πρωί έξω από το Δημαρ-
χείο των Ιωαννίνων.

Στις ομιλίες που προηγήθηκαν της πο-
ρείας, τα μέλη του ΠΑΜΕ Ιωαννίνων, κα-
ταφέρθηκαν κατά της κυβέρνησης, αλλά
και των υπολοίπων κομμάτων για τη στάση
που κρατούν όλα αυτά τα χρόνια ενώ από
την κριτική τους δεν ξέφυγαν και οι συνδι-
καλιστικές ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της

ΑΔΕΔΥ αλλά και των τοπικών παραρτημά-
των τους, τις οποίες χαρακτήρισαν συμβι-
βασμένες.

Ολιγόλεπτος αποκλεισμός της Εγνατίας
Από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι της

περιοχής είχαν από το πρωί παρατάξει τα
οχήματά τους στον κόμβο της Εγνατίας
στην Πεδινή τον οποίο και τελικά απέκλει-
σαν συμβολικά για μισή περίπου ώρα μιας
και δεν τους επιτράπηκε από την αστυνο-
μία να μπουν στην Εγνατία.

Η συμμετοχή πάντως δεν ήταν πολύ με-
γάλη καθώς μόλις μερικά τρακτέρ και
αγροτικά μηχανήματα έδωσαν το παρών
στη συγκέντρωση αυτή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Ειρηνικά και με πολύ κόσμο οι δύο απεργιακές πορείεςστα Γιάννινα

Δυναμική απάντηση 
στην πολιτική της κυβέρνησης

Περίπου 6.000 διαδηλωτές βρέθηκαν στις συγκεντρώσεις
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Παράλληλα θα πρέπει να προωθη-
θούν οι σχετικές μελέτες για τα έργα
που θα λύσουν οριστικά το πρό-
βλημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα της
χθεσινής έκτακτης σύσκεψης που
συγκάλεσε, διαπιστώνοντας πολλά
και οξυμένα προβλήματα στους δυο
ΧΥΤΑ, ο Γενικός Γραμματέας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, Ηλίας Θεο-
δωρίδης.

Το γεγονός και μόνο ότι ο κ. Θεο-
δωρίδης παρενέβη, δείχνει και το μέ-
γεθος των προβλημάτων, μεγαλύτερο
βέβαια στο Καρβουνάρι, αλλά και το
Ελληνικό δεν πάει πίσω. 

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και η
συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων
νερού στα κύτταρα των ΧΥΤΑ, σε συν-
δυασμό με την αδυναμία να επεξερ-
γαστούν τα λύματα οι βιολογικοί, δεν
επιτρέπουν να λειτουργούν ομαλά και
να υπάρχει διαρκής κίνδυνος ρύπαν-
σης. Η μεταφορά λυμάτων με βυτιο-
φόρα σε βιολογικούς, είναι η λύση
που εφαρμόζεται, φαίνεται όμως ότι
χρειάζονται περισσότερα δρομολό-
για.

Με βάση τα συζητηθέντα στη σύ-
σκεψη, επιβεβαιώνονται τα πορίσματα
των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
περί σοβαρού προβλήματος και κιν-
δύνων ρύπανσης από τους ΧΥΤΑ. 

Στη σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση συζητήθηκαν τα προβλή-
ματα και οι τρόποι αντιμετώπισής
τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίν-
δυνος σοβαρότερων περιβαλλοντικών

ζητημάτων. 
Συμμετείχαν, ο Περιφερειάρχη

Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, η
αρμόδια  αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα
Καλογιάννη, ο δήμαρχος Πάργας και
πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Αθανάσιος
Λιόλιος, η δήμαρχος Σουλίου Σταυ-
ρούλα Μπραΐμη, ο αντιδήμαρχος
Ιωαννίνων και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ
1ης διαχειριστικής ενότητας Θωμάς
Μπέγκας,  υπηρεσιακοί παράγοντες
της Περιφέρειας Ηπείρου και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

«Σήμερα λόγω της ανεπάρκειας των
μελετών σε σχέση με τις κλιματολογι-
κές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή καλούμαστε να συζητήσουμε
και να αποφασίσουμε τις παρεμβά-
σεις που θα γίνουν άμεσα, ώστε να
αποσυμφορηθεί σε πρώτη φάση ο
ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι που εξαιτίας
των έντονων βροχοπτώσεων κινδυ-
νεύει να υπερχειλίσει και στη συνέ-
χεια ο ΧΥΤΑ στο Ελληνικό που το
πρόβλημά του είναι σε μικρότερη
έκταση» ανέφερε στην τοποθέτησή
του ο Γενικός Γραμματέας Ηλίας Θεο-
δωρίδης αιτιολογώντας τη σύγκληση
της συγκεκριμένης σύσκεψης.

Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Κα-
χριμάνης μεταξύ άλλων υποστήριξε
πως οι υπηρεσίες της Περιφέρειας με
επικεφαλής την αρμόδια αντιπεριφε-
ρειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη παρα-
κολουθούν το θέμα της διαχείρισης
των απορριμμάτων. «Διαπιστώνουμε,
είπε, πως οι μελέτες που είχαν γίνει
σε πανελλαδικό επίπεδο για την κα-
τασκευή των ΧΥΤΑ δεν είχαν λάβει
υπόψη τους τις κλιματικές συνθήκες
της κάθε περιοχής με αποτέλεσμα σή-
μερα να αντιμετωπίζουμε προβλή-
ματα σαν και αυτό στο Καρβουνάρι.
Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια
προετοιμάζουμε την επέκταση των
βιολογικών σε τριτοβάθμιους. Πρέπει
όμως να δούμε πως θα αντιμετωπί-
σουμε άμεσα τον κίνδυνο υπερχείλι-
σης στο Καρβουνάρι και να απο -
συμφορήσουμε και τον ΧΥΤΑ στο Ελ-
ληνικό».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΦΟΔΣΑ 2ης διαχειριστικής ενότη-
τας Αθανάσιος Λιόλιος, αφού περιέ-
γραψε την κατάσταση που παρου -
σιάζει σήμερα ο ΧΥΤΑ Καρβουνα-
ρίου,  τόνισε πως αντιμετωπίζει το
πρόβλημα με βυτία που μεταφέρουν

τα λύματα σε βιολογικούς.
Αντίστοιχα ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ

1ης διαχειριστικής ενότητας Θωμάς
Μπέγκας τόνισε πως η χρήση των βυ-
τιοφόρων δεν επιλύει το πρόβλημα
καθώς με την κατάσταση που επικρα-
τεί στους ΧΥΤΑ από τη συγκέντρωση
νερών δυσχεραίνει τις εργασίες διά-
θεσης των απορριμμάτων. 

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση
και αποφασίστηκε ως προσωρινό
μέτρο να συνεχιστεί η αποσυμφόρηση
και των δύο ΧΥΤΑ (Καρβουναρίου –
Ελληνικού) με την ενίσχυση των δρο-
μολογίων των βυτιοφόρων προκειμέ-
νου να μεταφέρουν μεγαλύτερες πο -
σότητες λυμάτων. 

Ταυτόχρονα οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς θα πρέπει να μεριμνήσουν άμε -
σα για την κατάθεση  των απαιτού -
μενων μελετών για επανορθωτικά –
διορθωτικά μέτρα και τη λήψη των
απαιτούμενων εγκρίσεων και αδει-
οδοτήσεων από τις καθ’ ύλην αρμό-
διες Υπηρεσίες. 

Παράλληλα αναμένονται και συγκε-
κριμένες προτάσεις για να σχεδιαστεί
και εφαρμοστεί η οριστική λύση του
προβλήματος.

»
«… Από την
πλευρά μας,
ως Περιφέ-
ρεια προετοι-
μάζουμε την
επέκταση των
βιολογικών σε
τριτοβάθμι-
ους. Πρέπει
όμως να
δούμε πως θα
αντιμετωπί-
σουμε άμεσα
τον κίνδυνο
υπερχείλισης
στο Καρβου-
νάρι και να
αποσυμφορή-
σουμε και τον
ΧΥΤΑ στο Ελ-
ληνικό», είπε
στη σύσκεψη
ο  Αλ. Καχρι-
μάνης

Με πύκνωση των δρομολογίων
των βυτιοφόρων για να μεταφερ-
θούν περισσότερα λύματα σε βιο-
λογικούς καθαρισμούς θα
αντιμετωπιστεί, προσωρινά, το
πρόβλημα με τα υδραυλικά συ-
στήματα και την ανεπάρκεια των
βιολογικών στους ΧΥΤΑ Καρβου-
ναρίου και Ελληνικού

Προσωρινή λύση για ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και Ελληνικού

Αποσυμφόρηση από λύματα με επιπλέον δρομολόγια
Ο Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης κάλεσε σε σύσκεψη τον Περιφερειάρχη και τους προέδρους
των ΦΟΔΣΑ, με αφορμή τα οξυμένα προβλήματα λόγω των βροχοπτώσεων

«Παγώνουν» οι προσλήψεις τακτικού προ-
σωπικού σε δήμους και περιφέρειες, καθώς
και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
των ΟΤΑ μέχρι το τέλος του 2016, για όλους
τους κλάδους και τις ειδικότητες, σύμφωνα με
επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερι-
κών.

Η αναστολή προσλήψεων εντάσσεται στο
πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων (Μεσοπρόθε-
σμο) που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον περιο-
ρισμό και στην αναστολή των προσλήψεων
τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
μού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα τέσ-
σερα έτη.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «η ανα-
στολή αφορά σε όλες τις περιπτώσεις προσλή-
ψεων και διορισμών κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ

στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ
αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο
στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες
για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι, ακόμη και εάν
έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες
πριν την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων
διατάξεων του νόμου (12/11/2012) οι διορι-
σμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνα-
κες αυτούς αναστέλλονται».

Από την αναστολή των προσλήψεων εξαι-
ρούνται οι νησιωτικοί δήμοι («ένα νησί ένας
δήμος») και οι προσλήψεις για τακτικό προ-
σωπικό ΠΕ και ΤΕ με ειδικά προσόντα, αλλά
με την προϋπόθεση της απόφασης κατανομής
του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
που θα εντάσσεται στο πλαίσιο του κανόνα μία
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Μέχρι το 2016, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 

Χωρίς προσλήψεις τακτικού 
προσωπικού οι δήμοι και περιφέρειες  

Κατεπείγουσα επιστολή Βρούτση

Μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι χωρίς ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ
Κατεπείγουσα επιστο λή απέστειλε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,

προς όλους τους διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων. 
Στην επιστολή, ο υπουρ γός ζητεί να επισπεύσουν τη διασταύρωση των

αριθμών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των συνταξιούχων τους, καθώς και να προβούν σε
επανυπολογισμό των συντάξεων, εφαρμόζοντας όλους τους νόμους που δεν
είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Ο υπουργός σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 189.714 περιπτώσεις συνταξιούχων που δεν έχουν δηλώσει στο
Ταμείο τους τον ΑΦΜ, όπως και 307.473 περιπτώσεις που δεν έχει δηλω-
θεί ο ΑΜΚΑ.  Με την ολοκλήρωση των στοιχείων αυτών θα είναι ευκολότερη
η δυνατότητα διενέργειας διασταυρώσεων των στοιχείων μεταξύ της εφορίας
και των ασφαλιστικών ταμείων. «Με το νόμο που καταθέτουμε στην Βουλή,
όχι μόνο νοικοκυρεύουμε το ασφαλιστικό σύστημα αλλά απέχουμε ελάχιστα
από το να έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης και ελέγ-
χου συντάξεων στην Ευρώπη. Και αυτό χωρίς να δαπανήσουμε ούτε 1 ευρώ
από τον έλληνα φορολογούμενο. Μόνο με την θέληση μας», δήλωσε ο υπουρ-
γός Εργασίας. «Ωστόσο, είναι κρίμα μία δουλειά που έχουμε ξεκινήσει μαζί
με τους διοικητές των ταμείων και τους υπαλλήλους και σχεδόν ολοκληρώνε-
ται, να μην φτάσει στο τέλος της. Γι’ αυτό ζητάω να καταβάλλουμε όλες τις δυ-
νάμεις μας για την επίτευξη και αυτού του εθνικού στόχου. Γιατί πολύ απλά,
μπορούμε», προσέθεσε. 
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Έκτακτη σύνοδος των Προέδρων ΤΕΙ πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα τη Δευτέρα με θέμα το
σχέδιο Αθηνά. Στην απόφασή τους τονίζουν πως
από τα συγχωνευόμενα και καταργούμενα Τμήματα
η συντριπτική πλειοψηφία ανήκουν στα ΤΕΙ ενώ κά-
νουν λόγο για φανερή υποβάθμιση του εκπαιδευτι-
κού τους ρόλου.

Αναλυτικά η απόφαση της Συνόδου έχει ως εξής:
«Η Σύνοδος τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα

διατύπωσε προς το Υπουργείο Παιδείας την ανάγκη
για την αναδιάταξη του χάρτη της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης της Χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας μόνο
το τελευταίο διάστημα, περισσότερο κάτω από οι-
κονομική πίεση, ξεκίνησε τη διαδικασία για την εκ-
πόνηση του “ Σχεδίου Αθηνά”

Η Σύνοδος κρίνει ότι το προσχέδιο που πρό-
σφατα παρουσιάσθηκε είναι ανεπαρκές και πλήτ-
τει ευθέως, και ουσιαστικά μονομερώς, την
Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, διότι:

Από τα συγχωνευόμενα και καταργούμενα Τμή-
ματα η συντριπτική πλειοψηφία ανήκουν στα ΤΕΙ.

Στις προτεινόμενες μετακινήσεις Τμημάτων, με-
γάλος αριθμός φοιτητών των ΤΕΙ δεν θα ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές του, κάτω από την πίεση της
σημερινής οικονομικής συγκυρίας.

Αποδομούνται προγράμματα σπουδών και επαγ-
γελματικά δικαιώματα, που δημιουργήθηκαν σε
βάθος χρόνου και με υψηλό κόστος.

Οι πολλαπλές συγχωνεύσεις και η φανερή πλέον
υποβάθμιση των τίτλων καταδεικνύουν την μονο-
μερή κατεύθυνση του “Σχεδίου Αθηνά”.

Αυτή η μεταχείριση αναστρέφει την ανοδική ακα-
δημαϊκή πορεία των Ιδρυμάτων μας και παρεμπο-
δίζει την ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση, παρά την
επαλειμμένα εκπεφρασμένη βούληση της παρού-
σας πολιτικής ηγεσίας να δοθεί η δυνατότητα σε
Τμήματα και Σχολές των Ιδρυμάτων να απονέμουν
διδακτορικά διπλώματα αυτοδύναμα, με αυστηρά
ακαδημαϊκά κριτήρια όπως αυτά των Πανεπιστη-
μίων.

Η Σύνοδος απαιτεί:
Να ακολουθηθούν οι δοκιμασμένες διεθνείς πρα-

κτικές για παρόμοιες μείζονες αλλαγές στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση, όσον αφορά στη στόχευση, τη
μεθοδολογία και τα χρονοδιαγράμματα.

Να ολοκληρωθεί ο διάλογος με θεσμικές διαδι-
κασίες, με συμμετοχή της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλι-
σης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης ) και του
Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Αποσύνδεση της ολοκλήρωσης του “Σχεδίου
Αθηνά” από τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2013.
Να ενσωματωθούν στο φετινό μηχανογραφικό για
τους υποψηφίους μόνο οι αλλαγές που θα γίνουν

αποδεκτές από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων. Εξάλ-
λου είναι αδύνατη η εφαρμογή των μεταβολών που
προτείνει το σχέδιο Αθηνά μέσα στο διάστημα των
ολίγων μηνών μέχρι το Σεπτέμβριο 2013 (προ-
εδρικά διατάγματα, αλλαγές προγραμμάτων, μετα-
κινήσεις εργαστηρίων, φοιτητών, Ε.Π.)

Κατά το σχεδιασμό των αλλαγών να ληφθούν
υπόψη τα εξής:

Εφαρμογή κοινά αποδεκτών ακαδημαϊκών και
αναπτυξιακών κριτηρίων στο σύνολο της ανώτατης
εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), χωρίς εξαι-
ρέσεις και διακρίσεις.

Το Προσωπικό (εκπαιδευτικό, διοικητικό και τε-
χνικό) να μετακινείται αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη
η βούλησή του, βάσει κριτηρίων.

Να προβλεφθεί η οικονομική ενίσχυση των ιδρυ-
μάτων για τις μετακινήσεις των Τμημάτων που τε-
λικά θα πραγματοποιηθούν.

Διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
στις Κατευθύνσεις σπουδών εντός των Τμημάτων
που θα προκύψουν από συγχωνεύσεις.

Οι αλλαγές στους αριθμούς των εισακτέων που
προαναγγέλθηκαν μας βρίσκουν αντίθετους, διότι
είναι εμφανώς αναντίστοιχες με τις ανάγκες της ελ-
ληνικής οικονομίας και της κοινωνίας και ζητούμε
να επανεξεταστούν.

Οικονομικά
Οι προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων για το 2013

ευρίσκονται σε κατάφωρη αναντιστοιχία με τις
πραγματικές ανάγκες.

Ο μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προ-
σωπικού απαιτεί προσλήψεις έκτακτου προσωπι-
κού για την υλοποίηση των προγραμμάτων
σπουδών. Η δραματική μείωση του σχετικού προ-
ϋπολογισμού στο 50% και πλέον δεν είναι αποδε-
κτή.

Ο προϋπολογισμός σίτισης είναι σημαντικά μει-
ωμένος παρά τις αυξημένες ανάγκες των φοιτητών.

Η μείωση των κονδυλίων για λειτουργικές δαπά-
νες θα δημιουργήσει αδυναμία ακόμη και στην κά-
λυψη πάγιων λειτουργικών εξόδων.

Θεσμικά
Οι νέες διοικήσεις αντιμετωπίζουν ήδη προβλή-

ματα οικονομικής διαχείρισης λόγω των ελλείψεων
που υπάρχουν στους νέους νόμους (όργανα έγκρι-
σης και εκτέλεσης δαπανών, κ.ά.). Θα πρέπει να
υπάρξει άμεσα επίλυση αυτών των προβλημάτων με
τη νομική αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων ή και την
ανασύσταση οργάνου αντίστοιχου με το Πρυτανικό
Συμβούλιο ή το Συμβούλιο ΤΕΙ κατά το προηγού-
μενο νομικό πλαίσιο».

Βλέπουν οι Πρόεδροι των ΤΕΙ 

Υποβάθμιση του ρόλου τους 
με το σχέδιο «Αθηνά»

Διάκριση για καθηγητή 
του ΤΕΙ Ηπείρου

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ
Ηπείρου κ. Χρήστος Γκόγκος, ο οποίος συμμετείχε σε ερευ-
νητική ομάδα, η οποία κατέλαβε την 1η θέση στον 1οΔιεθνή
Διαγωνισμό Χρονοπρογραμματισμού Νοσηλευτικού Προσω-
πικού (2010) και τη 2η θέση στο 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Χρο-
νοπρογραμματισμού Εξετάσεων Πανεπιστημίων (2008),
σε ειδική ημερίδα που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με
θέμα «Ο Θεσμός της Αριστείας στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση». Στην ομάδα εκτός από το κ. Χρήστο Γκόγκο, συμμε-
τείχαν ερευνητές από το ΤΕΙ Μεσολογγίου και το
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το ΤΕΙ Ηπείρου είναι σταθερά και αταλάντευτα προσηλω-
μένο στην ερευνητική και εκπαιδευτική αποστολή του και
δίνει καθημερινά μάχη για την προώθηση και των δύο σκε-
λών της. Κάτω από δύσκολες συνθήκες, το έργο που παράγε-
ται είναι σημαντικό και καταδεικνύει τον νευραλγικό ρόλο
που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΤΕΙ στον χώρο της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα πάντοτε στέ-
κεται αρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια και ενισχύει τα μέλη
ΕΠ για την επίτευξη των στόχων του με όποιους τρόπους είναι
δυνατόν.

Το ΤΕΙ Ηπείρου επιθυμεί να συγχαρεί τον κ. Γκόγκο για
την σκληρή του προσπάθεια, εύχεται συνέχεια των επιτυχιών
του και δεσμεύεται ότι θα κάνει πάντοτε ότι είναι δυνατό για
την ενίσχυση παρόμοιων προσπαθειών προώθησης της Αρι-
στείας στο Ίδρυμα.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 
ηλεκτρονικά το Ε9

Παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοι-
χείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) 2013, παρέσχε το
υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του υφυπουργού Οι-
κονομικών Γ. Μαυραγάνη.

Αν και η σχετική προθεσμία εξέπνευσε κανονικά στις 15
Φεβρουαρίου, η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή της
δήλωσης Ε9 δεν έχει ακόμη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία,
γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Οικονομικών στο να χο-
ρηγήσει τετράμηνη παράταση. 

Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών προβλέπει πως
οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους
2013 θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και ότι η προθε-
σμία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 έτους 2013, παρατείνε-
ται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2013. Ακόμη προβλέπεται πως
για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαι-
τείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013,
εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας
ΔΟΥ.  Τέλος, ξεκαθαρίζεται πως για νομικά πρόσωπα, για τα
οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, διακοπή εργα-
σιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δή-
λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

Στο ΕΣΠΑ ο Παιδικός
Σταθμός Χαλκιάδων

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη για
την ανέγερση παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων της
Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με  δημόσια επιλέξιμη
δαπάνη 1.665.710 ευρώ.  

Το κτήριο θα είναι εμβαδού 561,25 m2 με ημιυπαίθριους
χώρους που θα φθάνουν  τα 776 m². Θα είναι δυναμικότητας
40 παιδιών και θα περιλαμβάνει επιπλέον χώρους απασχό-
λησης με επιμέρους δραστηριότητες (εστίαση, παιχνίδι, οπτι-
κοακουστικά μέσα, ημιυπαίθριους χώρους) κλπ.  Στον
εξωτερικό χώρο, θα κατασκευαστεί μικρό θεατράκι, πλατεία
και παιδική χαρά. 
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Επιστολή διαμαρτυρίας
για την ανύπαρκτη, όπως
την χαρακτηρίζουν, ασφά-
λεια στην περιοχή του Πω-
γωνίου απέστειλαν στον
υπουργό Δημοσίας Τάξης,
Νίκο Δένδια, τους εκπρο-
σώπους των κομμάτων και
την Δημοτική Αρχή Πωγω-
νίου, τα μέλη της αδελφό-
τητας Κερασοβιτών Πωγω -
νίου.

Σε αυτή ενδεικτικά παρα-
τίθενται μερικά από τα γε-
γονότα που έχουν λάβει
χώρα τα τελευταία χρόνια
στο χωριό, όπως μια σειρά
διαρρήξεων σε σπίτια, αυ-
τοκίνητα και αγροκτήματα.

Όπως τονίζει η Αδελφό-
τητα στην ανακοίνωσή της
παρά τις επανειλημμένες
προειδοποιήσεις, με διά-
φορους τρόπους (επιστολές
διαμαρτυρίας, δημοσιεύ-
ματα, παραστάσεις) φαίνε-
ται πως τα παραπάνω φαι -
νόμενα θεωρήθηκαν από
τους αρμόδιους μεμονω-
μένα περιστατικά, χωρίς
ιδιαίτερη σημασία. Έτσι
στις αρχές Σεπτεμβρίου
2012 σημειώθηκαν και

άλλες διαρρήξεις.
Οι κακοποιοί και πάλι

φαίνεται πως αναζητούσαν
χρήματα ή χρυσό. Το Σάβ-
βατο 9 Φεβρουαρίου 2013
το κακό παράγινε όταν του-
λάχιστον οχτώ ακόμα σπί-
τια υπέστησαν διάρρηξη
ενώ για μια ακόμα φορά
ηλικιωμένος συγχωριανός
μας βρέθηκε αθελά του
πρόσωπο με πρόσωπο με
ομάδα κακοποιών, πιθανό-
τητα αλλοπδαπών, οπλισμέ-
νων με τουφέκια και
μαχαίρια.

«Τόσο τα τελευταία όσο
και τα προηγούμενα γεγο-
νότα ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΔΡΟ ΜΩΝ φανερώνουν
ανάγλυφα το μέγεθος του
προβλήματος στον τόπο

μας, που θα οδηγήσει με
μαθηματική ακρίβεια και
στην εθνική αποσταθερο-
ποίηση της περιοχής.

Δυστυχώς, οι αρμόδιες
αρχές «κλείνουν τα μάτια»,
«κωφεύουν» και «προσπερ-
νούν» το διαρκώς διογκού-
μενο πρόβλημα της ανεξέ -
λεγκτης εγκληματικότητας. 

Περιορίζονται σε κούφια
δυστυχώς λόγια για την
ανάπτυξη της επαρχίας
μέσω ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, αδιαφορώντας
παντελώς για την τύχη των
λιγοστών πλέον κατοίκων
της παραμεθόριας επαρ-
χίας μας», αναφέρει η ανα-
κοίνωση και καταλήγει: 

«Ως εδώ! Είναι εθνική
ανάγκη επιτέλους η ελλη-

νική πολιτεία να ασχοληθεί
με τα προβλήματα του Πω-
γωνίου και ιδιαίτερα με
εκείνο της ανεξέλεγκτης εγ-
κληματικότητας, επανδρώ-
νοντας άμεσα και κατά
απόλυτη προτεραιότητα τα
στρατιωτικά φυλάκια και τα
αστυνομικά τμήματα για να
προστατευτεί η ζωή, η τιμή
και η περιουσία των κατοί-
κων του, οι οποίοι  εκτός
του ότι φυλούν κυριολε-
κτικά Θερμοπύλες κατέβα-
λαν και καταβάλουν ως
νομοταγείς πολίτες κάθε εί-
δους φόρους και χαράτσια. 

Σε κάθε περίπτωση επα-
γρυπνούμε, αναμένουμε τις
ενέργειες σας και επιφυ-
λασσόμαστε για τις δικές
μας».  

Επιστολή διαμαρτυρίας της Αδελφότητας Κερασοβιτών

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στο Πωγώνι
Δεύτερη συνάντηση για τους εταίρους 
του προγράμματος ενίσχυσης της εξωστρέφειας

Η 2η Πιλοτική Συνεδρίαση της Διασυνοριακής Επι-
τροπής του προγράμματος : “IntActPlan”: «Ολοκληρω-
μένες Δράσεις για την ενίσχυση της Εξωστρέφειας των
ΜΜΕ της Διασυνοριακής Περιοχής και την δημιουργία
Ευκαιριών Διείσδυσης σε Νέες Αγορές», που υλοποιεί-
ται στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού  προγράμματος
“GREECE-ALBANIA 2007-2013”, θα πραγματοποιηθεί
στους Αγίους Σαράντα (Αλβανία) στις 26 Φεβρουαρίου
2013 απογευματινή ώρα.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί και η
Εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του προγράμματος,
στην οποία θα συμμετάσχουν επιχειρηματίες και εκ-
πρόσωποι πολιτικών αρχών της εδαφικής περιοχής. 

Εταίροι του προγράμματος είναι οι εξής: Επιμελητή-
ριο Θεσπρωτίας (Επικεφαλής εταίρος), το Εμποροβιο-
μηχανικό Επιμελητήριο της Αυλώνας και το Κέντρο
Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου (BIC Ηπείρου).

Το έργο στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της
ανταγωνιστικότητας και εδαφικής συνοχής μέσω μιας
νέας στρατηγικής για διεθνοποίηση των ΜΜΕ της δια-
συνοριακής περιοχής. Οι ακόλουθες δράσεις αποτε-
λούν τον πυρήνα του προγράμματος: “IntActPlan”:

Εργαλεία ανάπτυξης για την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας των ΜΜΕ (Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανά-
πτυξη της εξωστρέφειας των ΜΜΕ κτλ) 

Στοχευμένα επιχειρηματικά σεμινάρια
Συγκεκριμένες επιχειρηματικές συναντήσεις
Πληροφόρηση και δράσεις κινητοποίησης καθώς και

εκδηλώσεις με σκοπό να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή
συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Στην συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του
εταιρικού σχήματος, οι οποίοι θα συζητήσουν εκτενώς
την πορεία υλοποίησης του έργου, το φυσικό και οικο-
νομικό αντικείμενο του έργου και θα θέσουν τους στό-
χους των τριών επόμενων μηνών.

Ζήτησε η Άννα Ασημακοπούλου

Απλούστευση διαδικασιών 
για απορρόφηση του ΕΣΠΑ 

Με αφορμή την παρέμβασή
της στην Ολομέλεια της Βουλής
κατά τη συζήτηση του Σ/Ν του
Υπ. Οικονομικών «Έγκριση της
επικαιροποίησης του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2013-2016» η
βουλευτής Ιωαννίνων  της ΝΔ,
Άννα Ασημακοπούλου υπο-
γράμμισε την ανάγκη απλού-
στευσης των διαδικασιών και

επιτάχυνσης της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, αναφερόμενη
στις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση
επενδυτικών προτάσεων από το Νομό Ιωαννίνων στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Χαρακτηριστικά, είπε πως «οι Έλληνες πολίτες κά-
νουν πρωτοφανείς θυσίες, αναγνωρίζουν τη δημοσιο-
νομική προσπάθεια της κυβέρνησης, κάνουν υπομονή
αλλά δικαίως απαιτούν, ταυτόχρονα με τη δημοσιονο-
μική εξυγίανση, να επισπευτούν μέτρα και δράσεις για
την επανεκκίνηση της οικονομίας.»

Τέλος, η βουλευτής τόνισε πως «μαζί με την επικαι-
ροποίηση του Μεσοπρόθεσμου χρειάζεται «επικαιρο-
ποίηση» άμεσα των ρυθμών με τους οποίους κινούνται
οι διαδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη, στο ΕΣΠΑ,
στην ενίσχυση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότη-
τας και των επενδύσεων».

Στη βουλή έφερε ο βουλευτής Ιωαν-
νίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χρήστος
Μαντάς το  θέμα της απαξίωσης των
δομών δημόσιας υγείας στο νομό της
Θεσπρωτίας, με έμφαση στην ανάγκη
λειτουργίας της νέας πτέρυγας του ΓΝ
Φιλιατών και του Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών  Ηγουμενίτσας.

Στην ερώτηση που κατατέθηκε προς
τον Υπουργό Υγείας γίνεται αναλυ-
τική περιγραφή των προβλημάτων
λειτουργίας του ΓΝ Φιλιατών. Επιση-
μαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του
Νοσοκομείου, που εγκρίθηκε για το
2013, είναι μειωμένος κατά 250.000
ευρώ και αυτό τη στιγμή που αποπε-
ρατώθηκε η νέα πτέρυγα του νοσοκο-
μείου και εγκρίθηκε η δαπάνη νέου
ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού
εξοπλισμού. Το ποσό αυτό δεν καλύ-
πτει τις βασικές ανάγκες του Νοσοκο-
μείου καθώς ελλείψεις σε αναλώσιμα
σημειώνονται στα περισσότερα τμή-
ματα, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την
ομαλή λειτουργία του. 

Επίσης γίνεται αναφορά στα ζητή-
ματα που αφορούν στο νεόδμητο ΤΕΠ
του Γ.Ν Φιλιατών που βρίσκεται στην
Ηγουμενίτσα και του οποίου το κτίριο
έχει ολοκληρωθεί (υπολείπεται μόνο
η σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης
και αποχέτευσης) αλλά δεν έχει πα-
ραληφθεί.  Σύμφωνα με το Τεχνικό

Δελτίο Πράξης για την εύρυθμη λει-
τουργία του απαιτούνται 60 νέες θέ-
σεις εργασίας ενώ έχει εκδοθεί η
απόφαση για την έγκριση σκοπιμότη-
τας προμήθειας-εγκατάστασης ιατρο-
τεχνολογικού, ξενοδοχειακού και
λοιπού εξοπλισμού του.  

Τέλος, γίνεται αναφορά στη μείωση
των πιστώσεων και την ελάττωση του
προσωπικού που αφορά στα Κέντρα
Υγείας καθώς και στις δομές ψυχικής
υγείας της περιοχής.

Ο κ. Μαντάς θέτει στον υπουργό
Υγείας μεταξύ των άλλων και τα ακό-
λουθα ερωτήματα: 

- Πότε πρόκειται να ολοκληρωθούν
οι εργασίες του κτιρίου του ΤΕΠ και
πότε οι αντίστοιχες της Νέας Πτέρυ-
γας του ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών;

- Έχει ληφθεί μέριμνα φύλαξης για
το  κτίριο του ΤΕΠ μια και βρίσκεται
σε σχετικά απομονωμένο σημείο και

έχουν ήδη αρχίσει να παρατηρούνται
όπως πληροφορούμαστε φθορές ;

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδι-
κασία της προμήθειας του ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού του ΤΕΠ;
Που θα ανήκει οργανικά το ΤΕΠ;

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδι-
κασία της προμήθειας του ιατροτε-
χνολογικού εξοπλισμού της Νέας
Πτέρυγας του ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών; Θα πα-
ραμείνει το Νοσοκομείο αυτόνομη
υγειονομική μονάδα ή θα διασυνδε-
θεί με άλλο νοσοκομείο;

- Τι προβλέπεται για την πρόσληψη
του απαιτούμενου ιατρικού, νοσηλευ-
τικού και λοιπού προσωπικού  στο
ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών και το ΤΕΠ Ηγουμε-
νίτσας;

- Ποιό είναι τελικά το συγκεκριμένο
σχέδιο του Υπουργείου και το αντί-
στοιχο χρονοδιάγραμμα για τις υπη-
ρεσίες υγείας της Θεσπρωτίας;

Πότε θα λειτουργήσουν ερωτά ο Χρ. Μαντάς

Στη βουλή η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου 
Φιλιατών και το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας
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X. KAZAKOΣ

Χωρίς τη μεγάλη… είδηση για την
Ήπειρο και ιδιαίτερα τα Γιάννινα ήταν
η χθεσινή συνέντευξη τύπου του ανα-
πληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Υποδομών Σταύρου Καλογιάννη για
την πορεία των μεγάλων δημοσίων
έργων στη χώρα, με δημοπρατήσεις και
συμβασιοποιήσεις έργων μισού δισε-
κατομμυρίου ευρώ, αλλά και τον προ-
γραμματισμό των δημοπρατήσεων,
ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ,
τους επόμενους μήνες. Τα έργα αυτά
αφορούν άλλες περιοχές της χώρας.
Σχετικά με τα έργα προτεραιότητας του
ΕΣΠΑ, ο κ. Καλογιάννης είπε ότι από
το σύνολο των 181 έργων τα 36 εκτε-
λούνται από το υπουργείο Ανάπτυξης.
Για τους μεγάλους οδικούς άξονες και
την επανεκκίνηση των έργων ο κ. Κα-
λογιάννης επανέλαβε τα ήδη γνωστά
για τις διαπραγματεύσεις με τις τράπε-
ζες και την Ε.Ε και ευελπιστεί ότι αυτό
θα γίνει την άνοιξη. Στα επίμονα ερω-
τήματα δημοσιογράφων για το αν έχει
προκύψει κάποια εξέλιξη, παρέπεμπε
στις παλιότερες δηλώσεις για επανεκ-
κίνηση τον Απρίλιο.

Ωστόσο, από τις πολλές ερωτήσεις
που δέχθηκε ο Γιαννιώτης αναπληρω-
τής υπουργός προέκυψαν … ελπίδες
για δυο μεγάλα έργα, στο επόμενο
ΕΣΠΑ, το ένα είναι η κατασκευή του
λεγόμενου και «ορφανού» τμήματος
της Ιόνιας οδού, άσχετα αν το ονόμασε
κάθετο άξονα της Εγνατίας, Γιάννινα-
Ελληνοαλβανικά σύνορα ο κ. Καλο-
γιάννης και το δεύτερο το τραμ που
έχει απαγορευτικό κόστος, όπως έδειξε
η μελέτη και αποκάλυψαν πρόσφατα οι
«Νέοι Αγώνες». Κατά τα λοιπά ο κ. Κα-
λογιάννης ανέφερε το έργο του επιχώ-
ματος της Εγνατίας στο Περιστέρι και
τον κόμβο της Ιόνιας στην παράκαμψη
Άρτας, τα οποία μπαίνουν σε φάση
υλοποίησης. 

Κανένα μεγάλο για την Ήπειρο
Κανένα άλλο έργο, άλλωστε στο πρό-

γραμμα της Προσπελασιμότητας δεν
διαθέτει κάποιο η Ήπειρος αυτή την
περίοδο, δεν συγκαταλέγεται στα με-
γάλα ή προς δημοπράτηση το επόμενο
διάστημα. Απόδειξη ότι η Ήπειρος
μετά την κατασκευή της Εγνατίας ή των
έργων στο λιμάνι Ηγουμενίτσας, έχει
μείνει εκτός μεγάλων έργων του αρμό-
διου υπουργείου, παρόλο που με το
τέλος του Γ΄ΚΠΣ από το τότε ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ εντάχθηκαν μελέτες για έργα
προετοιμασίας στο ΕΣΠΑ. Η παρα-
λιακή Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (εκτε-
λείται ως έργο μόνο το τμήμα
Καρτέρι-Πάργας και αναμένεται και η
γέφυρα Δέσπως στην ίδια εργολαβία,
αλλά με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ
Ηπείρου), ήταν ένα από αυτά, η σύν-
δεση της Πρέβεζας με την Ιόνια στη Φι-
λιππιάδα, ήταν μεταξύ των σημαντικών
μελετών και έργων.

Επίσης, έργα όπως η σύνδεση της
Ηγουμενίτσας (λιμάνι και Εγνατία) με
την Αλβανία μέσω Σαγιάδας, παρα-
πέμπονται στην Περιφέρεια, ενώ και το

έργο σύνδεσης του Θεσπρωτικού με
την Εγνατία στην Τύρια, δεν εντάσσε-
ται σε πρόγραμμα και η Περιφέρεια ελ-
πίζει στο νέο ΕΣΠΑ. Καμιά συζήτηση,
τη στιγμή που δεν προωθούνται κόμβοι
στην Εγνατία, δεν γίνεται πλέον για
σύνδεση των Τζουμέρκων με την Εγνα-
τία ή την Ιόνια. Μόνο η μελέτη για τη
βελτίωση του εθνικού δρόμου Καλ-
πάκι-Κόνιτσα αποτελεί μια θετική εξέ-
λιξη, αρκεί να ακολουθήσει και το
έργο.

Στα προς ωρίμανση για το νέο ΕΣΠΑ το
Γιάννινα-Κακαβιά

Αχτίδα φωτός, ότι μπορεί να βρεθεί
τρόπος χρηματοδότησης για το υπό-
λοιπο της Ιόνιας οδού, από το τέλος πα-
ραχώρησης μέχρι το Καλπάκι
(ουσιαστικά) και την Κακαβιά, ήταν η
αναφορά του κ. Καλογιάννη, κατόπιν
ερώτησης δημοσιογράφου για την προ-
ετοιμασία και ωρίμανση έργων που θα
χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Ο
αναπληρωτής υπουργός έθεσε κάποιες
προϋποθέσεις, όπως να ανήκουν,  να
είναι τμήματα του διευρωπαϊκού δι-
κτύου μεταφορών, ή να συνδέουν ένα
λιμάνι για παράδειγμα που ανήκει στα
διευρωπαϊκά δίκτυα με το υπόλοιπο
Δίκτυο της χώρας. 

Ο κ. Καλογιάννης βεβαίωσε ότι
υπάρχει, σημαντικότατη ωριμότητα
νέων έργων που θα μπορούσαν αύριο
το πρωί να ενταχτούν και να χρηματο-
δοτηθούν. «Για παράδειγμα έχουμε
έναν κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού,
ο οποίος έμεινε ανενεργός από το
2009, Ιωάννινα – Ελληνοαλβανικά Σύ-
νορα», ήταν η απάντηση του, έργο που
παραπέμπει με άλλο όνομα στο… ορ-
φανό της Ιόνιας οδού που αναμένει την
ανάθεση της ολοκλήρωσης των μελε-
τών. Το θετικό είναι ότι πρόκειται για
έργο τμήμα διευρωπαϊκών δικτύων.

Φιλοδοξία το τραμ
Η δημιουργία γραμμών τραμ στα

Γιάννινα ήταν πάντα στόχος για τον
Σταύρο Καλογιάννη και μέσα από το
Ρυθμιστικό που προώθησε. Φαίνεται
ότι παραμένει, στόχος, έστω και φιλό-
δοξος, αν κρίνουμε από την απάντηση
του σε σχετική ερώτηση εκτός μικρο-
φώνου: «Φιλοδοξούμε να προχωρή-
σουμε το ΤΡΑΜ στα Γιάννενα».
Περισσότερα δεν είπε ο αναπληρωτής
υπουργός, όμως πρέπει να θυμίσουμε
ότι ακόμη και το ελαφρού τύπου τραμ
και η μία γραμμή πανεπιστήμιο-πλα-
τεία κοστίζει κατασκευαστικά πάνω
από 60 εκ. ευρώ, ενώ και η γραμμή

μέχρι αεροδρόμιο και νοσοκομείο
«Χατζηκώστα» απαιτεί σχεδόν το δι-
πλάσιο ποσό. Αμ μπουν ιδιωτικά κε-
φάλαια απόσβεση δεν μπορεί να γίνει,
αλλά μόνο ως καθαρά δημόσιο έργο
έχει μια ελπίδα να είναι βιώσιμο. Ο
δήμος το θέλει, αλλά…

Η ελπίδα που δίνει ο κ. Καλογιάννης
είναι μεν φιλόδοξη, αλλά όχι και ουτο-
πική και ο χρόνος θα δείξει, αφού ανα-
τεθεί πρώτα η τεχνική μελέτη.

Επίχωμα Περιστερίου και κόμβος Ιό-
νιας στην Άρτα

Σημαντικό, όπως είπε ο κ. Καλογιάν-
νης, (ήταν τα μόνα εν εξελίξει έργα για
την Ήπειρο που αναφέρθηκαν από τον
ίδιο)  είναι το έργο σταθεροποίησης
του επιχώματος στη γέφυρα Περιστε-
ρίου Ιωαννίνων, που δίνει τέλος στην
παράκαμψη των 800 μέτρων της Εγνα-
τίας Οδού και έτσι οι χρήστες της θα
διατρέχουν τον αυτοκινητόδρομο συ-
νολικού μήκους 670 χλμ χωρίς πλέον
καμία παράκαμψη. Ως γνωστόν αυτό το
έργο αναμένεται να ξεκινήσει μόλις το
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο
ανάδοχος έχει ήδη υπογράψει τη σύμ-
βαση.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός
ανέφερε και ένα ακόμη σε έργο στην
Ήπειρο και συγκεκριμένα ότι  προ-
ωθείται η ολοκλήρωση της παράκαμ-
ψης Άρτας – Φιλιππιάδας, έργο που
επίσης έχει ανάδοχο και αναμένεται η
σύμβαση για να ξεκινήσει. Αφορά την
ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου
στον Άγιο Δημήτριο Πέτα.

Με… εκπτώσεις αναδόχου 
το Άκτιο-Αμβρακία

Σε ότι αφορά τον οδικό άξονα Άκτιο
– Αμβρακία, ο οποίος αφορά και την
Ήπειρο, ερωτηθείς  για την κατάσταση
στο έργο και τους απλήρωτους εργαζό-
μενους, απάντησε ότι υπάρχουν τέσσε-
ρις ξεχωριστές εργολαβίες, εκ των
οποίων η μία κινείται η πρώτη, που
είναι και η μεγαλύτερη από την πλευρά
του Ακτίου προς την Αμβρακία ακρι-
βώς. «Για τις υπόλοιπες τρεις εργολα-
βίες, είπε ο κ. Καλογιάννης, έχουμε
κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του
αναδόχου και περιμένουμε να ολοκλη-
ρωθεί η σχετική χρονική διαδικασία
που προβλέπεται από το νόμο. Και  βε-
βαίως είχαμε καλύψει απευθείας από
το Υπουργείο αφαιρώντας από τα οφει-
λόμενα στον ανάδοχο σημαντικά ποσά
για να εξοφλήσουμε τους εργαζόμε-
νους. Αυτό είχε γίνει αν θυμάμαι καλά
τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο». 

Στα προς ωρίμανση έργα, σύμφωνα με τον Στ. Καλογιάννη

Στο νέο ΕΣΠΑ ο δρόμος 
Γιάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά;
Και το τραμ στα Γιάννινα δεν εγκαταλείπεται, αλλά για την ώρα
η Ήπειρος δεν έχει μεγάλα έργα σε εξέλιξη ή προς ένταξη

Με «ενδικοφανή προσφυγή» προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος την περασμένη Πέμπτη, πριν κατατε-
θεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, απο-
φάσισαν να αγωνιστούν κάτοικοι κατά της
μετατροπής, μετά την Κενάν Μεσαρέ, και της οδού
Βογιάνου η οποία ανακατασκευάζεται μέσω ΕΣΠΑ.
Με τις προσφυγές ζητούν να ανακληθεί η απόφαση
του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία η
Βογιάνου μετατρέπεται, όπως υποστηρίζουν, σε τα-
χείας κυκλοφορίας.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνουν ότι «στα Γιάν-
νενα, την πόλη των 20 νεκρών από τροχαία «ατυχή-
ματα» το 2012, οι ακόλουθοι κάτοικοι αποφάσισαν
να αγωνισθούν για να μην επιτρέψουν τη διχοτόμηση
της πόλης με τη συνέχιση κατασκευής και λειτουρ-
γίας  παράνομων, τεράστιων οδών ταχείας κυκλοφο-
ρίας σε εντός σχεδίου και ΝΑΤΟΥΡΑ περιοχές. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός των άλλων, πολ-
λοί εξ αυτών, θα προσφύγουν αν χρειασθεί και με
όλα τα ένδικα μέσα (διοικητικά, ποινικά, αστικά)
κατά παντός υπευθύνου». 

Όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο στάδιο πριν την
προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την 14-2-
2013 κατέθεσαν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
«ενδικοφανή προσφυγή» κατά της απόφασης του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για μετατροπή σε τα-
χείας κυκλοφορίας της οδού Βογιάννου κατά τα πρό-
τυπα της Κ. Μεσαρέ. 

«Τυχόν υλοποίηση της απόφασης του κ. Θεοδω-

ρίδη θα θέσει σε θανάσιμο κίνδυνο την καθημερινό-
τητα 2500 μαθητών, τις συνθήκες ζωής και
μετακίνησης όλων των συμπολιτών και κυρίως αυτών
που κατοικούν πέραν του Εσωτερικού Δακτυλίου»,
υποστηρίζουν οι κάτοικοι που υπογράφουν την προ-
σφυγή.

Προσθέτουν ακόμη, ότι η  απόφαση της 28-12-
2012 έρχεται σε κάθετη αντίθεση με όλες τις εκφρα-
σθείσες νόμιμες και επιθυμητές στο σύνολο των
κατοίκων απόψεις (Συνήγορος του Πολίτη, Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Ηπείρου, Επιμελητήριο Περιβάλ-
λοντος και  Βιωσιμότητας,  Σύλλογοι Γονέων και
κηδεμόνων, 1300 υπογράψαντες κάτοικοι). 

Φορείς και συμπολίτες καλούνται σε επαγρύπνηση,
ώστε όχι μόνο να μην υποβαθμιστεί ακόμη περισσό-
τερο η ασφάλεια και το αστικό μας περιβάλλον, αλλά
να βελτιωθεί δραστικά.

Προς αποφυγή κάθε σκόπιμης παραπληροφόρη-
σης, δηλώνουν πως είναι υπέρ της κατασκευής δρό-
μων αρκεί να σέβονται την Επιστήμη, τους
ανθρώπους, την προστασία της φύσης και να έχουν
προκύψει μέσα από πραγματική διαβούλευση με
τους πολίτες και όχι ερήμην τους, όπως συνέβη στις
περιπτώσεις των οδών Μεσαρέ και Βογιάνου. 

Ως προσφεύγοντες υπογράφουν οι εξής: Σύλλογος
Γονέων και κηδεμόνων 7ου Γυμνασίου Κιάφας, Αρι-
στείδης Σωτηριάδης (πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου
Προστασίας Περιβάλλοντος), Στέφανος Σκοπούλης
(Δημοτικός Σύμβουλος), Δημήτρης Τασιούλας (Δη-
μοτικός Σύμβουλος), Ρίκη Τάτση (πρώην Δημοτική
Σύμβουλος), Μίλτος Μπούκας, Σωτήρης Σιαμαν-
δούρας, Ρήγας Τσιακίρης, Γιώργος Παπαχριστοδού-
λου, Καλλιόπη Στάρα, Ιωάννης Κουρμαντζής,
Κώστας Σαρρέας, Δήμητρα Σαλογιάννου,  Δημήτρης
Λάππας, Νικόλαος Μπατάκης, Εύη Bαϊμάκη, Πανα-
γιώτης Σταμάτης, Σπυριδούλα Φούκη, Κώστας Ντού-
ρος, Θεμιστοκλής Παππάς, Κυριακή Κωνσταντινίδη,
Βασίλης Λαγός, Ευάγγελος Λιβιτσάνος. Χ.Κ 

Κάτοικοι κατέθεσαν προσφυγή στον υπουργό ΠΕΚΑ 

Ένα βήμα πριν το ΣτΕ η οδός 
Βογιάνου, ως ταχείας κυκλοφορίας  
Ζητούν να ανακληθεί απόφαση
του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο κ. Καλογιάννης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου με τον Γ.Γ Δημοσίων Έργων Στράτο
Σιμόπουλο και τον Γ.Γ Μεταφορών Νίκο Σταθόπουλο
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Στοπ στις χωματουργικές,  και όχι απλά
κοπής καλαμιών, εργασίες που είχε ξεκι-
νήσει ο δήμος Ιωαννιτών στον καλαμιώνα
της Αμφιθέας έβαλε με απόφασή της η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, η οποία με έγγραφο της επιβεβαιώνει
το βάσιμο της καταγγελίας του Συλλόγου
Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ελλη-
νικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και καταρ-
ρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
τους ισχυρισμούς Δήμου Ιωαννιτών και
Περιφέρειας Ηπείρου περί μη απαίτησης
αδειοδότησης.  Όπως σημειώνεται χαρα-
κτηριστικά στο υπ. αρ. πρ. 6537/280/
11.02.2013 έγγραφο της η συγκεκριμένη
Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης, ο δήμος δεν έχει εξασφαλίσει τις
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και θα πρέπει
άμεσα να διακόψει τις χωματουργικές
εργασίες που εκτελούνται εντός υγροτο-
πικής έκτασης στην περιοχή της Αμφιθέας
Λίμνης Παμβώτιδας.

«Επίσης, θα πρέπει να προβείτε στις
αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση
και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τις εν
λόγω χωματουργικές εργασίες, ώστε να
περιοριστεί ο κίνδυνος υποβάθμισης του
περιβάλλοντος. Τέλος, σας κάνουμε γνω -
στό ότι για οποιαδήποτε έργα και δρα -
στηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις
της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) θα πρέπει
να ακολουθηθούν τα αναφερόμενα στο Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)», αναφέρεται
στην απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων, μετά την απόφαση αυτή εξέ-
δωσε ανακοίνωση στην οποία χαιρετίζει
την στάση που κράτησε η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

«Η αναφορά σε χωματουργικές εργασίες
διαψεύδει όσους, διαστρεβλώνοντας την
πραγματικότητα, αναφέρονταν αρχικά σε
«εκπαίδευση του χειριστή», επέμεναν αρ-
γότερα ότι οι εργασίες αφορούν κοπή ή
διαχείριση καλαμιών, κάτι που αναιρέθηκε

στις μετέπειτα δημόσιες δηλώσεις στα το-
πικά ΜΜΕ, όπου τελικά αποδείχθηκε ότι
πρόκειται για έργα δημιουργίας στίβου θα-
λάσσιου σκι. Οι εκσκαφές και η απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής είναι σήμερα έκ-
δηλες στις συνημμένες φωτογραφίες. Η
ανήκουστη και συστηματική προσπάθεια
των τελευταίων εβδομάδων συσκότισης των
πολιτών και η προσπάθεια παράκαμψης
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον
Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπεί-
ρου πρέπει να σταματήσει άμεσα, ενώ κάθε
ανάλογη πρακτική που εκθέτει την χώρα
μας διεθνώς θα πρέπει επιτέλους να απο-
τελέσει παρελθόν. 

Καλούμε λοιπόν, έστω την ύστατη
στιγμή, όλους τους εμπλεκόμενους να ανα-
λάβουν τις θεσμικές ευθύνες τους, να στα-
ματήσουν την καταστροφή του καλαμιώνα
και να προβούν στην αποκατάσταση της
βλάβης στο οικοσύστημα», αναφέρει η ανα-
κοίνωση του Συλλόγου Προστασίας ο
οποίος μαζί με την Ελληνική Ορνιθολο-
γική εταιρία έχουν προσφύγει στον Εισαγ-
γελέα Περιβάλλοντος για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Παράνομες οι εργασίες στον καλαμιώνα Αμφιθέας
Ζητά από το δήμο την άμεση παύση τους καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών

Με αφορμή την υπογραφή της  συμφω-
νίας, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ιταλία και
την Αλβανία, για τον αγωγό φυσικού αε-
ρίου Transadriatic Pipeline (TAP),που αφή-
νει την Ήπειρο  έξω από την πορεία του
αγωγού, ο βουλευτής Ιωαννίνων  Μιχάλης
Κασσής,  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ήπειρος μένει εκτός του ενεργειακού
χάρτη της Ευρώπης καθώς ο αγωγός φυσι-
κού αερίου διασχίζει όλη τη Βόρειο Ελ-
λάδα, παρακάμπτει την Ήπειρο και
πηγαίνει στην Αλβανία.

Η Ήπειρος, μια από τις φτωχότερες πε-
ριφέρειες της Ευρώπης, μαστιζόμενη από
την ανεργία, θα μπορούσε να πάρει
«ανάσα ζωής» από τη διέλευση του αγω-
γού, διασφαλίζοντας  νέες θέσεις εργασίας,
ανταποδοτικά έργα στην περιοχή του σταθ-
μού συμπίεσης του αερίου, καθώς και δί-

κτυο διανομής φθηνού αερίου για την πε-
ριοχή.

Μια τεράστια ευκαιρία για καθαρή ενέρ-
γεια και ανάπτυξη στην περιοχή μας χά-
θηκε, εξαιτίας της ηθελημένης αδράνειας

ορισμένων, που ψηφοθηρώντας,  εκμεταλ-
λευόμενοι τις «φοβίες» κάποιων που σκό-
πιμα καλλιέργησαν, κατόρθωσαν να
αποκλείσουν την Ήπειρο από την αναπτυ-
ξιακή, αυτή, ανάσα.

Αλήθεια είναι απορίας άξιον για ποιο
λόγο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,
αλλά και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ου-
σιαστικά, δεν ήθελαν να περάσει ο αγωγός
από την Ήπειρο;

Στη δύσκολη εποχή που ζούμε θα πρέ-
πει να βάζουμε το καλό της περιοχής και
των πολιτών πάνω από όλα και θα πρέπει
οι κύριοι της Κυβέρνησης να σταματήσουν
να αδιαφορούν για την αναπτυξιακή προ-
οπτική της Ηπείρου.

Όλοι αυτοί που εικονικά κόπτονται για
την ανάπτυξη πρέπει να απολογηθούν δη-
μόσια και με καθαρές κουβέντες».

Από τον Μιχάλη Κασσή

Κριτική για την μη διέλευση του αγωγού 
φυσικού αερίου από την Ήπειρο

Μέσω της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας

Ομάδα Πρωτοβουλίας 
κατά ΕΟΖ και Κέντρου 
κράτησης στο Πωγώνι

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ Πωγωνίου  που
τάχθηκε κατά του Κέντρου κράτησης
παράνομων μεταναστών στο παλιό
ΚΤΕΟ Κακαβιάς, όπως και στο ενδεχό-
μενο να δημιουργηθεί Ειδική Οικονο-
μική Ζώνη, εκδηλώνεται και νέα
αντίδραση από την Ομάδα Πρωτοβου-
λίας ενάντια στην ΕΟΖ Πωγωνίου, η
οποία πραγματοποίησε, όπως ενημε-
ρώνει με δελτίο τύπου, ευρεία συγκέν-
τρωση πολιτών στα Κάτω Ραβένια την
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Γ.Γ
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος, Ιπποκράτης Κατσένης, ο
οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκο-
μένους για τις πρωτοβουλίες  που έχει
πάρει η κορυφαία οργάνωση  των
αποδήμων Ηπειρωτών και για το θέμα
αυτό. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, «το
νέο στοιχείο που προέκυψε είναι η
δημιουργία και του Κέντρου Κράτησης
Λαθρομεταναστών στην Κακαβιά, ακρι -
βώς στα σύνορα, δίπλα στα «οικό πεδα»
της  ΕΟΖ. Αυτό και μόνο αποδει κνύει
ότι ΕΟΖ Πωγωνίου  και Κέντρο Κράτη -
σης Λαθρομεταναστών Κακαβιάς, είναι
αλληλένδετα, ότι «πάνε πακέτο». Οι
πρώτοι φόβοι μας ότι μερικοί βιάζονται
πάρα πολύ να μετατρέψουν το Πωγώνι
όχι μόνο σε τριτοκοσμική περιοχή
αλλά και σε πραγματικό κολαστήριο
ανθρωπίνων ψυχών δυστυχώς  δεν ήταν
αβάσιμοι».

Οι συμμετέχοντες, πάντα σύμφωνα με
το δελτίο τύπου,  εξέφρασαν την βαθιά
τους ανησυχία για την όλη εξέλιξη και
αποφάσισαν να κλιμακώσουν τον
αγώνα τους, την δράση τους ακόμη πιο
οργανωμένα, ενημερώνοντας για αυτά
τα ζητήματα, πρώτα απ’ όλους τους κα-
τοίκους του Δήμου Πωγωνίου, όλες τις
αδελφότητες , και όλους τους φορείς.
Για το σκοπό αυτό ομόφωνα εξέλεξαν
Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή.

Δήλωση της Άννας 
Ασημακοπούλου 
για συντάξεις ΟΓΑ
ομογενών εξ Αλβανίας

Με αφορμή την απάντηση του
Υπουργείου Εργασίας σε ερώτησή της
σχετικά με τις συντάξεις ΟΓΑ των ομο-
γενών από τη Βόρεια Ήπειρο, η βου-
λευτής Ιωαννίνων Άννα Ασημακοπού -
λου χαρακτήρισε «σκληρό» το νέο πλαί-
σιο συνταξιοδότησης των ανασφάλι-
στων υπερηλίκων. 

Η κ. Ασημακοπούλου σχολίασε πως
η απόδειξη της 20ετούς παραμονής των
ομογενών μας από τη Βόρεια Ήπειρο
στην Ελλάδα καθίσταται δύσκολη και
εξαιτίας αυτής της προϋπόθεσης ταλαι-
πωρούνται άδικα αρκετοί υπερήλικες
Βορειοηπειρώτες στην περιοχή μας. 

Σύμφωνα με τη βουλευτή, λαμβάνον-
τας υπόψη τις δημοσιονομικές δεσμεύ-
σεις της χώρας μας, το πλαίσιο «χρήζει
επανεξέτασης» με γνώμονα την κατα-
νόηση για τους ανθρώπους αυτούς,
ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλή-
ματα που προκύπτουν από την εφαρ-
μογή των διατάξεων. 



X. KAZAKOΣ

Να εμπνεύσει ξανά τους νέους που
θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση
του, να αναγεννηθεί μέσα και από τις
διαφωνίες στο εσωτερικό του και  να
ξαναγίνει η μεγάλη παράταξη που θα
ενώσει την  Κεντροαριστερά, είναι ο
στόχος του ΠΑΣΟΚ μέσα από το επι-
κείμενο Συντακτικό συνέδριο του,
όπως τον παρουσίασε στην Νομαρ-
χιακή Συνέλευση Ιωαννίνων, η Κοι-
νοβουλευτική εκπρόσωπος του και
μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής
Επιτροπής Συνεδρίου, Εύη  Χριστο-
φιλοπούλου. Μάλιστα, προσδιόρισε
το χώρο της Κεντροαριστεράς από το
Κέντρο μέχρι την Ανανεωτική Αρι-
στερά.

Η συνέλευση  το πρωί της Κυρια-
κής στα «Λιθαρίτσια» πέρα από τη
συζήτηση των πολιτικών κειμένων
και θέσεων, έδωσε τη δυνατότητα να
καταγραφεί και το κλίμα στο τοπικό
ΠΑΣΟΚ, εν όψει του συνεδρίου που
ξεκινά στις 28 του μήνα και την ανά-
δειξη συνέδρων την επόμενη Κυ-
ριακή 24 Φεβρουαρίου. Η
συμμετοχή μάλλον επανέφερε τα…
χαμόγελα στο κόμμα, αφού ξεπέρασε
τις προσδοκίες. 

Στα αξιοσημείωτα η συμμετοχή,
όπως άλλωστε είχε προαναγγείλλει ο
ίδιος, του ανεξάρτητου βουλευτή Μι-
χάλη Κασσή, των πρώην βουλευτών
Β. Αργύρη και Λ. Γκλίναβου, υποψη-
φίων στις τελευταίες εκλογές, δη-
μάρχων, περιφερειακών συμβούλων
και άλλων στελεχών, πρώην γραμμα-
τέων της Ν.Ε, όπως και αρκετών νέων
ανθρώπων, μαζί βέβαια με τους με-
γαλύτερους σε ηλικία. Δεν μετείχε ο
πρώην βουλευτής Θανάσης Οικονό-
μου, όπως είχε κάνει έγκαιρα γνωστό
με δηλώσεις του. 

Την κ. Χριστοφιλοπούλου προλό-
γισε ο απερχόμενος Γραμματέας της
Ν.Ε Δημήτρης Παπαγεωργίου, ανα-
φερόμενος στα κυριότερα αίτια της
πτώσης των εκλογικών ποσοστών
του ΠΑΣΟΚ και στον προσυνεδριακό
διάλογο στο νομό. Τα βασικότερα
ζητήματα, όπως τόνισε ο κ. Παπαγε-
ωργίου, ήταν το ίδιο το κόμμα και η
εσωκομματική δημοκρατία, η ανά-
δειξη προβλημάτων της περιοχής
και η Υγεία. Τόνισε , επίσης την ανα-
γκαιότητα λήψης αποφάσεων από τη
βάση. Πλην της κεντρικής εισήγησης
το λόγο πήραν αρκετά στελέχη
ασκώντας και κριτική για κάποιες
απουσίες, αποστασιοποίηση  και για
την στάση τους στα δύσκολα.

Θετικό το ισοζύγιο μέχρι το 2009
«Το ΠΑΣΟΚ ήρθε το 2009 να ση-

κώσει τα βάρη όχι μόνο των δικών

του λαθών», τόνισε η κ. Χριστοφιλο-
πούλου, κάνοντας αναδρομή στα
λάθη που οδήγησαν στην εκλογική
ήττα και προσθέτοντας ότι «μέχρι το
2009 το ισοζύγιο των δικών μας
λαθών ήταν θετικό, δηλαδή ήμασταν
ένα κίνημα που έχει προσφέρει
πολλά στη χώρα, ναι είχαμε διαχρο-
νικά και λάθη και προβλήματα, αλλά
είχαμε δώσει και πολλά στη χώρα». 

Δεν παρέλειψε να μιλήσει για την
αυτοκριτική που χρειάζεται να γίνει
για το πώς η χώρα έφτασε στα Μνη-
μόνια και τα λάθη ή τις παραλείψεις
του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι ως …αυτομα-
στίγωμα, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Δεν έλλειψε η κριτική στην διακυ-
βέρνηση από τη ΝΔ την περίοδο
2004-2009 και στην σημερινή τρι-
κομματική κυβέρνηση. Μετέχει και
στηρίζει την κυβέρνηση γιατί είναι
κόμμα ευθύνης, αλλά δεν παρέλειψε
να ασκήσει κριτική στο πως λειτουρ-
γεί σε σημαντικά ζητήματα, φέρον-
τας γα παράδειγμα το σχέδιο
«Αθηνά». 

«Ήρθε η ώρα να έχουμε τάσεις…»
Η κ. Χριστοφιλοπούλου σημείωσε

ότι  «κεντρικό ζητούμενο στο
ΠΑΣΟΚ  είναι να μην φοβηθούμε τις
δικές μας διαφορές. Το ΠΑΣΟΚ με-

γάλωνε, αναπτυσσόταν, πάντα όταν
άντεχε τις διαφορές στο εσωτερικό
του. Ήρθε ώρα να έχουμε τάσεις
μέσα στο κόμμα δεν θα συμφωνή-
σουμε όλοι με όλα. Μας ενώνουν,
πρόσθεσε,  κοινές αρχές, το πώς τις
μεταφράζουμε όταν οι διαφωνίες δεν
είναι για καρέκλες, δε είναι για βο-
λέματα, όταν οι αποφάσεις για τους
τοπικούς αιρετούς παίρνονται από τη
βάση, τότε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξα-
ναγεννηθεί και τότε μπορούμε να γί-
νουμε ξανά μια παράταξη που θα
ενώσει από την Ανανεωτική Αρι-
στερά μέχρι το δυναμικό Κέντρο
γιατί εκεί είναι ο χώρος μας, της Κεν-
τροαριστεράς.  

Από το Κέντρο μέχρι την Ανανεω-
τική Αριστερά

Έσπευσε να επισημάνει ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν θα δεν θα χαρίσει το
Κέντρο στη Δεξιά, υπενθυμίζοντας
ότι ο Κ. Καραμανλής ήρθε στην
εξουσία, μιλώντας για μεσαίο χώρο
και μόνο μεσαίος χώρος δεν ήταν,
όπως ανέφερε. «Το ΠΑΣΟΚ εκτείνε-
ται από το Κέντρο μέχρι την Ανανε-
ωτική Αριστερά και αυτό το χώρο
μπορεί ξανά να διεκδικήσει», είπε με
έμφαση η Κοινοβουλευτική εκπρό-
σωπος του ΠΑΣΟΚ.

Στο ερώτημα αν θα το κάνει μόνο
του, η απάντηση που έδωσε αφο-
ρούσε κινήσεις στον ίδιο χώρο και
πρωτίστως τη «Δημοκρατική Αρι-
στερά» (η οποία αρνήθηκε την πρό-
σκληση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
για διάλογο στα πλαίσια της Κεντρο-
αριστεράς και εν όψει του συνε-
δρίου). «Γύρω μας υπάρχουν
κινήσεις. Η ΔΗΜ.ΑΡ λέει όχι σή-
μερα περιχαρακώνεται, ερωτώ είναι
ώρα της Κεντροαριστεράς να περι-
χαρακωθεί;.». 

Η κ. Χριστοφιλοπούλου μίλησε
για αποκλίνουσες απόψεις στο εσω-
τερικό της ΔΗΜ.ΑΡ και αναφερό-
μενη σε άλλα κόμματα που
ιδρύθηκαν στον χώρο της Κεντροα-
ριστεράς,  και για προσωπικές φιλο-
δοξίες ορισμένα, προέβλεψε ότι όσα
δεν έχουν ιδεολογία δεν θα αντέ-
ξουν.

Με παλιά και νέα στελέχη
«Είναι όμως ώρα, τόνισε, μαζί με

τον προγραμματικό λόγο του
ΠΑΣΟΚ να υπάρχει μια μεγάλη ομ-
πρέλα της Κεντροαριστεράς και να
εμπνεύσει ξανά της δημοκρατικές
δυνάμεις του τόπου, την νεολαία του
ΠΑΣΟΚ που είναι και το μεγάλο ζη-
τούμενο».

Καταλήγοντας η κ. Χριστοφιλο-
πούλου εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι
το ΠΑΣΟΚ θα πάει μπροστά με τις
δικές του δυνάμεις σε αυτό το συνέ-
δριο, ενωμένο με τις διαφορές του,
οι οποίες θα είναι διαφορές διαλό-
γου, ουσίας και συζήτησης. «
Έχουμε μπροστά μας μια τέτοια
φάση όπου θα αναγεννηθούμε μέσα
από τα ίδια μας τα στελέχη αλλά και
από νέα που το ΠΑΣΟΚ θα τα προ-
σελκύει», σημείωσε και υπενθύμισε
μια φράση της αείμνηστης Μελίνας
Μερκούρη, ότι το ΠΑΣΟΚ …θα αρέ-
σει,  ξανά.

ΕΔευτέρα
25.2.201318 Η ΕΡΕΥΝΑ

Στην προσυνεδριακή εκδήλωση των Ιωαννίνων

Αισιοδοξία για αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ
Στόχος να ενώσει την Κεντροαριστερά από το Κέντρο μέχρι την Ανανεωτική
Αριστερά, εμπνέοντας ξανά τη νεολαία, όπως τόνισε η Εύη Χριστοφιλοπούλου
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Όπως τόνισε «το συνέδριο γίνεται
για να ακούσουμε να συνδιαμορφώ-
σουμε την κυβερνητική μας πρόταση
στην προσπάθεια δημιουργίας ενός
πατριωτικού τόξου με δυνάμεις απέ-
ναντι στη συγκυβέρνηση που εξυπη-
ρετεί τους σκοπούς των δανειστών».

Παράλληλα αναφέρθηκε και σε μια
σειρά ζητημάτων που αφορούν ειδικά
την Ήπειρο, όπως η Ιόνια, το Πανεπι-
στήμιο και το Κέντρο Κράτησης Με-
ταναστών, ενώ από την ομιλία του δε
έλειψαν και οι παραμπομπές στον επι-
κείμενο εορτασμό των 100 χρόνων
από την απελευθέρωση της πόλης με
την ευχή αυτός να συνοδευτεί και με
την «απελευθέρωση της χώρας από
τους δανειστές».

Επίθεση στην συγκυβέρνηση
«Εκατό χρόνια ακριβώς μετά την

απελευθέρωση των Ιωαννίνων είμαστε
στη χρονιά εκείνη που η Ελλάδα είναι
πάλι σκλαβωμένη, ζούμε στη χώρα
εκείνη που ενώ θα έπρεπε εδώ στην
πρωτεύουσα του νομού Ιωαννίνων να
εορτάζονται τα 100 χρόνια, έρχεται
εγκύκλιος από το Υπουργείο Παι-
δείας, της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βε-
νιζέλου-Κουβέλη, με τη βοήθεια και
την ψήφο της κ. Ρεπούση, που απαγο-
ρεύει να παρελάσουν τα παιδιά, παρά
μόνο οι παραστάτες, για να μη θιχ-
θούν οι επίσημοι.

Εμείς λοιπόν τους λέμε από εδώ,

από τα Γιάννενα ότι εμείς θα παρελά-
σουμε, θα επαναφέρουμε στην πα-
τρίδα μας τις αξίες και τις αρχές με τις
οποίες ελευθερώθηκε η Ελλάδα από
το ζυγό με τα όπλα και τα άρματα, ενώ
τώρα πηγαίνει να σκλαβωθεί από τις
οικονομικές δυνάμεις και τους τραπε-
ζίτες», είπε στην ομιλία του ο κ. Καμ-
μένος και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να
αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε μία
χώρα όπου η συγκυβέρνηση είναι συγ-
κυβέρνηση τριών κομμάτων του Αν-
τώνη Σαμαρά με την Πολιτική Άνοιξη
που μετέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία,
του ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, στόχος
του οποίου είναι να προστατεύσει τον
κ. Παπανδρέου και να αναδείξει πάλι
εκείνα τα στελέχη της κυβέρνησης Ση-
μίτη που οδήγησαν τη χώρα το 2000
σε αυτή την παράξενη σκλαβιά και του
Κουβέλη του προέδρου της Δημοκρα-
τικής Αριστεράς, ο οποίος χρησιμο-
ποιώντας έναν αριστερό μανδύα,
σκλαβώνει έναν ολόκληρο λαό οδη-
γώντας τον εκεί που ουσιαστικά έχει
προκαθορίσει το μνημόνιο».

Ο κ. Καμμένος είπε ότι το κάλεσμα
γίνεται για «να σταματήσει η κατρα-
κύλα της οικονομίας που εξελίσσεται
σε ανθρωπιστική κρίση». Επίσης, τό-
νισε ότι η συγκυβέρνηση «έχει καταρ-
γήσει κάθε πολιτική διαφοροποίηση

του παρελθόντος» και πρόσθεσε ότι
«εδώ έχουμε ένα μαντρί με λύκους»,
αντιστρέφοντας τη ρήση του Ευ. Αβέ-
ρωφ, «όποιος φύγει από το μαντρί τον
τρώει ο λύκος».

Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελ-
λήνων, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του
γγ του ΥΠΟΙΚ Γ. Μέργου και το
«λάθος» του ΔΝΤ, υπογράμμισε ότι
«δεν έχει γίνει λάθος αλλά, έγκλημα».

Ιόνια, ΕΟΖ και «Αθηνά»
Νωρίτερα ο πρόεδρος των «Ανεξάρ-

τητων Ελλήνων» στη συνέντευξη τύπου
που παραχώρησε στα τοπικά μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης απάντησε σε ερω-
τήσεις που αφορούν θέματα τα οποία
ενδιαφέρουν την περιοχή μας.

Έτσι σε ότι αφορά το μέλλον της Ιό-
νιας οδού ο κ. Καμμένος τόνισε ότι
πρώτα πρέπει να βρεθεί που σπατα-
λήθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια μέχρι
σήμερα και στη συνέχεια να δοθεί ξε-
κάθαρο χρονοδιάγραμμα για την επα-
νεκκίνηση των εργασιών.

Για το σχέδιο «Αθηνά» τόνισε πως
δεν υπάρχει λογική όταν «πλαστικο-
ποιείς την φιλοσοφία» αναφερόμενος
στην ένωση του τμήματος πλαστικών
τεχνών με την φιλοσοφική κάτω από
μία σχολή, ενώ τέλος αναφορικά με
την ΕΟΖ αλλά και το Κέντρο Κράτη-

σης Μεταναστών στον δήμο Πωγωνίου
υποστήριξε πως σκοπός, όπως περι-
γράφεται και στο μνημόνιο, είναι οι
κρατούμενοι να αποτελούσουν τα
φτηνά εργατικά χέρια για τις ΕΟΖ, εκ-
φράζοντας την πλήρη αντίθεσή του
στην δημιουργία τους.

«Αν θέλουν ανάπτυξη στην παραμε-
θόριο ας υιοθετήσουν την πρότασή
μας να μειωθεί η φορολογία στο 8%
στις περιοχές αυτές. ΑΝ το πετρέλαιο
είχε  ένα ευρώ στο Πωγώνι τότε που θα
πήγαιναν όλοι, έλληνες και ξένοι να
βάλουν βενζίνη;», τόνισε ο κ. Καμμέ-
νος 

Επίσκεψη στο Λιμεναρχείο 
Ηγουμενίτσας

Την Κυριακή ο κ. Καμμένος επι-
σκέφτηκε και το Κεντρικό Λιμεναρ-
χείο Ηγουμενίτσας. Συναντήθηκε με
τον Κεντρικό Λιμενάρχη, τους αξιω-
ματικούς, τους υπαξιωματικούς και
τους λιμενοφύλακες, με τους οποίους
συζήτησαν τα θέματα που αφορούν το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας
και το Λιμενικό Σώμα. 

Μετά το τέλος της συνάντησης
έκανε την εξής δήλωση:

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επι-
σκέφθηκα το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Ηγουμενίτσας. Επιθυμώ να συγχαρώ
ιδιαίτερα τον κ. Λιμενάρχη και το προ-
σωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου
για τις μεγάλες επιτυχίες στην αντιμε-
τώπιση της λαθρομετανάστευσης και
στη δίωξη των ναρκωτικών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμε-
νίτσας σχηματίζει τις περισσότερες δι-
κογραφίες μετά το αστυνομικό τμήμα
Ομονοίας. Αποτελεί λαμπρό παρά-
δειγμα για το Λιμενικό Σώμα, που
παρά τις αντίξοες συνθήκες, την επί-
θεση στα οικονομικά των Λιμενικών,
τη στέρηση ακόμα και του δικαιώμα-
τος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης, οι άνδρες και οι γυναίκες του
Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν και
επιτελούν ευόρκως το καθήκον τους.»

Δριμεία επίθεση του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην κυβέρνηση από τα Γιάννινα

Π. Καμμένος: «Η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή»

»
Ο πρόεδρος
των «Ανεξάρ-
τητων Ελλή-
νων» στη
συνέντευξη
τύπου που πα-
ραχώρησε στα
τοπικά μέσα
μαζικής ενη-
μέρωσης
απάντησε σε
ερωτήσεις
που αφορούν
θέματα τα
οποία ενδια-
φέρουν την
περιοχή μας

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε του προσυνεδρίου

Δριμεία επίθεση κατά της τρόικας
εσωτερικού, όπως αποκάλεσε τη
συγκυβέρνηση, και την τρόικα εξω-
τερικού εξαπέλυσε από τα Γιάν-
νινα, όπου βρέθηκε για να
παραστεί στο προσυνέδριο Περι-
φέρειας Ηπείρου του κόμματος,
ενόψει του ιδρυτικού συνεδρίου, ο
πρόεδρος των «Ανεξάρτητων Ελλή-
νων», Παναγιώτης Καμμένος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Περίπου μια μικρή κωμόπολη έμεινε
χωρίς δουλειά μέσα σε ένα μήνα στην
Ήπειρο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ από τους 25.030 εγγεγραμμένους
ανέργους τον Δεκέμβριο του 2012 φτά-
σαμε τον Ιανουάριο του 2013 στους
26.374.

Χίλιες και πλέον απολύσεις δηλαδή
μέσα σε 30 ημέρες.

Από τα στοιχεία που δίνει κάθε μήνα
στη δημοσιότητα ο Οργανισμός προκύπτει
πως από τους 26.000 ανέργους σχεδόν οι
15.000 ανήκουν στην κατηγορία των μα-
κροχρόνια ανέργων, αυτών δηλαδή που
είναι χωρίς δουλειά για περισσότερους
από 12 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι 11.000

έχασαν τη δουλειά του μέσα στο 2012.
Από τους περίπου 1.000 που νέους

ανέργους οι 605 αιτήθηκαν επίδομα, κάτι
που σημαίνει ότι εργαζόντουσαν για αρ-
κετό διάστημα πριν απολυθούν.

Μάλιστα οι 405 είναι άνδρες και ο υπό-
λοιπες γυναίκες.

Σε ότι αφορά τώρα το σύνολο των ανέρ-
γων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του ΟΑΕΔ στην Ήπειρο, αυτό αποτελείται
από 10.876  άνδρες κι 15.498 γυναίκες.

Αυτό που είναι ανησυχητικό όμως είναι
το γεγονός πως οι περισσότεροι άνεργοι
στην Ήπειρο είναι ηλικίας από 18 μέχρι
και 54 ετών.

Μέχρι 30 ετών άνεργοι είναι 8.000, από
30 μέχρι 54 16.000 και από 54 ετών και
πάνω 2.371.

Η εικόνα στην Ελλάδα
Σε ότι αφορά το σύνολο της χώρας στα

829.787 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμ-
μένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά
το μήνα Ιανουάριο. Από αυτά 353.596
είναι άνδρες (ποσοστό 42,61%) και
476.191 είναι γυναίκες (ποσοστό
57,39%). 

Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση
κατά  4,04% σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα.  

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών
αναλογεί το 64,00% των εγγεγραμμένων
ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των
30 αναλογεί το 25,66% και στην ηλικιακή
ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το
10,34%.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε

53.515, αυξημένες κατά 8,12% σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα (49.494) και
αυξημένες κατά 22,02% σε σχέση με τον
Ιανουάριο του 2012 (43.856). Οι απολύ-
σεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου) έφθασαν τις 27.469 (αυξημένες
κατά 21,00% σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα και μειωμένες κατά -3,84% σε
σχέση με τον Ιανουάριο του 2012), οι λή-
ξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις
20.832 (μειωμένες  κατά -28,29% σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μει-
ωμένες κατά -3,12% σε σχέση με τον Ια-
νουάριο του 2012) και οι οικειοθελείς
αποχωρήσεις τις 22.721 (αυξημένες κατά
20,91% σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα και αυξημένες κατά 11,78% σε
σχέση με τον Ιανουάριο του 2012). 

Ραγδαία η αύξηση των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Ιανουάριο του 2013

1300 απολύσεις σε ένα μήνα στην Ήπειρο
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Δυο μεγάλες προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει με
επιτυχία η χώρα και μαζί και η Περιφέρεια Ηπείρου
ως άμεσα εμπλεκόμενη με τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση, αφενός να αυξήσει την απορρόφηση πόρων
από το τρέχον ΕΣΠΑ και να πετύχει τον στόχο του
Μνημονίου (το ΠΕΠ Ηπείρου δεν είχε πρόβλημα το
2012) και ταυτόχρονα να σχεδιάσει το νέο ΕΣΠΑ μέχρι
το καλοκαίρι. Για να …τρέξει καλύτερα το σε εξέλιξη
ΕΣΠΑ, ο πρωθυπουργός όρισε αρμόδιο υφυπουργό
τον Κυριάκο Βιρβιδάκη ο οποίος ορκίζεται σήμερα.
Το χαρτοφυλάκιό του θα υπάγεται στο υπουργείο Ανά-
πτυξης, υπό τον Κωστή  Χατζηδάκη.

Τη δημιουργία νέου υφυπουργείου και την τοποθέ-
τηση του κ. Βιρβιδάκη ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου με θέμα το ΕΣΠΑ. Η κυβέρνηση πρέπει

να περάσει αμέσως από τη διαπραγμάτευση και τις δια-
πιστώσεις στην προετοιμασία και την εφαρμογή του
νέου ΕΣΠΑ, τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο
υπουργός Ανάπτυξης  Κ. Χατζηδάκης, κατά την πα-
ρέμβαση του. 

Πρέπει να απορροφηθούν  4 δισ.  ευρώ 
Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο μνημονιακός στόχος

απορροφήσεων για το 2013 είναι περίπου 4 δισ.  ευρώ,
ενώ οι λίστες των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι
έτοιμες μέχρι το τέλος Μαρτίου από τα υπουργεία και
τις Περιφέρειες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι
αν συνυπολογισθούν οι πόροι της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της 36 δισ. ευρώ
περίπου, ενώ μαζί με ένα ποσό της τάξεως των 8 δισ.
ευρώ που δεν έχει ακόμα απορροφηθεί από το σημε-
ρινό ΕΣΠΑ, τα κονδύλια αυτά μπορεί να αποτελέσουν
μια ουσιαστική ένεση ρευστότητας για την αγορά και
τις επιχειρήσεις, καθώς και να συμβάλουν στη στήριξη
των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

Το χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία της κυ-
βέρνησης και των περιφερειών, που παρουσίασε ο
υπουργός, ξεκινά με ένα αναπτυξιακό συνέδριο στις
αρχές Μαρτίου, στο οποίο θα συμμετάσχει ο πρωθυ-
πουργός. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει
με μια Συντονιστική Επιτροπή Χάραξης Πολιτικής,
στην οποία θα συμμετέχουν τα εμπλεκόμενα υπουρ-
γεία και εκπρόσωποι των Περιφερειών, ενώ υποστηρι-
κτικά θα λειτουργεί μια Τεχνική Επιτροπή
Συντονισμού Κατάρτισης του Προγράμματος. 

Ο υπουργός επισήμανε ακόμα ότι μέσα στους επό-
μενους μήνες θα υπάρχει ανοιχτός διάλογος με τους
κοινωνικούς εταίρους. 

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης το νέο ΕΣΠΑ
Το νέο ΕΣΠΑ έχει αρκετά διαφορετική «φιλοσοφία»

από το σημερινό, είπε ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμί-
ζοντας ότι δίνεται μικρότερη έμφαση στις υποδομές
και μεγαλύτερη σε άξονες, όπως η τεχνολογική ανά-
πτυξη, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και η προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Στα τέλη Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί 2ο Εθνικό
Αναπτυξιακό Συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν
η αρχιτεκτονική και η κατανομή των πόρων στα επι-
χειρησιακά προγράμματα, σε συνεννόηση με τα συ-
ναρμόδια υπουργεία. 

Αμέσως μετά, όπως είπε ο υπουργός, θα ξεκινήσει η
λεπτομερής κατάρτιση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέ-
σης, όπως θα λέγεται στην κοινοτική «γλώσσα» το νέο
ΕΣΠΑ. 

Στη συνέχεια, θα γίνει η υποβολή των επιμέρους επι-
χειρησιακών προγραμμάτων, με στόχο να έχει ολο-
κληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του φθινοπώ -
ρου, με την προϋπόθεση, όπως επισήμανε ο κ. Χατζη-
δάκης, ότι θα έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ Συμβου-
λίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το
καλοκαίρι.

Γα το πώς θα διαμορφωθεί το νέο ΠΕΠ Ηπείρου, σί-
γουρα χρειάζεται διάλογος και μεγάλη συζήτηση με
τους φορείς. Για το ποιες κατευθύνσεις θα έχει μέσα
στα νέα πλαίσια που τίθενται ως προς τις προτεραι-
ότητες στη χρηματοδότηση.

Απεντάξεις στάσιμων έργων
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χατζηδάκης στα ημιτελή

έργα της περιόδου 2000-2006 (β’ φάση), καθώς και
στην απένταξη των λεγόμενων «κοιμώμενων» έργων. 

«Σε αυτό δεν θα υπάρξουν ούτε εκπτώσεις, ούτε συμ-
βιβασμοί» τόνισε και προσέθεσε ότι οι λίστες των προ-
γραμμάτων θα πρέπει να ξεκαθαριστούν μέχρι το τέλος
Μαρτίου από τα υπουργεία και τις Περιφέρειες, ώστε
να μην υπάρχουν υπερβολικές υπερδεσμεύσεις, καθώς
σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν προβλήματα
στην ομαλή εκτέλεση του ΕΣΠΑ και στην πληρωμή των
προγραμμάτων από την Κομισιόν. Η Ήπειρος στο δικό
της πρόγραμμα δεν έχει τέτοια έργα, ενδεχομένως να
υπάρχουν κάποια από τομεακά, αλλά το κυριότερο
πρόβλημα είναι η υλοποίηση όσων έχουν ενταχθεί και
δημοπρατηθεί.

Ξεπέρασε τον Κοινοτικό μέσο όρο 
η απορρόφηση

Υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο παραμένει
το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων
από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία συγκριτικά
στοιχεία (Φεβρουαρίου) που δημοσιοποίησε το
υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.

Συγκεκριμένα, η χώρα έχει απορροφήσει το 55%
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ έναντι 49% που είναι ο
μέσος όρος των «27».

Η επίδοση της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες χώρες
της ΕΕ βελτιώθηκε το τελευταίο τρίμηνο, καθώς η δια-
φορά από τον κοινοτικό μέσο όρο το Νοέμβριο ήταν
τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα για τα οποία υπάρχουν
υπογεγραμμένες συμβάσεις αντιστοιχούν αυτή τη
στιγμή στο 83% του συνολικού προϋπολογισμού του
ΕΣΠΑ, ή 94% αν ληφθεί υπόψη η αυξημένη (95%)
συμμετοχή του κοινοτικού προϋπολογισμού στη χρη-
ματοδότηση των προγραμμάτων. Πολύ ψηλά στις συμ-
βάσεις είναι το ΠΕΠ Ηπείρου, όμως χρειάζεται να
επιταχυνθούν οι ρυθμοί για να αυξηθεί η απορρόφηση
και αυτή τη χρονιά. Χ.Κ

Απορρόφηση 4 δισ. ευρώ φέτος και σχεδιασμός

Δυο προκλήσεις 
για το παλιό και το νέο ΕΣΠΑ
Ορίστηκε ως αρμόδιος υφυπουργός ο Κυρ. Βιρβιδάκης, μέχρι το τέλος
Μαΐου τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα με έμφαση στην καινοτομία, 
νέες τεχνολογίες  και το περιβάλλον και λιγότερο σε υποδομές

Το υπουργικό συμβούλιο συζήτησε για το ΕΣΠΑ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, όταν ξεκίνησαν την εκστρα-
τεία «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου»  έθεταν έναν
στόχο διαφορετικό από αυτούς με τους οποίους μας
έχουν συνηθίσει: Να δημιουργήσουν μια «επιδημία»,
αντί να τη θεραπεύσουν. Μια «επιδημία» αλληλεγγύης
που θα έφτανε σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, ως αντί-
δοτο στην εσωστρέφεια, την απελπισία και τον ανθρώ-
πινο πόνο, που τόσο έχουμε ανάγκη αυτή τη δύσκολη
περίοδο για τη χώρα. Τρεις μήνες μετά την έναρξη της
εκστρατείας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διαπιστώνουν με
έκπληξη και χαρά πως οι «Παστίλιες» έγιναν η αφορμή
για μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας να δείξει
οξυμένα κοινωνικά αντανακλαστικά, υιοθετώντας με μο-
ναδικό τρόπο τα μηνύματα της εκστρατείας. Η Ήπειρος
είναι μια από τις περιοχές που προσβλήθηκε από τον
«ιό» της αλληλεγγύης.

«Επιλέγω Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου, δίνω δύ-
ναμη πορείας στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» στέλνει
μήνυμα ο Γιάννης από τα Ιωάννινα, «Πονάς; Ναι, αλλά
βοηθάς εκείνους που πονάνε», επισημαίνει η  Κατερίνα
από την Κόνιτσα.  «Μου αγόρασε η Γιαγιά μου τις Πα-
στίλιες για τον πόνο του άλλου και μου εξήγησε γιατί
λέγονται έτσι», μας λέει η μικρή Ιωάννα από την Άρτα.
«Κάνε μικρά πράγματα με αγάπη. Κανείς δεν μπορεί να
κάνει τα πάντα, όμως ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι»
είναι το μήνυμα του Αλέξανδρου από το Αγρίνιο.
«Πόνος που μοιράζεται, κάπως μετριάζεται» γράφει ο
Κωνσταντίνος από την Αθήνα και  «Ανακουφίζοντας τον
πόνο του άλλου, είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος πάνω
στη Γη!» η Φωτεινή από τους Νέους Επιβάτες. Αυτά είναι
μόνο λίγα  από τα εκατοντάδες συγκινητικά μηνύματα
που έστειλαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες στους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα,  από την έναρξη της εκστρατείας
«Παστίλιες για τον πόνο του άλλου». 

Μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί σχεδόν 300.000 κου-
τιά Παστίλιες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η ζήτηση αυ-
ξάνεται σταθερά από πολίτες που τις αναζητούν στα
φαρμακεία. Τα φαρμακεία που υποστηρίζουν την εκ-
στρατεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχουν φτάσει τις
3.000 και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των γεωγραφι-
κών περιοχών της χώρας. 

Οι περιοχές της χώρας με την μεγαλύτερη ανταπό-
κριση σε σχέση με τον συνολικό αριθμό φαρμακείων
είναι η Αργολίδα, ο Έβρος, τα Γρεβενά και τα νησιά του
Ιονίου όπως η Λευκάδα και η Κεφαλονιά από την περι-
φέρεια, ενώ οι περιοχές Κερατέα, Πεύκη, Δραπετσώνα,
Νέα Σμύρνη της Αθήνας και Τριανδρία, Μπότσαρη,
Εύοσμος της Θεσσαλονίκης ξεχωρίζουν, αποτελώντας
παράδειγμα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους.

Υπενθυμίζεται πως 1 ευρώ από κάθε κουτί με Παστί-
λιες κατευθύνεται απευθείας και χωρίς καμία διάκριση
στην ανακούφιση του πόνου χιλιάδων ανθρώπων μέσω
των προγραμμάτων που αναπτύσσουν οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο τέλος της εκ-
στρατείας θα υπάρξει αναλυτικός απολογισμός με το συ-
νολικό ποσό που συγκεντρώθηκε καθώς και οι δράσεις
που θα ενισχυθούν με το ποσό αυτό.

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρι-
μάνη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού), διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη
της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο
σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου
«Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Όρη Τσαμαντά, Φι-
λιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 180. 492, 22 ευρώ.

Η Ήπειρος δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη της 
με τις «Παστίλιες» των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη για
τα όρη Τσαμαντά, Φιλιατών κ.α.



Ε Δευτέρα
25.2.2013 21Η ΕΡΕΥΝΑ

X. ΚΑΖΑΚΟΣ

Εξαιρετικά δύσκολη και …
ακριβή έχει καταστεί η  σύνδεση
του Θεσπρωτικού στο νομό Πρέ-
βεζας με τη Εγνατία οδό στον
κόμβο Τύριας, έργο που για
πολλά χρόνια απασχολεί την αυ-
τοδιοίκηση και τις τοπικές κοινω-
νίες στη Λάκκα Σουλίου και στο
γειτονικό Θεσπρωτικό.  Η Εγνατία
είναι γεγονός, η σύνδεση αυτών
των περιοχών, παραμένει ζητού-
μενο. Το ένα τμήμα του από
Τύρια μέχρι Σιστρούνι στο νομό
Ιωαννίνων εκτελείται μεν, αλλά η
χρηματοδότηση από εθνικούς πό-
ρους, για την ώρα, δεν επιτρέπει
να αισιοδοξεί κανείς για απρό-
σκοπτη ροή, ενώ για το τμήμα
από γέφυρα Μπακόλα μέχρι Θε-
σπρωτικό η μελέτη έβγαλε υψηλό
κόστος και η Περιφέρεια ψάχνει
τρόπο να το μειώσει στα 30 εκ.
ευρώ, με στόχο να το εντάξει ως
έργο-«γέφυρα» στο επόμενο
ΕΣΠΑ. Υπάρχει και το ενδιάμεσο
τμήμα από Σιστρούνι μέχρι όρια
νομού (γέφυρα Μπακόλα) χωρίς
μελέτη. Αποτελεί κι αυτό ένα
ακόμη πρόβλημα.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της
πρόσφατης ενημέρωσης από τον
Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Κα-
χριμάνη,  στα πλαίσια απάντησης
του σε ερώτηση της περιφερει-
ακής συμβούλου της μείζονος
μειοψηφίας Ρόης Ζηκίδου. 

Ουσιαστικά το μόνο νέο στοι-
χείο είναι ότι ολοκληρώνεται η
μελέτη που είχε ανατεθεί το 2009
και για το δεύτερο μεγάλο τμήμα,
αλλά τα 45 εκ. ευρώ  που είναι ο
προϋπολογισμός, κάνουν απαγο-
ρευτικό το έργο.

Η χωρίς προβλήματα και νέες
καθυστερήσεις  ολοκλήρωση του
τμήματος Τύρια-Σιστρούνι επα-
φίεται σε πιθανή ένταξη του στο
τρέχον ΕΣΠΑ, αν ακόμη η Περι-
φέρεια το παλεύει, ενώ για το υπό-
λοιπο, το νέο ΕΣΠΑ μόνο μπορεί
να το υλοποιήσει. Οι ευκαιρίες
χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Από ενιαίο «έσπασε» 
στο δυο

Το συνολικό έργο απασχόλησε
για χρόνια τις πρώην νομαρχια-
κές αυτοδιοικήσεις Ιωαννίνων και
Πρέβεζας, πρώην δήμους και την
κρατική Περιφέρεια. Αρχικά, είχε
ανατεθεί από την κρατική Περι-
φέρεια μελέτη για το σύνολο του
δρόμου (δεν πρόκειται για αυτο-
κινητόδρομο, αλλά για βελτίωση
υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου

με 11 μέτρα πλάτος και μια λω-
ρίδα ανά κατεύθυνση και κάποιες
νέες χαράξεις), αλλά στην πορεία
κρίθηκε ασύμφορο το κόστος για
να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες
και το 2004, ακυρώθηκε η όλη
διαδικασία με απόφαση του τότε
ΓΓΠΗ Δ. Πανοζάχου. 

Η μελέτη «έσπασε» στα δύο και
άρχισε ένας μεγάλος αγώνας για
να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι,
τόσο από την νομαρχιακή αυτοδι-
οίκηση, όσο και από τους δήμους
Σελλών και Λάκκας Σουλίου για
το τμήμα Τύρια-Σιστρούνι. 

Δεν έλειψαν εκείνη την περίοδο
και οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα
στις Ν.Α Ιωαννίνων και Πρέβεζας
και τελικά η πρώτη μελέτη ολο-
κληρώθηκε, η δεύτερη για το
τμήμα στο νομό Πρέβεζας καθυ-
στέρησε μέχρι να χρηματοδοτη-
θεί από την πρώην κρατική
Περιφέρεια. 

Η μεγάλη καθυστέρηση να ολο-
κληρωθούν οι μελέτες  και κυρίως
το γεγονός ότι «κόπηκε» σε δυο
τμήματα το έργο και δεν προχώ-
ρησε ως διανομαρχιακό, το
άφησε εκτός Γ΄ΚΠΣ και εκτός
ΕΣΠΑ στην συνέχεια. Ο συγκε-
κριμένος οδικός άξονας είχε χα-
ρακτηριστεί ως «κατσικόδρομος»
από τον πρώην υπουργό ΠΕ-
ΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά όταν τέθηκε αί-
τημα μελέτης και κατασκευής του.

Άργησε και το πρώτο τμήμα
Παρόλο που για το πρώτο

τμήμα Τύρια-Σιστρούνι η μελέτη
ολοκληρώθηκε σχετικά νωρίς,
μετά το «στοπ» για τη συνολική,
δεν εντάχθηκε  στο ΕΣΠΑ, αλλά
στο πρόγραμμα «Πίνδος» με 12,6
εκ. ευρώ.  

Ήταν μια καλή διέξοδος, αλλά
την εποχή που εντάχθηκε η οικο-
νομική κρίση είχε χτυπήσει τη
χώρα και μείωσε δραματικά τους

διαθέσιμους εθνικούς πόρους
που χρηματοδοτούν το πρό-
γραμμα. Από όσα ανέφερε ο Πε-
ριφερειάρχης στην απάντηση του
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν
ξεκαθαρίζεται αν εξακολουθεί η
προσπάθεια να ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ, όπως ήταν ο στόχος μετά
την ανάθεση στον δεύτερο μει-
οδότη και την έκπτωση του πρώ-
του. Δεν αποκλείεται να υπάρχει
πρόβλημα με τις προδιαγραφές
της μελέτης για να είναι επιλέξιμο
το έργο.

Το συμβατικό του αντικείμενο
ανέρχεται σε 7.240.254,60  ευρώ
χωρίς το ΦΠΑ και η δημοπρά-
τησή του έγινε στις 12 Ιανουαρίου
2010. Το έργο άρχισε να εκτελεί-
ται 2,5 χρόνια μετά…

Μόλις 300.000 ευρώ 
οι πληρωμές

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε
στα προβλήματα με τον αρχικό
ανάδοχο (ο οποίος να υπενθυμί-
σουμε κηρύχθηκε έκπτωτος και η
υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη,
αλλά  τελικά δόθηκε διέξοδος με
την ανάθεση στον δεύτερο μει-
οδότη) και ότι το έργο ξεκίνησε το
περασμένο καλοκαίρι. Μέχρι σή-
μερα εκτελούνται χωματουργικές
εργασίες. 

Ωστόσο, υπήρξε μια επιβρά-
δυνση των εργασιών καθώς απαι-
τήθηκε τροποποίηση της μελέτης,
επειδή διαπιστώθηκαν σημαντι-
κές αποκλίσεις όσον αφορά τα
υψομετρικά στοιχεία, λόγω του
γεγονότος ότι η περιοχή είναι έν-
τονα δασωμένη. 

Ενδεικτικό των προβλημάτων
στην εκτέλεση και χρηματοδό-
τηση, είναι το γεγονός ότι μέχρι
σήμερα έχει καταβληθεί το ποσό
των 295.132 ευρώ. Πάντως ο Πε-
ριφερειάρχης σημείωσε ότι  είναι
διαθέσιμα χρήματα για τη συνέ-

χιση των εργασιών, που την πε-
ρίοδο αυτή προχωρούν σε συ-
νάρτηση και με τις δύσκολες
καιρικές συνθήκες. 

Η πορεία των εργασιών θα δεί-
ξει αν υπάρχουν χρήματα ή άλλα
προβλήματα στη μελέτη.

«Ακριβό» το τμήμα
στο νομό Πρέβεζας

Πλέον, δεν υπάρχουν νομαρ-
χιακές αυτοδιοικήσεις και αντι-
παραθέσεις και η Περιφέρεια έχει
την συνολική ευθύνη και για το
τμήμα του έργου στο  νομό Πρέ-
βεζας, αυτό που η μελέτη άργησε
πολύ να ανατεθεί και μόλις το
2009 (από το 2004 που σταμά-
τησε η προμελέτη) υπογράφτηκε
η σύμβαση του με προϋπολογι-
σμό μελέτης 1,2 εκ. ευρώ.

Για το τμήμα Γέφυρα Μπακόλα
- Θεσπρωτικό, ο Περιφερειάρχης
ανέφερε στην απάντηση του στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι ο
προϋπολογισμός του έργου, σύμ-
φωνα με τη μελέτη που εκπονή-
θηκε ανέρχεται σε 45 εκ. ευρώ,
ποσό που δεν μπορεί να εξευρε-
θεί από κανένα χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, και για αυτό το λόγο
θα γίνει επανεξέτασή της με
στόχο να κατέβει το κόστος στα
30 εκ. ευρώ περίπου, ώστε  να
επιδιωχθεί η ένταξή του ως έργο-
«γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ. 

Ουσιαστικά, να γίνει η ένταξη
στο τρέχον ΕΣΠΑ, αλλά να κατα-
σκευαστεί με το επόμενο. 

Η μείωση του προϋπολογισμού,
προφανέστατα, αφορά και μικρό-
τερο φυσικό αντικείμενο και
άρα… εκπτώσεις στα χαρακτηρι-
στικά του δρόμου που μελετή-
θηκε με πλάτος 11 μέτρων, μια
λωρίδα ανά κατεύθυνση και στα
ανηφορικά σημεία με βοηθητική
λωρίδα.

Ενώ εκτελείται το Τύρια-Σιστρούνι… ακριβό το άλλο τμήμα

Μετ’ εμποδίων η σύνδεση Θεσπρωτικού με Εγνατία
Με μείωση προϋπολογισμού από τα 45 εκ. ευρώ στα 30 εκ. ευρώ
και ως έργο-«γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ φιλοδοξεί να το υλοποιήσει η Περιφέρεια

Το περασμένο καλοκαίρι άρχισαν οι εργασίες στο έργο Τύρια-Σιστρούνι, λίγες οι πληρωμές μέχρι τώρα
και άγνωστο αν θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους ή ενταχθεί στο ΕΣΠΑ

18 Φεβρουαρίου-

5 Μαρτίου

Αιτήσεις
για συμμετοχή 
στις πανελλαδικές
εξετάσεις

Από τη Δευτέρα 18 Φε-
βρουαρίου ως και την Τρίτη
5 Μαρτίου ορίζεται η προ-
θεσμία, μέσα στην οποία θα
πρέπει να υποβάλουν την
αίτηση-δήλωση υποψηφιό-
τητας συμμετοχής στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις 2013
οι υποψήφιοι των Γενικών
Λυκείων (ΓΕΛ) και των
Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η
διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων υποψηφιότητας θα
είναι ενιαία και για τους δύο
τύπους λυκείου (ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ).

Όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Παιδείας σε
κοινή προθεσμία, που θα
ανακοινωθεί εγκαίρως, θα
υποβληθούν και τα μηχανο-
γραφικά δελτία των υποψη-
φίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΕΣ Α και Β).

Η ανωτέρω προθεσμία
(18 Φεβρουαρίου με 5
Μαρτίου) είναι αποκλει-
στική και μετά την παρέ-
λευσή της δεν γίνεται δεκτή
καμία αίτηση-δήλωση.

Η αίτηση-δήλωση υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά στο
λύκειο. Ο υποψήφιος μπο-
ρεί να προμηθεύεται την αί-
τηση-δήλωση που αναλογεί
στην περίπτωσή του είτε
από το Διαδίκτυο, όπου
αναρτώνται τα κατά περί-
πτωση υποδείγματα της αί-
τησης-δήλωσης στην
επίσημη ιστοσελίδα του
υπουργείου Παιδείας
(www.minedu.gov.gr, στο
σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γε-
νικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ
ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων),
είτε από το λύκειό του.

Στη συνέχεια θα συμπλη-
ρώνει την αίτηση-δήλωση
σύμφωνα και με τις οδηγίες
που αναγράφονται στο έν-
τυπο και θα προσέρχεται
στο λύκειό του για την ορι-
στική ηλεκτρονική υπο-
βολή του. Στην ίδια
ιστοσελίδα αναρτάται και η
σχετική εγκύκλιος που θα
περιγράφει πλήρως τη δια-
δικασία και τα αναλυτικά δι-
καιολογητικά για κάθε
κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ
ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή από-
φοιτος).
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Ο ίδιος ο Συνεταιρισμός ανακοί-
νωσε χθες επίσημα ότι σύμφωνα με
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Άρτας εγκρίθηκε η υπαγωγή του
στη διαδικασία εξυγίανσης  του άρ-
θρου 99 και η έναρξη της διαδικασίας
συνδιαλλαγής με τους πιστωτές του.

Όπως υπενθυμίζεται  στη χθεσινή
ανακοίνωση, «η σχετική αίτηση είχε
υποβληθεί από τον ίδιο τον  Συνεται-
ρισμό τον Δεκέμβριο του 2010 και του
επέτρεψε να συνεχίσει την παραγω-
γική του δραστηριότητα, η οποία είχε
κλονιστεί στο συγκεκριμένο σημείο». 

Ήταν, να σημειώσουμε, η περίοδος
που ο Συνεταιρισμός για να ξεπεράσει
το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας
και να καλύψει άμεσες ανάγκες πλη-
ρωμών, είχε καταφέρει να δανειοδο-
τηθεί παρά τις μεγάλες οφειλές του σε
άλλα δάνεια, προκειμένου να κάνει
ρύθμιση με προμηθευτές, να πληρώ-
σει παραγωγούς και εργαζόμενους,
αλλά τελικά δεν έλαβε το σύνολο του
δανείου και δεν είχε τη διαχείριση
του.  Το δάνειο 3,5 εκ. ευρώ από την

Αγροτική Τράπεζα δόθηκε με εγ-
γύηση του δημοσίου κατά 80% και για
το υπόλοιπο 20% ζητήθηκε διασφά-
λιση που δεν μπόρεσε να δώσει ο Συ-
νεταιρισμός. 

Ουσιαστικά από τα 3,5 εκ. ευρώ,
όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος του Λε-
ωνίδας Τσιαντής, δόθηκαν 2,8 εκ.
ευρώ, η ΑΤΕ κράτησε 650.000 ευρώ
για οφειλές του Συνεταιρισμού προς
αυτή και από τα 2.150.000 ευρώ το 1
εκ. ευρώ πήγε για μισθούς εργαζομέ-
νων, όχι όμως και το 1.150.000 ευρώ.
Αυτό το ποσό δεν εκταμιεύτηκε, η ΑΤΕ
ζήτησε οι πληρωμές να γίνονται μέσω
αυτής.

Αυτό ήταν και η αιτία για να ζητηθεί
η υπαγωγή στο άρθρο 99, αφού οι
προμηθευτές θεώρησαν ότι δεν θα
πληρωθούν και δεν δέχθηκαν να έρ-
θουν σε συμβιβασμό. Εκείνη την πε-
ρίοδο, τέλος του 2010, ο

Συνεταιρισμός μπορούσε να διαχειρι-
στεί μόνο το 40% των εισπράξεων του,
αφού το υπόλοιπο το παρακρατούσαν
άμεσα οι δανείστριες τράπεζες. Η αί-
τηση υπαγωγής στο άρθρο 99 ήταν βέ-
βαια και η αιτία να σταματήσει κάθε
διαδικασία και συζήτηση για τη συγ-
χώνευση-συνένωση του Πτηνοτροφι-
κού  Άρτας με αυτόν των Ιωαννίνων.

Η υπαγωγή στο άρθρο 99 με την δι-
καστική απόφαση, σημαίνει ότι ο Συ-
νεταιρισμός ήρθε σε συμφωνία με
τους βασικούς πιστωτές του και κρί-
θηκε ότι έχει μεν προβλήματα, αλλά
δεν έκανε στάση πληρωμών.  

Πάντως, στη διοίκηση του Συνεται-
ρισμού αισιοδοξούν ότι θα τα καταφέ-
ρουν.

«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της
διαδικασίας συνδιαλλαγής, σε συν-
δυασμό με την προσπάθεια εξυγίαν-
σης η  οποία έχει αρχίσει εδώ και ένα

χρόνο, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει
σε όφελος του Συνεταιρισμού», τονί-
ζεται στην χθεσινή ανακοίνωση και
προστίθεται ότι  «θα δοθεί δηλαδή,  η
δυνατότητα στον Συνεταιρισμό να ξε-
περάσει  τα συσσωρευμένα χρηματο-
οικονομικά προβλήματα των
τελευταίων ετών και θα του επιτρέψει
να προχωρήσει δυναμικά στο μέλλον,
προς όφελος των μελών του, των εργα-
ζομένων αλλά και της τοπικής κοινω-
νίας». 

Ο  Συνεταιρισμός απασχολεί περί-
που 300  εργαζομένους και έχει 134
συνεργαζόμενους παραγωγούς. Την
περίοδο που κατέθεσε την αίτηση
υπαγωγής στο άρθρο 99 είχε συνολι-
κές οφειλές περίπου 40 εκ. ευρώ, εκ
των οποίων περισσότερα από τα μισά
σε δάνεια και τα υπόλοιπα σε μι-
σθούς, στους παραγωγούς, ασφαλιστι-
κές εισφορές και προμηθευτές. 

»
Η υπαγωγή
στο άρθρο 99
με την δικα-
στική από-
φαση,
σημαίνει ότι ο
Συνεταιρισμός
ήρθε σε συμ-
φωνία με τους
βασικούς πι-
στωτές του
και κρίθηκε
ότι έχει μεν
προβλήματα,
αλλά δεν
έκανε στάση
πληρωμών

Μέσα από τη υπαγωγή του στο
άρθρο 99 του Νόμου
3588/2007, (δηλαδή τον νέο
Πτωχευτικό Κώδικα) θα συνεχί-
σει τη «μάχη» της οικονομικής
εξυγίανσης του ο Αγροτικός Πτη-
νοτροφικός Συνεταιρισμός
Άρτας. Είναι η τελευταία ευκαι-
ρία να σωθεί και να αποπληρώ-
σει ταυτόχρονα τους πιστωτές
του, παραγωγούς και προσωπικό
και να αλλάξει σελίδα

Εγκρίθηκε η υπαγωγή του στο άρθρο 99 

Τελευταία ευκαιρία για να σωθεί ο Πτηνοτροφικός Άρτας

Την ευκαιρία να δηλώσει για μία ακόμη φορά την
αμέριστη συμπαράστασή του στην προσπάθεια το Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων να βγει ενισχυμένο από το σχέ-
διο «Αθηνά» είχε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωαννίνων
Μιχάλης Κασσής, ο οποίος με αφορμή επιστολή που
του έστειλε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης σχετικά με πρόσφατη ερώ-
τησή του για το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που έχει παρου-
σιαστεί αναφορικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και τις προωθούμενες συνενώσεις, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Με αφορμή επιστολή που μου απέστειλε ο Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με πρό-
σφατη ερώτησή μου προς τον Υπουργό Παιδείας για
το σχέδιο ΑΘΗΝΑ που πρόσφατα παρουσιάστηκε,
θέλω να επαναλάβω πως στέκομαι στο πλευρό των
προσπαθειών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας της
Πόλης μας η οποία δε ζητά τίποτε περισσότερο από
τα λογικά και αυτονόητα που έπρεπε να συμπεριλαμ-
βάνει το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Είναι αναγκαίο η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
να αντιληφθεί πως ο εξορθολογισμός της Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνει μόνο με δημο-
σιονομικά κριτήρια και με διαιώνιση πελατειακών
λογικών.

Είναι απαραίτητο να υπάρξουν και εκπαιδευτικά,

κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια και να εξεταστούν
τα θέματα που σχετίζονται με τις μέχρι σήμερα ενέρ-
γειες των Ιδρυμάτων για τη στήριξη τμημάτων που συγ-
χωνεύονται καθώς και οι υπάρχουσες υποδομές που
χρειάζονται για στηριχτούν οι συγχωνεύσεις.

Με γνώμονα αυτές τις βασικές θέσεις θα συνεχίσω
την προσπάθεια για την υλοποίηση όσων αυτονόητων
προτείνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχοντας στο
πλευρό του το σύνολο της τοπικής κοινωνίας».

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Πρύτανη έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας εκφράσω

τις θερμές μου ευχαριστίες για την Ερώτηση σας προς
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, κ. Κ. Αρβανιτόπουλο σχετικά
με τη «Αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκ-
παίδευσης - Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» και πιο συγκεκριμένα
σχετικά με τον αποκλεισμό του Πανεπιστημίου μας
από το σχέδιο συγχωνεύσεων, τις προθέσεις του για
την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και το
χρονοδιάγραμμα αναγνώρισης επαγγελματικών δι-
καιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανι-
κών Επιστήμης Υλικών.

Τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την προσωπική
σας συμβολή συνοδεύουν οι ευχές μου για καλή συ-
νέχεια και δύναμη στο έργο σας».

Δηλώσεις με αφορμή την ευχαριστήρια επιστολή του Πρύτανη 

Στο πλευρό του Πανεπιστημίου
για το σχέδιο «Αθηνά» ο Μ. Κασσής

Απαγόρευση 
αλιείας καραβίδας 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Κα-
χριμάνη, από 15 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαΐου
2013, απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας της καραβίδας
με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο στον ποταμό Κα-
λαμά, τους παραποτάμους του, καθώς και σε όλους τους
άλλους  ποταμούς και τα υδάτινα οικοσυστήματα της
Ηπείρου με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής
του είδους και των φυσικών πληθυσμών. 

Προκήρυξη για αξιολογητές 
του ΕΦΕΠΑΕ
Από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
(ΕΦΕΠΑΕ), εκδόθηκε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών.
Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο,
είναι η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των προτάσεων που
θα τους ανατεθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγη-
σης του Οδηγού της Προκήρυξης και τις Οδηγίες του
ΕΦΕΠΑΕ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αί-
τηση εγγραφής και τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσε-
λίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαρ-
τίου 2013 και ώρα 5.00 μ.μ..  
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Τα εβδομαδιαία παγωτά μου έγι-
ναν ροδάκινα. «Δεν μπορούμε να
τρώμε ασύστολα όταν στην Αφρική
δεν έχουν να φάνε». Και έκανα πε-
ρικοπές στις μερίδες των γευμά-
των μου.

Παρ’ όλα αυτά δεν αισθανόμουν
καμία πίεση ή στέρηση. Αντιθέτως
ένιωθα πιο δυνατή από ποτέ. Το
πρώτο πράγμα που σου υπόσχεται
η ανορεξία είναι παντοδυναμία.
Μπορούσα να είμαι δυνατή, γεμάτη
ζωή, χωρίς να έχω ανάγκη μεγά-
λες μερίδες ή περιττά λιπαρά. Με

όριζε η σκέψη μου και όχι η επιθυ-
μία μου. «Αν ποτέ επιθυμήσεις κάτι,
θα σ’ το δώσω», υποσχόμουν στον
εαυτό μου. «Αλλά γιατί να σ’ το
δώσω όσο δεν το έχεις ανάγκη;»
συμπλήρωνα.

Σε πρώτη φάση λοιπόν η ανορε-
ξία έρχεται να βγάλει στο φως τη
δύναμη που είχες μέσα σου και οι
άλλοι την υποτίμησαν. Έρχεται να
σε κάνει ισχυρή, συγκρατημένη και
ανεξάρτητη. Το άτομο γίνεται δημι-
ουργικό, πολλαπλασιάζει τις ασχο-
λίες του και σημειώνει επιτυχία σε

όλες. Το φαΐ γίνεται όλο και λιγό-
τερο αναγκαίο, χωρίς ακόμα να
έχει γίνει εχθρός. Το αγνοεί, αλλά
δεν το μισεί, ούτε το φοβάται.
Απλώς βλέπει πως δεν το έχει πια
ανάγκη όπως παλιά, ούτε όπως οι
υπόλοιποι άνθρωποι, που τους θε-
ωρεί «κοιλιόδουλους». Είναι ευτυχι-
σμένο, γιατί για πρώτη φορά
ελέγχει τόσο απόλυτα τη ζωή του,
αρχίζοντας από αυτά που θεωρεί
πως του ανήκουν περισσότερο από
κάθε τι: την τροφή του και το σώμα
του!

Ο ξενιστής μου η ανορεξία 
Θεοδώρα Πούλη | (ΛΙΒΑΝΗΣ)

Το αγνοεί, αλλά δεν
το μισεί, ούτε το φο-
βάται. Απλώς βλέ-
πει πως δεν το έχει
πια ανάγκη όπως
παλιά, ούτε όπως οι
υπόλοιποι άνθρω-
ποι, που τους θεω-
ρεί «κοιλιόδου -
λους».

«

«

ROBIN S. SHARMA - Ο συγ-
γραφέας-φαινόμενο που έγραψε
το παγκόσμιο best seller Ο ΜΟ-
ΝΑΧΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗ FER-
RARI ΤΟΥ

Μια συναρπαστική ιστορία από
το συγγραφέα του best seller «Ο
Μοναχός που Πούλησε τη Ferrari
του», μια περιπέτεια γεμάτη αγω-
νία και εκπλήξεις, που αποκαλύ-
πτει τι σημαίνει να ζεις πραγμα-
τικά.

Ο ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΛΑΝΤΡΙ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ 

Ύστερα από μια παράξενη συ-
νάντηση με έναν μακρινό συγ-
γενή του, τον Τζούλιαν Μαντλ,
πρώην μεγαλοδικηγόρο που εγ-
κατέλειψε ξαφνικά τα πάντα για
να ταξιδέψει στα Ιμαλάια, ο Τζό-

ναθαν καλείται να ταξιδέψει με τη
σειρά του στις τέσσερις άκρες
της Γης για να συλλέξει τα γράμ-
ματα που κρύβουν τα εκπληκτικά
μυστικά που ανακάλυψε ο Τζού-
λιαν.

Μέσα από αυτό το περιπετει-
ώδες ταξίδι, που οδηγεί τον Τζό-
ναθαν από τα αισθησιακά τάνγκο
μπαρ του Μπουένος Άιρες και τις
σκοτεινές κατακόμβες του Παρι-
σιού έως τους ολόφωτους ουρα-
νοξύστες της Σανγκάης και την
απόκοσμη έρημο της Σεντόνα, ο
Robin Sharma αποκαλύπτει μυ-
στικά που μας βοηθούν να ανα-
καλύψουμε την προσωπική μας
δύναμη, να αφουγκραστούμε τον
αληθινό εαυτό μας και να ζή-
σουμε χωρίς φόβο τα όνειρά μας.

ΣΕΛ.: 312

Τα μυστικά του μοναχού που πούλησε τη Ferrari του 
Robin S. Sharma  | ΔΙΟΠΤΡΑ

βιβλίο Παρουσίαση: Σοφία Τσέπα

Ο πόλεμος της Όλγας 
Φιλ Καφλακούδης  | ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η Όλγα Σταμπόλη φτάνει στην Αθήνα το 1936.

Είναι άνεργη ηθοποιός, χωρίς χρήματα, έχει ελάχι

στους φίλους και μια ντροπή που την ακολουθεί

από την άλλη άκρη του κόσμου. Η υποκριτική της

ικανότητα, η γνώση ξένων γλωσσών και ο χαρα

κτήρας της την ωθούν, χωρίς καλά καλά να το συ

νειδητοποιήσει, να γίνει μέλος της ελληνικής

Αντίστασης την εποχή που η χώρα μπαίνει στον

πόλεμο. Όταν οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την

Αθήνα, η Όλγα συνεχίζει να σώζει Βρετανούς αε

ροπόρους και να σαμποτάρει τις γραμμές ανεφο

διασμού του εχθρού. Μέχρι τη μέρα που τη

συλλαμβάνουν. Μέσα από τις αφηγήσεις της μη

τέρας και των παιδιών της μεταφερόμαστε πίσω

στα γεγονότα που σημάδεψαν τις δύο χώρες, τη

ζωή της Όλγας στην Ελλάδα και της οικογένειάς

της στην Αυστραλία από το 1916 μέχρι το 1943. 

Ένα ξεχωριστό βιβλίο που ισορροπεί αριστοτε

χνικά ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυ

θοπλασία.

ΣΕΛ.: 432

Μύθοι και παραμύθια 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζήστε τη µαγεία των πιο αγαπηµέ

νων κλασικών ιστοριών παρέα µε τους πρωταγω

νιστές τους. Ανακαλύψτε τους στις σελίδες αυτού

του συναρπαστικού βιβλίου, που είναι γεµάτο εν

τυπωσιακές, πολύχρωµες εικόνες.

Η Χιονάτη

Η Σταχτοπούτα

Τα τρία γουρουνάκια

Ο λαγός και η χελώνα

Ο Πινόκιο

ΣΕΛ.: 122
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ΕΡΕΥΝ-

ητικά

Ανώμαλη προσγείωση για το σκι…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση άργησε,  αλλά έκανε την παρέμβαση της καλώντας το δήμο Ιωαννιτών να σταματήσει τα
σκαψίματα και όχι την κοπή καλαμιών, όπως «βάφτισε» τις εργασίες πίσω από το ανάχωμα Αμφιθέας. Μέχρι τώρα ο
δήμος υποστήριζε ότι δεν χρειάζονταν άδεια για να κόψει καλάμια και να φτιάξει μια εναλλακτική πίστα θαλασσίου σκι,
αλλά οι εξελίξεις τον διαψεύδουν.  Οι φωτογραφίες από τις εργασίες που δημοσιοποίησε μαζί με την απόφαση της Απο-
κεντρωμένης ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, δεν χωρούν αμφισβητήσεις για το σκάψιμο που έγινε από το μη-
χάνημα κοπής καλαμιών που είναι πολυμηχάνημα και απομακρύνει και την λάσπη  από τον βυθό. 
Το θέμα είναι αν θα δοθεί  άδεια, εφόσον ζητηθεί ή ζητήθηκε ήδη. Δηλαδή αν πρόκειται για την διαδικασία
ή για την ουσία της παρέμβασης. Όμως με την εντολή να αποκατασταθεί το σκάψιμο, μάλλον δεν είναι εύκολη
η πίστα στην περιοχή αυτή.  Κι ας έλεγε για αναγκαία κοπή καλαμιών ο δήμαρχος.  Όλα αυτά δείχνουν ότι
στην λίμνη ο καθένας έκανε και κάνει ότι θέλει. Χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό.

Που είναι αυτή η ανάπτυξη;
Περίπου μια μικρή κωμόπολη έμεινε
χωρίς δουλειά μέσα σε ένα μήνα στην
Ήπειρο, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ από τους 25.030 εγγεγραμμένους
ανέργους τον Δεκέμβριο του 2012 φτά-
σαμε τον Ιανουάριο του 2013 στους
26.374.
Χίλιες και πλέον απολύσεις δηλαδή μέσα
σε 30 ημέρες.
Από τους περίπου 1.300 που νέους ανέρ-
γους οι 605 αιτήθηκαν επίδομα, κάτι που
σημαίνει ότι εργαζόντουσαν για αρκετό
διάστημα πριν απολυθούν.
Μάλιστα οι 405 είναι άνδρες και ο υπό-
λοιπες γυναίκες.
Σε ότι αφορά τώρα το σύνολο των ανέργων
που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
ΟΑΕΔ στην Ήπειρο, αυτό αποτελείται από
10.876 άνδρες κι 15.498 γυναίκες.
Και μετά σου λένε κάνε υπομονή έρχεται
η ανάπτυξη.

»

Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια
Λίγο έλειψε να έχουμε συγκρούσεις και
επεισόδια στην πόλη μας χθες κατά τη
διάρκεια της πορείας που έγινε στα πλαί-
σια της 24ωρης απεργίας.
Η παρουσία του βουλευτή της Χρυσής
Αυγής, Χρήστου Παππά στην κατάθεση
στεφάνων στο Ηρώο Μπιζανομάχων απο-
τέλεσε το κόκκινο πανί για τους διαδηλω-
τές που τελικά έμειναν μόνο στις λεκτικές
επιθέσεις και ευτυχώς δεν προχώρησαν
και επί του πρακτέου.
Αυτά όμως πρέπει να τα βλέπουν και να
τα κρίνουν όλοι και ειδικά όσοι πιστεύουν
ότι μια παρουσία ενός βουλευτή του συγ-
κεκριμένου κόμματος σε εκδηλώσεις μνή-
μης δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα, αφού
επιβάλλεται άλλωστε η πρόσκλησή του
από το πρωτόκολλο.
Αυτή τη φορά δεν είχαμε επεισόδια. Την
επόμενη όμως…

»

Ανάγκη και 
μάλιστα επιτακτική
Την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα στη
λήψη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου
να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που
προέκυψαν στη λειτουργία των ΧΥΤΑ στην
Θεσπρωτία και στα Ιωάννινα επεσήμανε
προς τους εμπλεκόμενους φορείς ο Γενι-
κός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Ηλίας Θεοδωρίδης στην έκτακτη σύσκεψη
που συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης στην
αίθουσα συσκέψεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στα Ιωάννινα.

»

Κλειδαρότρυπα

Μήπως
είναι και-
ρός σε
τούτη

την περιοχή
να σχεδιαστεί
ένα σοβαρό
έργο; Γιατί
έχει μείνει
πολύ πίσω και
δεν το αξίζει.

;

Κάποτε στις επετείους απελευ-
θέρωσης της πόλης, πρωθυ-
πουργοί (σπανιότερα)  ή
υπουργοί (συχνότατα) έκαναν
εξαγγελίες για κάποιο μεγάλο
έργο. Τα τελευταία χρόνια εξέ-
λιπαν τέτοιου είδους εξαγγε-
λίες, η παραχώρηση του
στρατοπέδου Βελισαρίου μας
έρχεται στη μνήμη, μετά το
τρένο που ήταν για χρόνια
εξαγγελλόμενο έργο. Και τα
δυο ακόμη γίνονται…

***********
Με την κατάργηση από πέρυσι
του επισήμου δείπνου δεν
υπάρχουν και οι εξαγγελίες.
Στα εκατόχρονα των Ελευθε-
ρίων, όμως, θα ήταν ευπρόσδε-
κτο ένα μεγάλο «δώρο», όπως
η κατασκευή του τραμ. Ο
υπουργός που ελπίζει να χρη-
ματοδοτηθεί είναι ο Γιαννιώτης
Στ. Καλογιάννης.
Μακάρι να δούμε την ελπίδα να
μετατρέπετε σε πράξη.

***********
Περίπου μια μικρή κωμόπολη
έμεινε χωρίς δουλειά μέσα σε
ένα μήνα στην Ήπειρο, αφού
σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ από τους 25.030 εγγε-
γραμμένους ανέργους τον Δε-
κέμβριο του 2012 φτάσαμε τον
Ιανουάριο του 2013 στους
26.374.
Χίλιες και πλέον απολύσεις δη-
λαδή μέσα σε 30 ημέρες.

Χρωστάνε ένα μεγάλο έργο στην Ήπειρο
Έστω κι αν ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Σταύρος Καλο-
γιάννης ονόμασε το… ορφανό τμήμα της Ιόνιας οδού, από το τέλος παραχώρη-
σης μέχρι το Καλπάκι (στην ουσία εκεί θα φτάνει ως αυτοκινητόδρομος και
θεωρητικά μέχρι Κακαβιά), ως κάθετο άξονα της Εγνατίας που δεν έγινε, η
ουσία δεν αλλάζει. Η κατασκευή  του επαφίεται στην ένταξη του ή μη στο επό-
μενο ΕΣΠΑ, ξεκάθαρα πράγματα να λέμε, ούτε περί παραχώρησης ή ΣΔΙΤ, δεν
θα βρεθεί εύκολα ιδιώτης να επενδύσει σε αυτό το δρόμο. Το καλύτερο θα ήταν
να μην είχε …κοπεί από την Ιόνια της παραχώρησης, όμως αυτό δεν αλλάζει
τώρα, έστω κι αν κάποιοι καταλογίζουν …βιασύνη στο πρώην υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Γ. Σουφλιά και … αναγκαστική αποδοχή από τον υφυπουργό του Στ. Καλο-
γιάννη. Ο δήμος Ιωαννιτών με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
διαφώνησε στη χάραξη εντός λεκανοπεδίου και ορθώς.
Η μελέτη του τμήματος Γιάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι
τα τεύχη δημοπράτησης, αναμένεται να ανατεθεί τους επόμενους μήνες η συμ-
πληρωματική και λογικά το έργο θα είναι ώριμο για να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ,
το οποίο θα έχει λιγότερα για υποδομές και επομένως απαιτείται από τώρα μια
δέσμευση και πολιτική συμφωνία. Διαφορετικά θα έχουμε μελέτες αρκετών εκα-
τομμυρίων στο συρτάρι…

Να στήσουμε 
μια κωμόπολη 
ανέργων αλλά 
με τι λεφτά;

Δεν φταίνε οι δρόμοι
Κάτοικοι, ανάμεσα τους και οι δημοτικοί σύμβουλοι Στέφανος
Σκοπούλης και Δημήτρης Τασιούλας κατέθεσαν «ενδικοφανή
προσφυγή» προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, πριν καταθέσουν
προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, «κατά της απόφα-
σης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για μετατροπή σε τα-
χείας κυκλοφορίας της οδού Βογιάννου κατά τα πρότυπα της Κ.
Μεσαρέ».  Δικαίωμα κάθε πολίτη είναι να προσφεύγει στον
υπουργό ή στο ΣτΕ και σε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία,
όμως για το συγκεκριμένο ζήτημα και σε σχέση με την Κενάν
Μεσαρέ, τα επιχειρήματα δεν νομίζουμε ότι έχουν βάση. Με
όριο τα 50 χιλιόμετρα δεν μιλάμε για αυτοκινητοδρόμους, ή για
δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, έστω κι αν θυμίζουν κάτι από
Εγνατία. Αν κάποιοι οδηγοί δεν σέβονται το όριο να τους πιά-
σουν και να τους τιμωρήσουν, πάντως οι δρόμοι δεν φταίνε. Οι
προσφυγές και οι παρεμβάσεις για την Κενάν Μεσαρέ, αμέτρη-
τες, αντί να βρεθούν λύσεις εντός των πλαισίων που δεν θα θέ-
σουν το έργο σε κίνδυνο απένταξης από το ΕΣΠΑ.  Η Ε.Ε το
πλήρωσε και δεν … αστειεύεται. Σε κάθε περίπτωση ορισμένα
θέματα πρέπει να πάνε μπροστά. Το αν πάνε μπροστά σεβόμε-
νοι τους νόμους αυτό είναι θέμα των αρχών.

Θα… καμαρώνουμε τα κτίρια;
Την ώρα που οι περικοπές και στην Υγεία είναι μεγάλες, αν και κά-
ποιες έπρεπε να γίνουν γιατί το είχαν παρακάνει σε ορισμένες δα-
πάνες, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να βρεθεί άμεσα
το αναγκαίο προσωπικό για νέα τμήματα και κλινικές. Χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα έργων που πληρώθηκαν με κοινοτικούς πόρους
αποτελούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και το
Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Αλκοολισμού και Κρίσης των
Χρηστών Ναρκωτικών, στο «Χατζηκώστα».  Και τα δυο έργα επιβά-
ρυναν οικονομικά το ΠΕΠ Ηπείρου και έρχονται ως έργα-«γέφυρες»
από το Γ΄ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ, επειδή το υπουργείο Υγείας δεν διαθέτει
τομεακό πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ. Το κόστος σημαντικό, ο στόχος των
δυο κτιρίων διαφορετικός, αλλά αμφότερα …πάσχουν στην στελέ-
χωση με προσωπικό και …φως στον ορίζοντα δεν διακρίνεται με την
απαγόρευση, ουσιαστικά, των προσλήψεων. Μετακινήσεις από πού
να γίνουν, όταν στα νοσοκομεία υπάρχει ήδη σοβαρό πρόβλημα. Θα
καμαρώνουν τα νέα κτίρια οι πολίτες; Μην ξεχνάμε ότι σε εξέλιξη
είναι η επέκταση του νοσοκομείου Φιλιατών και φυσικά το μεγαλύ-
τερο έργο στον τομέα της Υγείας, η επέκταση του πανεπιστημιακού
νοσοκομείου. Και αυτά από το ΠΕΠ Ηπείρου πληρώνονται, αλλά για
το προσωπικό που θα απαιτηθεί, ουδείς γνωρίζει…

» »


