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Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου
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Για δικαιούχους με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και βαρειές παθήσεις

Μείζον κοινωνικό πρό-
βλημα, αλλά και
υγείας,  δημιουργείται
από την απόφαση να
φορολογηθούν, για
πρώτη φορά με  την
περσινή φορολογική
δήλωση,  ως εισοδή-
ματα τα ποσά που λαμ-
βάνουν οι δικαιούχοι
προνοιακών επιδομά-
των, αφού ταυτόχρονα
με το εισοδηματικό
όριο των 6.000 ευρώ
που έχει τεθεί δεν μπο-
ρούν να τύχουν ιατρο-
φαρμακευτικής
κάλυψης ως άνεργοι
και ανασφάλιστοι.

ΣΕΛ. 5

Προστέθηκαν,
στην Ήπειρο,
1.379 άνεργοι
στον ΟΑΕΔ
Αυξήθηκαν και οι επι-
δοτούμενοι, αλλά και
οι προσλήψεις, μει-
ώθηκαν οι καταγγελίες
και λήξεις συμβάσεων

Σελ.  19

Φταίει ο … καιρός για το πρόβλημα στον ΧΥΤΑ Σελ. 8

ΕΡΕΥΝ- ητικά και παραπολιτικά Σελ. 24

Το σχέδιο Β’ 
για την Κύπρο
ποιος το σχεδιάζει;
Τα νερά στα οποία κινείται
πλέον η οικονομία της Κύ-
πρου είναι αχαρτογράφητα
και μάλιστα υπάρχει και
πυκνή ομίχλη.
Η Ρωσία δε δείχνει ότι είναι
έτοιμη για συμφωνία στήρι-
ξης της Κύπρου παρατείνον-
τας την αγωνία για τις εξελί-
ξεις.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Φούλαρε τις δεξαμενές η Ήπειρος
Θεαματική η άνοδος της στάθμης στους
υπόγειους ταμιευτήρες, σύμφωνα με
τον Διευθυντή του ΙΓΜΕ και ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέ ρα Νερού Σελ. 3

Σελ. 6

Με Σαμαρά το
προσυνέδριο
της Ν.Δ. στα
Γιάννινα
Στην πόλη μας ο γραμματέας
Οργανωτικού του κόμματος Γ.
Λουλουδάκης που είχε επα-
φές με στελέχη των τεσσάρων
ΝΟΔΕ της Ηπείρου

Ανέλαβαν καθήκοντα
οι τρεις Θεματικοί 
αντιπεριφερειάρχες

Σελ. 9

Σε εξέλιξη ο έλεγχος για το έλλειμμα 
του 2012 στο δήμο Ιωαννιτών Σελ. 2

Επίδομα
χωρίς βιβλιάριο υγείας…

Στη βουλή 
τα προβλήματα 
του πανεπιστημιακού
νοσοκομείου Σελ. 15

ΣΜΑ και εργοτάξιο
πάνε μαζί
Μπάφρα, Πεδινή ή Κατσικά 
επικρατέστερες για χωροθέτηση

Σελ. 4
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Το σχέδιο Β’ για την
Κύπρο ποιος το σχεδιάζει;
Συνέχεια από 1η σελίδα

Το ποιο πιθανό είναι ο κ. Πούτιν να πάρει από-
φαση  εάν και όταν η Κύπρος εγκαταλειφθεί από
την Ε.Ε. και φτάσει στη χρεοκοπία για να αναγ-
καστεί να υπογράψει με ετεροβαρείς όρους την
όποια συμφωνία θα υπαγορεύσει η Μόσχα.
Η Κομισιόν αντιπροτείνει ότι δέχεται μία εναλ-
λακτική επιλογή που να μην περιλαμβάνει την
επιβολή τέλους για καταθέσεις κάτω των 100.000
ευρώ. Αλλά επιμένει ότι το τραπεζικό σύστημα
πρέπει να συρρικνωθεί στα όρια του ευρωπαϊκού
μέσου όρου. Η πρόταση αυτή έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με το οριστικό όχι για κάθε τέλος στις
καταθέσεις των τραπεζών της Κύπρου απόφαση
που πήρε το Κυπριακό κοινοβούλιο.
Το πλάνο Β’ δε διαφαίνεται ότι πατάει σε σταθε-
ρές βάσεις και ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί ώστε
να γίνει ουσιαστική συζήτηση με την τρόικα.
Πολλές παράμετροι εξαρτώνται  από τη Ρωσική
στάση που όπως είπαμε περιμένει τις ευρωπαϊ-
κές εξελίξεις.
Εάν τελικά η Ρωσία αγοράσει μετοχές στις δύο
κεντρικές τράπεζες της Κύπρου και βάλει πόδι
στο φυσικό αέριο της Κύπρου το νησί της Αφρο-
δίτης  θα είναι στην απόλυτη κυριαρχία της Ρω-
σίας. Μήπως αυτό επιθυμούν οι βουλευτές της
Κύπρου;
Το «υπερήφανο» όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να γίνει ποιο υπερήφανο στις ορέξεις της
Ρωσίας. Η οικονομική άλωση της Κύπρου από τις
Ρωσικές καταθέσεις πόσο εθνική υπερηφάνεια
έχει;
Η Κύπρος πρέπει να παρουσιάσει το στιβαρό
εναλλακτικό σενάριο που θα καταστήσει βιώσιμο
το χρέος της και θα σταθεροποιήσει την οικονο-
μία της και εάν η τρόικα πει το δικό της όχι να
είναι έτοιμη για δραματικές λύσεις και επιστροφή
στη λύρα που επίσης κανείς δεν ξέρει πόσο χα-
μηλά θα αποτιμηθεί.
Οι αξιωματούχοι της τρόικας έκαναν και μια άλλη
πρόταση για να δείξουν την αδυναμία της Κύ-
πρου. Πρότειναν να δοθούν τα 5,8 δισ. από
κράτη της τρόικας αντί της Ρωσίας και τα 10 δισ.
να τα βρει η Κύπρος από άλλες πηγές.
Όσοι στην Ελλάδα χαρακτηρίζουν την στάση της
Κύπρου ως «σοβαρή διαπραγμάτευση» θα πρέ-
πει να αποτιμήσουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματά
της πριν κάνουν συγκρίσεις με την Ελληνική δια-
πραγματευτική ικανότητα.
Ελπίζουμε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είναι προ-
ετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και προσπα-
θεί να πετύχει το καλύτερο, και δεν ψάχνει εκ των
υστέρων λύσεις με το πιστόλι στον κρόταφο. Οι
συναισθηματικές απαντήσεις για εθνικά θέματα
έχουν μικρή διάρκεια και συνήθως αποδει-
κνύονται λάθος.
Το ηχηρό όχι του Κυπριακού κοινοβουλίου πι-
στεύουμε ότι είχε το υπόβαθρο μιας σοβαρής
προετοιμασίας αντιπροτάσεων που θα επιτρέ-
ψουν  στην Κύπρο διαχείριση του οικονομικού
της προβλήματος χωρίς την ακρότητα της χρεο-
κοπίας και την έξοδο από το ευρώ.
Ωστόσο η απαράδεκτη απόφαση του Eurogroup
μόνο με όχι μπορούσε να αντιμετωπιστεί καθώς
στόχος δεν ήταν τόσο η διάσωση της Κυπριακής
οικονομίας αλλά η τιμωρία της για το χρηματο-
οικονομικό σύστημα, και τον φορολογικό παρά-
δεισο που δεν επιθυμούν οι χώρες του βορρά
εντός των Ευρωπαϊκών ορίων.

Ζητούν οι εργαζόμενοι
στα ασφαλιστικά ταμεία 

Να αποσυρθούν
οι διατάξεις για
τις πειθαρχικές
κυρώσεις

Χ. ΚΑΖΑΚΟΣ

Η αδυναμία να κλείσει το ταμείο του
δήμου για το 2012 με τον έλεγχο που
είναι σε εξέλιξη για τη «διαφορά»  ανά-
μεσα στα στοιχεία της ταμιακής υπηρε-
σίας και του τμήματος  προϋπολογισμού,
το θέμα με τα ακίνητα του δήμου που
θέλει να αξιοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ, τα τι-
μολόγια της ΔΕΥΑΙ, η διαθεσιμότητα,
αλλά και το πρόβλημα για την πληρωμή
των εργαζομένων του δήμου μέσω
MARFIN-Λαϊκής Τράπεζας, λόγω των
εξελίξεων στην Κύπρο, κυριάρχησαν στην
προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στο
δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων.

Την ερχόμενη Τρίτη, όπως έκανε γνω-
στό ο δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος, θα πα-
ραδοθεί το πόρισμα από τον εσωτερικό
έλεγχο για τα έλλειμμα που ενεργεί ο
δήμος και θα ακολουθήσει και η έκθεση
των ορκωτών λογιστών οι οποίοι κλήθη-
καν από τις 5 Μαρτίου να συνδράμουν
στην προσπάθεια που γίνεται για να βρε-
θεί άκρη. Ο δήμαρχος χαρακτήρισε ως
πρόβλημα δυσλειτουργίας για το κλεί-
σιμο του 2012 και μάλιστα υποστήριξε
ότι συμβαίνει κάθε χρόνο να προκύπτει
δυσκολία στο κλείσιμο. Για τις εξελίξεις
θα ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης
εξήγησε ότι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου
έπρεπε να έχει κλείσει το ταμείο για το
2012 και μίλησε για διαφοροποίηση στα
στοιχεία της ταμιακής υπηρεσίας με αυτά
που διαθέτει το τμήμα προϋπολογισμού.
Οι ορκωτοί λογιστές κλήθηκαν αμέσως
μετά την απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου (4 Μαρτίου) για να συνδράμουν
στον έλεγχο και επίσης ζητήθηκε η βοή-
θεια και του πρώην ταμία (συνταξιούχου
πλέον), Αντώνη Δολιώτη.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
Νίκος Γκόντας μετά την ενημέρωση από
τη δημοτική αρχή, υπενθύμισε ότι στην
προηγούμενη συνεδρίαση είχε θέσει ερώ-
τημα για έλλειμμα 1 εκ. ευρώ στο δήμο
και δεν πήρε απάντηση, με τον δήμαρχο
(ο οποίος έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ) και
τον κ. Μάντη να απαντούν ότι δεν αντιλή-
φθηκαν  αν ήταν για το δήμο το ερώτημα
ή για τον οικονομικό και διαχειριστικό
έλεγχο στον Οργανισμό Σπηλαίου Περά-
ματος που είχε θέσει ο κ. Γκόντας. 

«Όταν λέμε ταμιακό έλλειμμα είναι ρευ-
στό», είπε ο κ. Γκόντας και ρώτησε γιατί
στη μέση της χρονιάς άλλαξε το σύστημα
μηχανοργάνωσης και μάλιστα αντικατα-
στάθηκε επιχορηγούμενο πρόγραμμα
χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβου-

λίου. «Στη θέση σας δεν θα κοιμόμουν»,
ήταν η αποστροφή του επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας.

«Δεν έχουμε, ως πολιτικό δυναμικό του
δήμου, να κρύψουμε κάτι», είπε ο δή-
μαρχος.

Σε ότι αφορά το πρόβλημα με την
MARFIN-Λαϊκή Τράπεζα με την οποία
συνεργάζεται ο δήμος (έχει λάβει δάνεια
και διαχειρίζεται και τη μισθοδοσία του
προσωπικού), θέμα που έθεσε ο κ. Γκόν-
τας, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Ν.
Μάντης και ο πρόεδρος του Σώματος Δη-
μήτρης Γιωτίτσας ενημέρωσαν ότι για
λίγες ώρες το πρωί το ΑΤΜ της τράπεζας
δίνει χρήματα, αλλά δεν επαρκούν για να
πληρωθούν όλοι. Υπάρχει σε εξέλιξη δια-
δικασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών
και την Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνει
μέσω άλλης τράπεζας η μισθοδοσία.

Το θέμα που προέκυψε με το ΤΑΙΠΕΔ,
μετά τις… αποκαλύψεις του παραιτηθέν-
τος προέδρου του κ. Αθανασόπουλου, ο
δήμαρχος έκανε γνωστό ότι ο δήμος προ-
χώρησε  στις αναγκαίες ενέργειες για να
μην χαθούν τα «Λιθαρίτσια»  και ανέφερε
σειρά ακινήτων εντός της έκτασης που
ανήκουν στο δήμο και πέρασαν και στο
Κτηματολόγιο. Για την έκταση των 793
στρεμμάτων κοντά στην Πεδινή που επί-
σης αναφέρθηκε στα προς αξιοποίηση
ακίνητα από το ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Φίλιος είπε
ότι τέτοια έκταση δεν βρέθηκε, φαίνεται
υπερβολική. Και ο κ. Γκόντας είπε ότι δεν
υπάρχει τέτοια έκταση, ωστόσο άσκησε
κριτική στο δήμαρχο για όσα εξελίχθη-
καν με το ΤΑΙΠΕΔ. Και ο Δημήτρης Τα-
σιούλας αναφέρθηκε στο θέμα και
κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για την εκ-
δήλωση με το ΙΟΒΕ στην οποία έγιναν οι
αποκαλύψεις.

Και σε αυτή τη συνεδρίαση συζητήθηκε
το θέμα της διαθεσιμότητας 27 υπαλλή-
λων του δήμου με διαφορετικές προσεγ-
γίσεις από τη δημοτική αρχή και την
μειοψηφία, επίσης ο κ. Γκόντας επανέ-
φερε το θέμα των λογαριασμών της
ΔΕΥΑΙ με το δήμαρχο να υπόσχεται εκ
νέου αντιμετώπιση του προβλήματος με
τους καταμετρητές. 

Άλλο θέμα ήταν και η μετακίνηση 12
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας στον ΟΚΠΑΠΑ με τον κ.
Γκόντα να ζητά εξηγήσεις και τον δή-
μαρχο να απαντά ότι και οι δυο φορείς
έχουν ελλείψεις και προσπαθούν να δώ-
σουν λύσεις με το υπάρχον προσωπικό.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη συ-
ζητήθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος στον
Οργανισμό Σπηλαίου Περάματος.

Αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο

Σε εξέλιξη ο έλεγχος για το έλλειμμα 
του 2012 στο δήμο Ιωαννιτών
Την ερχόμενη Τρίτη το πρώτο πόρισμα, ακολουθεί των ορκωτών

Σε κινητοποιήσεις με αί-
τημα την απόσυρση άρθρων
του νομοσχεδίου του υπουρ-
γείου Εργασίας, προχώρη-
σαν οι εργαζόμενοι σε
ασφαλιστικά ταμεία και ορ-
γανισμούς αρμοδιότητας του
υπουργείου Εργασίας.

Στα Γιάννινα χθες Πέμπτη
στα πλαίσια της 24ωρης
απεργία για τους υπαλλή-
λους στα ασφαλιστικά Τα-
μεία, στον ΟΑΕΔ, το ΙΚΑ, το
ΣΕΠΕ και τους υγειονομι-
κούς του ΕΟΠΥΥ πραγματο-
ποιήθηκε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από την
Περιφέρεια Ηπείρου.

Τα σωματεία των εργαζο-
μένων ζητούν την απόσυρση
των άρθρων που προβλέ-
πουν «ποινικές και πειθαρχι-
κές κυρώσεις για παραβα-
τικές συμπεριφορές υπαλλή-
λων που ζημιώνουν το ασφα-
λιστικό σύστημα». Οι ποινές
είναι ιδιαίτερα αυστηρές στις
περιπτώσεις που διαπιστώνε-
ται ευθύνη υπαλλήλων για τη
χορήγηση παράνομων συν-
τάξεων επιδομάτων και πα-
ροχών.

Κατά τη διάρκεια των δη-
λώσεων που έκανε χθες ο
πρόεδρος του Ν.Τ. της
ΑΔΕΔΥ, Χρίστος Γρίβας,
υποστήριξε ότι τα συγκεκρι-
μένα άρθρα ποινικοποιούν
την εργασία, απειλούν με βα-
ρύτατες ποινές ακόμα και
πράξεις που έχουν το στοι-
χείο της αμέλειας, ενώ πρό-
σθεσε ότι οι συγκεκριμένες
διατάξεις έρχονται με μονα-
δικό σκοπό να σπείρουν τον
φόβο και την τρομοκρατία
στους χώρους δουλειάς.

«Εμείς σε καμία περί-
πτωση δε λέμε να μην τιμω-
ρηθούν οι επίορκοι αλλά
τέτοια μέτρα έχουν ως σκοπό
να στρέψουν την κοινωνία
απέναντι στη δημοσία διοί-
κηση που αντί να στελεχωθεί
για λειτουργήσει όπως πρέ-
πει βάλλεται κάθε μέρα και
περισσότερο», είπε ο κ. Γρί-
βας.

Από την πλευρά του ο πρό-
εδρος των εργαζομένων στο
ΙΚΑ Ιωαννίνων, Γιάννης
Μάντζιος, έκανε λόγο κι
αυτός για ποινικοποίηση της
εργασίας των συναδέλφων
του στα ασφαλιστικά ταμεία
λέγοντας ότι μόνος λόγος για
τον οποίο προωθούνται οι
διατάξεις αυτές είναι για βρει
η κυβέρνηση την ευκαιρία να
προχωρήσει σε απολύσεις.

«Υπάρχει δημοσιοϋπαλλη-
λικός κώδικας και δεν χρει-
άζεται άλλη διάταξη μόνο για
τα ασφαλιστικά ταμεία», είπε
ο κ. Μάντζιος.
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X. KAZAKOΣ

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία
που διαθέτει το Ινστιτούτο Γεωλογι-
κών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ),  και ειδικότερα η Περιφερει-
ακή μονάδα Ηπείρου που εδρεύει
στην Πρέβεζα, από μετρήσεις και
διαρκή παρακολούθηση των ποσοτι-
κών και ποιοτικών παραμέτρων των
υπόγειων νερών

Το χειμώνα που πέρασε ανανεώθη-
καν σε μεγάλο βαθμό τα νερά στους
υπόγειους ταμιευτήρες και σε πηγές
σε όλη την Ήπειρο και με τις βροχές
της άνοιξης που θα ολοκληρώσουν το
υδρολογικό έτος, αναμένεται να ενι-
σχυθούν τα αποθέματα για να καλυ-
φθεί και στις περιοχές με μεγάλη
κατανάλωση η δύσκολη περίοδος
προς το τέλος του καλοκαιριού. Όπως
εξηγεί  στους «Ν.Α» ο   Δρ. Ευάγγελος
Νικολάου, Υδρογεωλόγος και Διευ-
θυντής του ΙΓΜΕ «η  στάθμη σημεί-
ωσε θεαματική άνοδο σε όλη την
Ήπειρο, λειτούργησαν και πηγές που
είχαν πρόβλημα», 

Ξεπεράστηκε ο μέσος ετήσιος όρος
στο λεκανοπέδιο

Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων όπου ζει ο μεγαλύτερος
πληθυσμός στην Ήπειρο, ξεπερά-
στηκε ήδη ο ετήσιος μέσος όρος ως
προς το ύψος βροχής που είναι 1010
χιλιοστά, με  τα 1360 χιλιοστά που
κατέγραψαν οι σταθμοί που διαχειρί-
ζεται το ΙΓΜΕ. Οι υπόγειοι ταμιευτή-
ρες γέμισαν και ανανεώθηκε το νερό,
αυτό, όμως,  δεν σημαίνει ότι μπορεί
κανείς να το σπαταλά ασύστολα στο
λεκανοπέδιο για τον απλούστατο λόγο
ότι πρόκειται για πολύ υδροπερατά
πετρώματα που προκαλούν απώλειες
και  οι ταμιευτήρες αδειάζουν εύκολα
με την μεγάλη κατανάλωση που υπάρ-
χει και την υπεράντληση που γίνεται
με πολλές γεωτρήσεις. Η σωστή δια-
χείριση για να μην εμφανιστεί πρό-
βλημα επάρκειας το καλοκαίρι, είναι
επιβεβλημένη και από τον ΣΥΔΛΙ και
τη ΔΕΥΑΙ , αλλά και από τους πολί-
τες. Η επισήμανση του Διευθυντή του
ΙΓΜΕ, παρά τα ενθαρρυντικά φετινά
στοιχεία,  είναι χαρακτηριστική: «Να
μην θυμόμαστε το νερό μόνο στις 22
Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα,
αλλά όλο το χρόνο». Ο κ. Νικολάου
δεν παρέλειψε να τονίσει ότι από το
σπίτι και το σχολείο τα παιδιά πρέπει
να μαθαίνουν για την σωστή διαχεί-

ριση του νερού για να μην τους λείψει
στη ζωή τους.

Πλούσια τα αποθέματα
Η Ήπειρος παραμένει από τα πλου-

σιότερα υδατικά διαμερίσματα της
χώρας με ανανεώσιμα αποθέματα σε
ετήσια βάση τα 3,2 δισεκατομμύρια

κυβικά μέτρα νερού, ενώ οι ετήσιες
ανάγκες για ύδρευση και άρδευση κυ-
μαίνονται στα 500 εκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα. Κάθε κάτοικος της
Ηπείρου έχει στη διάθεση του ετη-
σίως 7.500 κυβικά μέτρα νερό για να
καταναλώσει, ποσότητα που είναι η
μεγαλύτερη στη χώρα, μαζί με τη Δυ-
τική Ελλάδα, κυρίως την Αιτωλοα-
καρνανία. 

Η Ήπειρος, όπως επισημαίνει ο κ.
Νικολάου, διαθέτει τον «λευκό άν-
θρακα» όπως άλλες χώρες και περιο-
χές το πετρέλαιο και πρέπει να το
εκμεταλλευτεί, όχι μόνο για να καλύ-
ψει άνετα τις ανάγκες της, αφού χρει-
άζεται μόλις  με το 25% των
αποθεμάτων, για ύδρευση και άρ-
δευση, αλλά και για να αναπτυχθεί.
Ωστόσο,  μεγάλες ποσότητες νερού
που δεν αποθηκεύεται για διαφόρους
λόγους (π.χ όταν βρέχει για μέρες και
δυνατά δεν σημαίνει ότι αποθηκεύε-
ται όλο το νερό) και αιτίες καταλήγει
μέσω των ποταμών στη θάλασσα, θα
αξιοποιούνταν κι αυτές αν υπήρχαν,
πέραν των πολλών υπόγειων φυσικών
ταμιευτήρων και τεχνητοί ταμιευτήρες
και σε πηγές ή σε ποτάμια (εκβολές

Καλαμά, πηγές Αχέροντα, Σκάλα
Λούρου κλπ).

Πάντως, είναι και θέμα γεωγραφι-
κής κατανομής η διαχείριση, δεδομέ-
νου ότι άλλες ανάγκες έχει το
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων σε σχέση με
μια περιοχή με λιγότερο πληθυσμό
και δραστηριότητες. 

Στα πλαίσια αυτά αποφάσισαν οι
φορείς τη μεταφορά νερού, από τις
πηγές Αμαράντου (με θετική γνώμη
του ΙΓΜΕ και του ΤΕΕ) και ήδη η με-
λέτη βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης
των Περιβαλλοντικών Όρων του
έργου.

Παρακολούθηση 
σε 85 υδροσημεία

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
το ΙΓΜΕ λειτουργεί  σε όλη τη χώρα
και σε κάθε υδατικό διαμέρισμα το
Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης με
μετρήσεις ποσοτικών και ποιοτικών
παραμέτρων. Η διατήρηση του ΙΓΜΕ
που κινδύνευσε με «λουκέτο» πέρυσι,
ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη, αφού
είναι ο φορέας που διαθέτει εμπειρία
και γνώση για τη διαχείριση και του
νερού.

Στην Ήπειρο, όπως εξηγεί  ο κ. Νι-
κολάου, οι μετρήσεις των αποθεμά-
των γίνονται σε 85 υδροσημεία (800
σε όλη τη χώρα) και από αυτά προκύ-
πτουν στοιχεία για τις ποσότητες που
είναι διαθέσιμες, με το διαμέρισμα
της Ηπείρου να είναι το πρώτο σε δια-
θεσιμότητα. «Ξέρουμε τι έχουμε για

να μπορούμε να το διαχειριστούμε»,
λέει χαρακτηριστικά ο κ. Νικολάου,
αναφερόμενος στις ταυτόχρονες με-
τρήσεις σε όλη τη χώρα.

Τα στοιχεία για την Ήπειρο (μέ-
τρηση στάθμης, αποτελέσματα από
δειγματοληψίες και αναλύσεις)  δεί-
χνουν επάρκεια με άνοδο της στάθ-
μης και μεγάλη ανανέωση
αποθεμάτων και καλή ποιότητα νερού
στους υπόγειους ταμιευτήρες, πλην
ορισμένων εξαιρέσεων σε περιοχές με
εστίες μόλυνσης, ωστόσο δεν αποτε-
λούν άμεσο κίνδυνο για την ποιότητα,
αλλά δεν επιτρέπεται και εφησυχα-
σμός των αρμοδίων, π.χ για να μην
καταλήγουν σκουπίδια ή υγρά από-
βλητα  σε καταβόθρες του λεκανοπε-
δίου.

Παραμένει  πρόβλημα η ρύπανση 
Πλην των αστικών και άλλων λυμά-

των, πηγή μόλυνσης του νερού αποτε-
λούν τα νιτρικά που προέρχονται από
λιπάσματα και φυτοφάρμακα σε πε-
ριοχές της Πρέβεζας περισσότερο και
πολύ λιγότερο στο λεκανοπέδιο Ιωαν-
νίνων.

Πρόβλημα για την περιοχή της Πρέ-
βεζας και άλλων παράκτιων περιοχών
της Ηπείρου αποτελεί υφαλμύρυση
του νερού λόγω της υπεράντλησης για
άρδευση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η
προστασία των μεγάλων πηγών στην
Ήπειρο, όπως Αγίου Γεωργίου στο
δήμο Ζηρού, Κρύας και Τούμπας στο
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
και βιολογικών καθαρισμών και η
απομάκρυνση δραστηριοτήτων που
ρυπαίνουν, αποτελούν μονόδρομο,
εφόσον η αυτοδιοίκηση θέλει να δια-
σφαλίσει την ποιότητα του νερού και
για το μέλλον. Αυτό αφορά και τα
υπόγεια και τα επιφανειακά νερά.

Ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Ιωαννί-
νων η… επικοινωνία, λόγω των υδρο-
περατών πετρωμάτων,  με τα υπόγεια
νερά είναι εύκολη και άρα η όποια
ρύπανση μπορεί φτάσει στους υπό-
γειους ταμιευτήρες με ότι αυτό συνε-
πάγεται για την ποιότητα του νερού. 

»
Η Ήπειρος,
όπως επισημαί-
νει ο κ. Νικο-
λάου, διαθέτει
τον «λευκό άν-
θρακα» όπως
άλλες χώρες
και περιοχές το
πετρέλαιο και
πρέπει να το
εκμεταλλευτεί,
όχι μόνο για να
καλύψει άνετα
τις ανάγκες της,
αφού χρειάζε-
ται μόλις  με το
25% των αποθε-
μάτων, για
ύδρευση και
άρδευση, αλλά
και για να ανα-
πτυχθεί

Και η φετινή Παγκόσμια Ημέρα
Νερού βρίσκει την … βρυσομάνα
της χώρας, την  Ήπειρο,  σε πολύ
καλή κατάσταση σε ότι αφορά τα
αποθέματα και τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά, ωστόσο η ορθολο-
γική  διαχείριση και η προστασία
πηγών και υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα παραμένει μεγάλο ζη-
τούμενο και δεν λείπουν τα προ-
βλήματα. 

Καλή και η ποιότητα του νερού, αλλά χρειάζεται προστασία

Φούλαρε τις δεξαμενές η Ήπειρος
Θεαματική η άνοδος της στάθμης στους υπόγειους ταμιευτήρες, σύμφωνα με τον Διευθυντή 
του ΙΓΜΕ και ενδιαφέροντα στοιχεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Ανανεώθηκαν τα υπόγεια νερά στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, αλλά δεν σημαίνει ότι η χρήση του νερού πρέπει να είναι αλόγι-
στη, το αντίθετο μάλιστα

Πιλοτικό πρόγραμμα για εμφιάλωση
Το νερό είναι πάνω από όλα κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύσιμο, έστω κι αν

ο καταναλωτής το πληρώνει ακριβά στην… βρυσομάνα της χώρας.
Υπάρχει όμως η δυνατότητα και οι Ηπειρώτες να το έχουν σε επάρκεια και με

λογικό κόστος και να αποτελέσει και προϊόν που θα φέρει έσοδα στον τόπο μέσα
από την εμφιάλωση. Με μέτρο και εκεί που περισσεύει το νερό.

Το ΙΓΜΕ υλοποιεί αυτή την περίοδο ένα ακόμη ερευνητικό πρό-
γραμμα, πιλοτικό που αφορά την πλήρη διερεύνηση για νερό με
ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να εμφιαλωθεί. Θα
εξεταστούν όλες οι παράμετροι, ώστε να φτάσει η διαδικασία σε
επίπεδο αδειοδότησης και να γνωρίζει η πολιτεία ότι μπορεί να
αξιοποιηθεί και επιχειρηματικά το νερό με μονάδα εμφιάλωσης,
κατόπιν των νόμιμων διαδικασιών.  



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάντως
είναι η απόφαση της Δημοτικής
Αρχής να συνδυάσει την χωροθέτηση
και κατασκευή του ΣΜΑ μαζί με την
μεταφορά του εργοταξίου από τη ση-
μερινή του θέση, κάτι που άλλωστε
αποτελεί πάγιο στόχο του δήμου,
λόγω των πολλών προβλημάτων που
δημιουργούνται, σε έναν ενιαίο χώρο
μιας και όπως τονίζει ο αρμόδιος αν-
τιδήμαρχος Θωμάς Μπέγκας οι εγκα-
ταστάσεις του ΣΜΑ είναι εργοταξια-
κού τύπου κι άρα μπορούν να συνυ-
πάρξουν με το εργοτάξιο του δήμου.

Η δημοτική αρχή έχει καταλήξει σε
τρεις εναλλακτικές περιοχές στις
οποίες αναζητεί πλέον ένα οικόπεδο
περίπου 40 στρεμμάτων αντί 12 που
απαιτούνται μόνο για την εγκατά-
σταση του ΣΜΑ.

Το οικόπεδο αυτό αναζητείται στις
περιοχές Μπάφρας, Πεδινής και Κα-
τσικά, χωρίς ακόμα να υπάρχει κά-
ποια που ξεχωρίζει, αν και έχουν
βρεθεί ήδη ορισμένες εκτάσεις που

μοιάζουν πιο κατάλληλες.
Η σκέψη του δήμου είναι να εγκα-

ταστήσει στον ίδιο χώρο εργοτάξιο
και ΣΜΑ και ψάχνει οικόπεδα στο
ανατολικό κομμάτι του δήμου Ιωαννί-
των μιας και εκεί βρίσκεται η Εγνατία
που στο μέλλον θα εξυπηρετεί την με-
ταφορά των απορριμμάτων από τον
Σταθμό στο εργοστάσιο επεξεργασίας,
αλλά και τώρα είναι πιο κοντά στον
ΧΥΤΑ Ελληνικού.

Άλλοι παράγοντες εξίσου σημαντι-
κοί είναι οι όροι δόμησης που υπάρ-
χουν σε κάθε περιοχή ώστε να
μπορούν να κατασκευαστούν οι απα-
ραίτητες υποδομές είτε για το εργοτά-
ξιο είτε για τον ΣΜΑ καθώς και η
λειτουργικότητα αλλά και η εξοικονό-
μηση πόρων από την συνύπαρξη των
δύο αυτών δομών.

Επίσης η αναγκαιότητα μετακόμι-
σης του εργοταξίου αλλά και της κα-

τασκευής του ΣΜΑ κάνουν την δημο -
τική αρχή να κινείται όσο πιο γρή-
γορα μπορεί έχοντας σαν στόχο στα
τέλη της θητείας της, στα μέσα του
2014 δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια
να έχει τελειώσει.

Για να συμβούν όλα αυτά όμως είναι
απαραίτητη και η σύμφωνη γνώμη της
τοπικής κοινωνίας που συνήθως βλέ-
πει καχύποπτα τέτοιες κινήσεις, ει-
δικά αν πρόκειται για υποδομές που
αφορούν τη διαχείριση απορριμμά-
των.

Για το λόγο αυτό ο δήμος έχει ήδη
ξεκινήσει ενημέρωση και διαβού-
λευση ενώ σήμερα το πρωί αντιπρο-
σωπεία του δημοτικού συμβουλίου,
πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Πε-
δινής, Κατσικά, Μπάφρας και Νεο-
καισάρειας, βρίσκονται στην Πρέβεζα
για να δουν από κοντά τον ΣΜΑ που
λειτουργεί στον Κούκου και να σχη-

ματίσουν έτσι ιδία άποψη για το πώς
περίπου θα είναι ο χώρος που θα φι-
λοξενήσει τον αντίστοιχο για τον
δήμο Ιωαννιτών.

«Στόχος μας είναι η σωστή ενημέ-
ρωση αλλά και η γρήγορη διαβού-
λευση ώστε να προχωρήσουμε
άμεσα. 

Η αρχική μελέτη για τον ΣΜΑ είναι
έτοιμη και προβλέπει 3 σιλό και 4
κοντέινερ κλειστού τύπου, άρα δεν
μιλάμε για χωματερή όπως ίσως φαν-
τάζονται οι κάτοικοι που έχουν επι-
φυλάξεις. 

Αυτό θα το δουν βέβαια και στην
επίσκεψή μας στην Πρέβεζα», είπε ο
κ. Μπέγκας μιλώντας στους «Ν.Α.».

Να τονίσουμε τέλος ότι η κατα-
σκευή ΣΜΑ χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ και αυτός είναι ένας ακόμα
λόγος για την Δημοτική Αρχή να
θέλει να… τρέξει τα πράγματα.

ΕΔευτέρα
25.3.20134 Η ΕΡΕΥΝΑ

Μπάφρα, Πεδινή ή Κατσικά επικρατέστερες για χωροθέτηση

ΣΜΑ και εργοτάξιο πάνε μαζί
Ενημερωτική επίσκεψη στον «Κούκο» Πρέβεζας πραγματοποιεί σήμερα
ο δήμος Ιωαννιτών μαζί με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων

»
Η δημοτική
αρχή έχει κα-
ταλήξει σε
τρεις εναλλα-
κτικές περιο-
χές στις
οποίες αναζη-
τεί πλέον ένα
οικόπεδο πε-
ρίπου 40
στρεμμάτων
αντί 12 που
απαιτούνται
μόνο για την
εγκατάσταση
του ΣΜΑ

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως
μπαίνει η χωροθέτηση του Σταθ-
μού Μεταφόρτωσης Απορριμμά-
των του δήμου Ιωαννιτών μιας
και σήμερα πραγματοποιείται
επίσκεψη του αρμόδιου αντιδη-
μάρχου Θωμά Μπέγκα, της επι-
τροπής που έχει οριστεί από τον
δήμο και στην οποία συμμετέχει
και η αντιπολίτευση, αλλά και εκ-
προσώπων των τοπικών κοινοτή-
των, Μπάφρας, Νεοκαισάρειας,
Κουτσελιού και Παμβώτιδας,
στην Πρέβεζα όπου λειτουργεί
ήδη ένας ΣΜΑ

Ζήτησε στην Επιτροπή Περιφερειών η Άννα Ασημακοπούλου

Επιτάχυνση  διαδικασιών για το πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης στην Ήπειρο

Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου, με θέμα την πορεία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξαν-
δρος Μπαλτατζής», συμμετείχε χθες η Βουλευτής Ιωαννίνων Άννα Ασημακοπούλου. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν επίσης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  Βασίλειος Ψαθάς, ο Αν-
τιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρεβέζης  Ευστράτιος Ιωάννου και ο Πρόεδρος της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου και Δήμαρχος Αρταίων Ιωάννης Παπαλέξης,
οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων,  Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο.

Με δεδομένο ότι μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξ η της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου είναι και η υλοποίηση επενδύσεων, η Βουλευτής παρενέβη στην
Επιτροπή επισημαίνοντας στον  Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου την ανάγκη επιτά-
χυνσης και αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Άλλωστε η κ. Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ανα-
γνωρίζοντας τη μεγάλη βαρύτητα που έχουν τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα για
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έχει κάνει σχετικές παρεμβάσεις στη Βουλή. 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η  ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας αποτελεί κεντρικό μοχλό ανάπτυξης, που θα οδηγήσει στην ανά-
καμψη της οικονομίας μας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της περιοχής μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Ασημακοπούλου τόνισε, για μια ακόμη φορά, ότι οι διαδικα-
σίες που αφορούν τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα πρέπει να είναι απλές, διαφα-
νείς και να μην ταλαιπωρούν τους υποψήφιους επενδυτές. Με αυτό τον τρόπο δεν θα
χάνονται χρήματα στους «διαδρόμους της γραφειοκρατίας» αλλά θα αξιοποιείται μέχρι
και το τελευταίο ευρώ. 

Οι Paguristas συμμετέχουν στην «Ώρα της Γης» 
Με το δικό τους τρόπο θα συμμετέχουν στη φετινή «Ώρα της Γης» οι Paguristas, θέ-

λοντας να στείλουν το δικό τους μήνυμα για μια καλύτερη ζωή. 
Το ραντεβού είναι στις 8 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία, μισή ώρα πριν ο Δήμος

Ιωαννιτών «κατεβάσει τον διακόπτη», εντάσσοντας και την πόλη στον παγκόσμιο χάρτη
της μεγαλύτερης συμμετοχικής εκστρατείας για την προστασία του πλανήτη.

Την ώρα που θα σβήσουν τα φώτα, οι Paguristas θα σχηματίσουν τις πέντε ηπείρους
με αναμμένα κεριά, αλλά η δράση έχει και συνέχεια, καθώς απευθύνεται ανοιχτό κά-
λεσμα στον κόσμο να συμμετέχει με μουσικά όργανα και ποδήλατα για «να τραγου-
δήσουμε και να κάνουμε και μια μικρή ποδηλατοβόλτα στο κέντρο της πόλης».



X. KAZAKOΣ

Μείζον κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και
υγείας,  δημιουργείται από την απόφαση να
φορολογηθούν, για πρώτη φορά με  την
περσινή φορολογική δήλωση,  ως εισοδή-
ματα τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιού-
χοι προνοιακών επιδομάτων, αφού
ταυτόχρονα με το εισοδηματικό όριο των
6.000 ευρώ που έχει τεθεί δεν μπορούν να
τύχουν ιατροφαρμακευτικής  κάλυψης ως
άνεργοι και ανασφάλιστοι.

Δεκάδες, για την ώρα, είναι στο νομό
Ιωαννίνων οι δικαιούχοι προνοιακών επι-
δομάτων και ιδιαίτερα πάσχοντες από
Σκλήρυνση κατά Πλάκας, οι οποίοι μένουν
ανασφάλιστοι και…  επί ξύλου κρεμάμε-
νοι, αφού μοναδικός πόρος επιβίωσης για
τους περισσότερους από αυτούς είναι το
προνοιακό επίδομα, αλλά ξεπερνώντας τις
6.000 ευρώ ετησίως δεν τους χορηγείται
βιβλιάριο υγείας για να έχουν ιατροφαρ-
μακευτική κάλυψη.

Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί και
με άλλες κατηγορίες δικαιούχων προνοι-
ακού επιδόματος, που θα προσέλθουν για
να εκδώσουν βιβλιάριο υγείας, όπως είναι
οι τυφλοί και οι παραπληγικοί, δηλαδή βα-
ρειές αναπηρίες, όμως το σοβαρότερο πρό-
βλημα αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, δεδομένου ότι η
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν κο-
στίζει περισσότερα από 1.000 ευρώ το
μήνα.

Την τραγική κατάσταση που βιώνουν με-
τέφεραν στους «Ν.Α» δικαιούχοι προνοι-
ακού επιδόματος με Σκλήρυνση Κατά
Πλάκας και σε επικοινωνία μας με την αρ-
μόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
και Υγείας στο δήμο Ιωαννιτών, η διευθύν-

τρια Ρόη Ζηκίδου επιβεβαίωσε τα παρα-
πάνω και μάλιστα ενημέρωσε ότι σε υπη-
ρεσιακό επίπεδο έχει αποσταλεί σχετικό
έγγραφο στο αρμόδιο υπουργείο  για να
αναδειχθεί και αντιμετωπιστεί με κοινω-
νική ευαισθησία το πρόβλημα.

Όσοι λαμβάνουν  λεγόμενο μικρό επί-
δομα των 300 ευρώ το μήνα δεν ξεπερνούν
το όριο των 6.000 ευρώ, εκτός κι αν έχουν
κάποιο άλλο εισόδημα, π.χ από ενοίκια,
δεδομένου ότι ο λαμβάνων προνοιακό επί-
δομα δεν επιτρέπεται (και συνήθως δεν
είναι και σε θέση λόγω αναπηρίας), ταυτό-
χρονα να εργάζεται και έτσι να  είναι ασφα-
λισμένος. 

Υπάρχουν, όπως εξήγησε η κ. Ζηκίδου
με βάση το εκκαθαριστικό της εφορίας που
προσκομίζουν οι αιτούντες βιβλιαρίου,
και περιπτώσεις που δικαιούχοι ξεπερνούν
για λίγο τις 6.000 ευρώ ως εισόδημα μαζί

με το επίδομα και με το γράμμα του νόμου
δεν δικαιούνται βιβλιαρίου υγείας. Όμως,
και οι λαμβάνοντες το μεγαλύτερο επίδομα
των 750 ευρώ και φτάνουν ετησίως τις
9.000 ευρώ δεν είναι σε θέση να καλύψουν
το κόστος φαρμάκων και ιατρικών υπηρε-
σιών (περίπου 1.200 ευρώ το μήνα) και
επομένως και αυτοί βρίσκονται στην ίδια
δύσκολη θέση, ως άνεργοι και ανασφάλι-
στοι.

Η απόφαση για τη φορολόγηση, ως εισο-
δήματος, των προνοιακών επιδομάτων δεν
έχει  άλλο στόχο από το να εισπράξει φό-
ρους το κράτος,  όμως με το πλαφόν που
τίθεται για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας,
μάλλον η στόχευση αφορά την απαλλαγή
του δημοσίου και από το κόστος της ιατρο-
φαρμακευτικής δαπάνης των ανθρώπων
αυτών. Φαίνεται ότι όσα αποκαλύφθηκαν
με τα «μαϊμού» προνοιακά επιδόματα και

τα χρήματα που κάποιοι παρανόμως εισέ-
πραξαν, οδήγησαν σε λήψη μέτρων προς
την αντίθετη κατεύθυνση, στο άλλο άκρο
δηλαδή, στην περικοπή των επιδομάτων
και στην εφαρμογή μνημονιακής πολιτικής
και στον ευαίσθητο αυτό τομέα για συναν-
θρώπους μας που πραγματικά έχουν
ανάγκη.

Η πολιτική παρέμβαση των τοπικών πα-
ραγόντων και της αυτοδιοίκησης προς την
κυβέρνηση είναι επιβεβλημένη, όχι για να
μην εφαρμοστούν τα δέοντα για το ποιοι δι-
καιούνται προνοιακό επίδομα (αυτό το κρί-
νουν οι αρμόδιες επιτροπές στα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας που δυστυχώς,
καθυστερούν να εκδώσουν αποφάσεις),
αλλά για να μην μείνουν χωρίς ιατροφαρ-
μακευτική κάλυψη άνθρωποι που πραγμα-
τικά τη χρειάζονται και δεν εργάζονται
λόγω αναπηρίας ή σοβαρής πάθησης.

Ε Δευτέρα
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ η συνέ-
λευση της περιφερειακής παράταξης
«ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στην περιφε-
ρειακή ενότητα Ιωαννίνων. 

Την εισήγηση παρουσίασε ο εκλεγμέ-
νος Περιφερειακός Σύμβουλος της παρά-
ταξης Γιάννης Παπαδημητρίου και ο
διάλογος επεκτάθηκε σε πολλά θέματα.
Επίσης, εξέλεξε νέα γραμματεία της πα-
ράταξης στο νομό.

«Η συνέλευση, όπως αναφέρεται σε
σχετικό δελτίο τύπου,  αξιολόγησε θετικά
την δίχρονη και πλέον παρουσία της πα-
ράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της
Ηπείρου, την ανάδειξη μετώπων, αγώνων
και εναλλακτικών προτάσεων και την προ-
σπάθεια για διαφάνεια και δημοκρατία

στη λειτουργία του Συμβουλίου». 
Επισήμανε την κατάρρευση της Αυτο-

διοίκησης από την πολιτική των μνημο-
νίων, τον αυταρχικό και  συγκεντρωτικό
χαρακτήρα του «Καλλικράτη» και την
ανάγκη για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο της
Αυτοδιοίκησης από μια άλλη κυβερνη-
τική πλειοψηφία. 

Παράλληλα οι συμμετέχοντες συμφώ-
νησαν ότι η καταδίκη του θεσμικού πλαι-
σίου δεν σημαίνει αποδοχή και
αμνήστευση της Περιφερειακής Αρχής
της Ηπείρου και γιατί στηρίζει αυτή την
πολιτική πτώχευσης του λαού και εκποί-
ησης των δημόσιων αγαθών αλλά και για
τον αδιαφανή τρόπο, που διοικεί την Πε-
ριφέρεια.

Η συνέλευση ανέδειξε την ανάγκη επε-
ξεργασίας μιας συνολικής πρότασης για
την παραγωγική ανασυγκρότηση της
Ηπείρου και της στήριξης της σχετικής
διαδικασίας, που έχει ήδη ανοίξει. 

Ταυτόχρονα συζητήθηκαν τα πολιτικά
μέτωπα της περιόδου και επιμέρους προ-
βλήματα των περιοχών, που αποψιλώνον-
ται συνεχώς από Υπηρεσίες. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανα-
γκαιότητα ενός μετώπου για το νερό, στις
μάχες για την προστασία του Αώου και
της Παμβώτιδας, στα προβλήματα ρύπαν-
σης του Καλαμά καθώς και στον απολο-
γισμό του αγώνα για τη «Δωδώνη» και την
συνεταιριστική προοπτική.

Η συνέλευση εκφράζει την έντονη ανη-

συχία της για τη νέα υπερχείλιση λυμά-
των από τον ΧΥΤΑ Ελληνικού και υπεν-
θυμίζει ότι για μια ακόμη φορά οι
διαβεβαιώσεις της Περιφερειακής Αρχής
αποδεικνύονται ανεύθυνες και ψευδείς.  

Τέλος, στα πλαίσια της αποκεντρωμέ-
νης και δημοκρατικής λειτουργίας της
παράταξης και της κάλυψης των αναγκών
ενός μεγάλου νομού με πολλά ανοιχτά
μέτωπα, εκλέχτηκε η νέα 9μελής Γραμ-
ματεία Ιωαννίνων της παράταξης. Σ’ αυτή
συμμετέχουν η Κατερίνα Αντωνίου, ο
Σταύρος Ζηκόπουλος, ο Γιάννης Καρα-
γιάννης, ο Κώστας Λούκας, ο Νίκος Μάν-
θος, ο Μίλτος Μπούκας (ως παρατη-
ρητής), η Σίλα Πουλιάνου, ο Βασίλης
Ρίζος και ο Σωτήρης Τριανταφυλλίδης.

Έκρινε η συνέλευση στην ενότητα Ιωαννίνων

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

Για δικαιούχους με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και βαρειές παθήσεις

Επίδομα χωρίς βιβλιάριο υγείας…
Το προνοιακό επίδομα θεωρείται εισόδημα, αλλά μπήκε πλαφόν 6.000 ευρώ για να
παρέχεται και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, αφήνοντας πολλούς εκτός, στο νομό Ιωαννίνων

»
Φαίνεται ότι όσα αποκαλύ-
φθηκαν με τα «μαϊμού» προ-
νοιακά επιδόματα και τα
χρήματα που κάποιοι παρανό-
μως εισέπραξαν, οδήγησαν σε
λήψη μέτρων προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, στο άλλο
άκρο δηλαδή, στην περικοπή
των επιδομάτων και στην
εφαρμογή μνημονιακής πολι-
τικής και στον ευαίσθητο
αυτό τομέα για συνανθρώ-
πους μας που πραγματικά
έχουν ανάγκη.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Ο νέος γραμματέας οργανωτικού του
κόμματος Γιώργος Λουλουδάκης, βρέ-
θηκε τις προηγούμενες μέρες στα Γιάν-
νινα προκειμένου όπως ο ίδιος
δήλωσε να συναντηθεί με τα στελέχη
και των τεσσάρων ΝΟΔΕ της Ηπείρου
και να ανταλλάξουν απόψεις για θέ-
ματα πολιτικής επικαιρότητας, οργά-
νωσης του κόμματος αλλά και
ζητήματα που απασχολούν τοπικά την
περιοχή.

Ο κ. Λουλουδάκης έχει αναλάβει την
οργάνωση των προσυνεδρίων που θα
γίνουν στις 13 Περιφέρειες της χώρας
και στα πλαίσια αυτά εξήγησε ποίοι
είναι οι στόχοι της Ν.Δ και τι προσ-
δοκά το κόμμα να αποκομίσει βγαί-
νοντας από το 9ο συνέδριό του.

Όπως τόνισε η Ν.Δ. σε πείσμα όσων
επιμένουν ότι τα κόμματα της μεταπο-
λίτευσης έχουν κουραστεί και πρέπει
να δημιουργηθούν νέα που θα πάρουν
τη θέση τους, είναι παρούσα στις εξε-

λίξεις και στοχεύει μέσα από το συνέ-
δριό της να θέσει τα θεμέλια ώστε να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θα
υπάρχουν στην πολιτική το 2020.

«Η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε δο-
μικές αλλαγές για να παραδώσουμε
ένα σύγχρονο κόμμα που θα είναι γιατί
όχι ακόμη και πιο μπροστά από την κυ-
βέρνηση», είπε ο κ. Λουλουδάκης.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις δομι-
κές αλλαγές που δρομολογούνται στον
τρόπο λειτουργίας του κόμματος στο
οποίο πλέον θα λειτουργεί με νέο μον-
τέλο και νέα όργανα μέσα στα πλαίσια
που θα προκύψουν από τις προτάσεις
που θα κατατεθούν κατά τον προσυνε-
δριακό διάλογο.

Πέραν όμως των εσωτερικών θεμά-

των που αφορούν το συνέδριο του κόμ-
ματος, ο κ. Λουλουδάκης αναφέρθηκε
και στην τρέχουσα πολιτική και οικο-
νομική επικαιρότητα λέγοντας ότι η κυ-
βέρνηση δείχνει έμπρακτα τη στήριξή
της στις αποφάσεις της Κύπρου, χαρα-
κτηρίζοντας τις στιγμές που περνά η
Μεγαλόνησος αλλά και όλος ο ελληνι-
σμός ως κρίσιμες.

Δεν παρέλειψε δεν να καταγγείλει
«όσους πανηγύρισαν με το όχι της Κύ-
πρου και μόλις ξημέρωσε η επόμενη
μέρα και φάνηκαν οι δυσκολίες έβα-
λαν την ουρά στα σκέλια», δείχνοντας
χωρίς να κατονομάζει τον ΣΥΡΙΖΑ
στον οποίο απέδωσε πρακτικές λαϊκι-
σμού που σύμφωνα με τον ίδιο είναι
αυτές που κυριάρχησαν όλα τα προ-

ηγούμενα χρόνια και έφεραν τη χώρα
μας στη σημερινή της κατάσταση.

Αναφορικά δε με την ελληνική
κρίση ο κ. Λουλουδάκης παραδέχτηκε
ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει περά-
σει, λέγοντας ότι ο κόσμος υποφέρει,
ζητώντας όμως να δείξει εμπιστοσύνη
στην κυβέρνηση η οποία όπως είπε
δίνει τιτάνιο αγώνα για να βγει η χώρα
από την κρίση.

«Το πρόγραμμα της κυβέρνησης
υλοποιείται βήμα βήμα και είναι το
μοναδικό που οδηγεί στην έξοδο από
την κρίση. Βρισκόμαστε στο στάδιο της
ανάκαμψης και περιμένουμε την ανά-
πτυξη. Ταυτόχρονα προχωράμε και σε
δομικές αλλαγές στο κράτος ώστε να
γίνει πιο ευέλικτο», είπε ο γραμματέας
οργανωτικού της Ν.Δ.

Τέλος απαντώντας σε ερωτήσεις δη-
μοσιογράφων για το πώς η κυβέρνηση
θα καταφέρει να πείσει τον ελληνικό
λαό να τις δείξει εμπιστοσύνη την ώρα
που η ανεργία εκτοξεύεται και το «επι-
χειρείν» δεν βοηθείται από τις τράπε-
ζες, ο κ. Λουλουδάκης τόνισε πως η
κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση
γιατί δεν έχει καταφέρει να κάνει όσα
προεκλογικά δεσμεύτηκε είναι άκαιρη
καθώς βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας
μόλις 8 μήνες επισημαίνοντας ότι ο
πρώτος στόχος ήταν να μπει ένα τέλος
στον πάτο του βαρελιού της οικονομι-
κής ύφεσης κάτι που σύμφωνα με τον
ίδιο έχει επιτευχθεί και αμέσως μετά
να ξεκινήσει να δουλεύει η μηχανή
που θα φέρει και την πολυπόθητη ανά-
πτυξη. 

ΕΔευτέρα
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Στις 7 Απριλίου ξεκινούν οι εργασίες του

Με Σαμαρά το προσυνέδριο της Ν.Δ. στα Γιάννινα
Στην πόλη μας χθες ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Γ. Λουλουδάκης
που είχε επαφές με στελέχη των τεσσάρων ΝΟΔΕ της Ηπείρου

»
Με τον Αν-
τώνη Σαμαρά
θα πραγματο-
ποιηθεί το
προσυνέδριο
του κόμματος
στα Γιάννινα

Στα Γιάννινα αναμένεται να βρε-
θεί ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς στις 7 Απριλίου προκει-
μένου να παραστεί στις εργασίες
του προσυνεδρίου που θα γίνει
εκείνη την ημέρα στην πόλη μας,
ενόψει φυσικά του 9ου συνε-
δρίου της Ν.Δ το οποίο έχει προ-
γραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου

Ο Γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ. Γιώργος Λουλουδάκης

Όπως αναφέρεται και στην ερώ-
τηση, την 1η Φεβρουαρίου ο
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη Νίκος
Δένδιας, στα πλαίσια αιφνιδιαστι-
κής επίσκεψής του στα Γιάννινα,
αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην
προοπτική δημιουργίας κέντρου
κράτησης μεταναστών στην
Ήπειρο ενώ στις 3 Μαρτίου σε
ομιλία του στην Ηγουμενίτσα
έδωσε κάποια αόριστα στοιχεία,
οριοθετώντας χρονικά τη δημι-
ουργία του κέντρου στο τέλος του
καλοκαιριού στην περιοχή της Κα-

καβιάς. Δήλωσε μάλιστα χαρακτη-
ριστικά πως «είναι πολύ σημαντικό
ότι για το Κέντρο Μεταναστών στην
Κακαβιά δεν υπάρχει κοινωνική
αντίδραση».  Φορείς, όμως, και κά-
τοικοι της περιοχής αλλά και ολό-
κληρου του νομού εκφράζουν την
αντίθεσή τους στο σχέδιο αυτό,
συμπεριλαμβανομένου και
του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πωγωνίου, που σε συνε-
δρίασή του εξέφρασε ομόφωνα την

αντίθεσή του στη δημιουργία κέν-
τρου κράτησης μεταναστών στην
περιοχή. Επιπλέον, σημαντικό ζή-
τημα προκύπτει με τις νομικές δια-
τάξεις που διέπουν τα λεγόμενα
κέντρα κράτησης μεταναστών και
μεταξύ αυτών και η αόριστη διά-
ταξη στο νόμο 3907/2011 άρθρο
37 παρ. 5 κατά την οποία «..Με
προεδρικό διάταγμα.. καθορίζον-
ται οι τομείς απασχόλησης και οι
περιοχές της Χώρας όπου μπο-
ρούν να ασχολούνται ως μισθωτοί
οι υπήκοοι τρίτων χωρών των
οποίων έχει αναβληθεί η απομά-
κρυνση, το καθεστώς της ασφαλι-
στικής τους κάλυψης, οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και
τα αρμόδια για τη χορήγηση της

άδειας εργασίας όργανα, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα..»

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουρ-
γοί:

- Ποια είναι τα ακριβή σχέδιά
τους για τη δημιουργία κέντρου
κράτησης μεταναστών στο δήμο
Πωγωνίου; 

- Θα λάβουν υπόψη τους τις αν-
τιδράσεις των φορέων και της το-
πικής κοινωνίας;

- Στο νόμο υπ΄αριθ. 3907/2011
άρθρο 37 παρ. 5, σε ποιες ακρι-
βώς περιοχές της Χώρας και σε
ποιους τομείς απασχόλησης εννο-
ούν ότι μπορούν να ασχολούνται
ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων
χωρών των οποίων έχει αναβληθεί
η απομάκρυνση; 

Ερώτηση προς τους Υπουρ-
γούς Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη,
Εσωτερικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κατέθεσε ο βουλευ-
τής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
Χρήστος Μαντάς σχετικά με
τη Δημιουργία Κέντρου Κρά-
τησης Μεταναστών στο Δήμο
Πωγωνίου  και συγκεκριμένα
στο παλιό ΚΤΕΟ Κακαβιάς

Από τον Χρ. Μαντά, με αφορμή αντιδράσεις

Στη βουλή το σχεδιαζόμενο Κέντρο 
Κράτησης Μεταναστών στην Κακαβιά
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Με τη μετονομασία της Πληροφορικής σε Μηχανικών Η/Υ

Παράθυρο για Πολυτεχνείο 
ανοίγει η «Αθηνά»

Βελτιωτικές αλλαγές στο τελικό σχέδιο για Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ που μετρά όμως και απώλειες
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Παράθυρο για να ιδρυθεί κά-
ποτε στα Γιάννινα Πολυτεχνική
Σχολή αφήνει η τελική μορφή του
σχεδίου «Αθηνά», όπως αυτή ανα-
κοινώθηκε αργά το βράδυ της Τρί-
της από το υπουργείο Παιδείας.

Αυτό γιατί από το φετινό κιόλας
μηχανογραφικό το τμήμα Πληρο-
φορικής μετονομάζεται σε τμήμα
Μηχανικών Υ/Η και Πληροφορι-
κής και μπορεί έτσι μαζί με αυτά
της Αρχιτεκτονικής (αρκεί βέβαια
να αρχίσει να δέχεται φοιτητές και
να συνεχίσει να υπάρχει έστω στα
χαρτιά) και των Μηχανικών Επι-
στήμης Υλικών να αποτελέσουν
την βάση για την ίδρυση του Πο-
λυτεχνείου.

Από την άλλη θετικές αλλαγές
υπήρξαν και για το ΤΕΙ Ηπείρου
με το τμήμα Λαϊκής και Παραδο-
σιακής Μουσικής να παραμένει
στην Άρτα και να βρίσκεται και
φέτος στο μηχανογραφικό, ενώ
στον αντίποδα το τμήμα Ιχθυοκο-
μίας στην Ηγουμενίτσα καταργεί-
ται οριστικά και συγχωνεύεται των
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών.

Οι εξελίξεις αυτές σε ότι αφορά
το Πανεπιστήμιο μόνο ως θετικές
μπορούν να χαρακτηριστούν αφού
φαίνεται ότι η πίεση που ασκήθηκε
τόσο από την Πρυτανεία αλλά και
τους τοπικούς φορείς στο Υπουρ-
γείο απέδωσαν καρπούς κι έτσι δεν
«πέρασαν» οι αλλοπρόσαλλες προ-
τάσεις που ήθελαν το τμήμα Μη-
χανικών Επιστήμης των Υλικών να
εντάσσεται στην Σχολή θετικών
Επιστημών και στην ουσία να βάζει
ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες
υπήρχαν για το Πολυτεχνείο.

Από την ανακοίνωση πάντως του
υπουργείου Παιδείας μέχρι να την
ίδρυση του Πολυτεχνείου απέ-
χουμε πολύ και με την αρχιτεκτο-
νική να είναι εδώ και 4 χρόνια
ιδρυμένη αλλά να μην λειτουργεί
δεν υπάρχει καμία εγγύηση, εκτός
ίσως ορισμένων προφορικών που
αλλάζουν όμως πολύ εύκολα,  για
το πότε θα αρχίσει να δέχεται φοι-
τητές.

Σε ότι έχει να κάνει με το ΤΕΙ,
νίκη θα πρέπει να θεωρηθεί η δια-
τήρηση του Τμήματος Λαϊκής και

Παραδοσιακής Μουσικής το
οποίο δεν συγκαταλέγεται ούτε καν
στα «προς μετακίνηση» τμήματα.
Από την άλλη πλήγμα για την
Ηγουμενίτσα είναι η οριστική απώ-
λεια του τμήματος Ιχθυοκομίας
αλλά και η συγχώνευση των Εφαρ-
μογών Ξένων Γλωσσών.

Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης
Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης

διαθέτει πλέον 405 Τμήματα Πα-
νεπιστημίων και ΤΕΙ συνολικά,
έναντι 534 Τμημάτων πριν την
εφαρμογή του Σχεδίου «Αθηνά»,
δηλαδή ο αριθμός αυτών που κα-
ταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν
είναι 129. Σε μεταβατικότητα, δη-
λαδή σε λειτουργία έως την απο-
φοίτηση των εισαχθέντων
2012-2013, τίθενται 26 Τμήματα. 

Τώρα προωθούνται προς έκδοση
τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα,
ενώ οι υποψήφιοι των Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων του 2013 θα κλη-
θούν να επιλέξουν Τμήματα με
βάση το νέο αυτό Ακαδημαϊκό
Χάρτη. Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρ-
της περιέχει σημαντικές αλλαγές,
σε σχέση με όσα είχαν ανακοινω-
θεί αρχικά και ανακοινώθηκε μετά
την ολοκλήρωση της Διαβούλευ-
σης, που πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή των Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων, της Ακαδη-
μαϊκής Κοινότητας, των
Παραγωγικών Φορέων και Κοινω-
νικών Εταίρων και των Πολιτικών
Κομμάτων, καθώς και της συζήτη-
σης στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλή-
νων.

«Με στόχο την αναβάθμιση της
Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης κάνουμε σήμερα ένα απο-
φασιστικό βήμα διόρθωσης των
παθογενειών, που όλοι συνομολο-
γούμε» δήλωσε ο υπουργός Παι-
δείας Κ. Αρβανιτόπουλος
υπογραμμίζοντας: «Ο νέος Ακαδη-
μαϊκός Χάρτης λογοδοτεί σε επι-
στημονικά και αναπτυξιακά
κριτήρια, απαντά στις προσδοκίες
της Νέας Γενιάς για πτυχία με αν-
τίκρισμα και έχει σημαντικό δημο-
σιονομικό όφελος για τη χώρα, σε
μια περίοδο βαθειάς οικονομικής
κρίσης. Η τελική πρόταση ελαχι-

στοποιεί το κόστος για την ελλη-
νική οικογένεια, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις πρωτόγνωρες συνθήκες,
που βιώνει η ελληνική κοινωνία.

Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης
είναι αποτέλεσμα της μέγιστης εφι-
κτής σύνθεσης και συναίνεσης
όλων των συμμετασχόντων στη δια-
βούλευση, καθώς ενσωματώνει
όλες τις δημιουργικές και τεκμη-
ριωμένες προτάσεις, οι οποίες κα-
τατέθηκαν από τα Ιδρύματα, τα
Κόμματα που στηρίζουν την Κυ-
βέρνηση, αλλά και τα Κόμματα της
Αντιπολίτευσης, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βου-
λής».

Η βασικότερη αλλαγή πάντως
είναι η εγκατάλειψη της αρχικής
πρότασης της ομοσπονδιοποίησης
μεταξύ Ιδρυμάτων και αποδοχή
της πρότασης για μεγάλες κοινο-
πραξίες μεταξύ Πανεπιστημίων,
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και ερευ-
νητικών κέντρων. (Πρόταση
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). Στην κατεύ-
θυνση αυτή δημιουργείται Κοινο-
πραξία μεταξύ του Ιόνιου
Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων
νήσων.

Για την λύση της Κοινοπραξίας
θα συνεργασθούν όμως και οι δι-
οικήσεις των πέντε Πανεπιστημίων
της Αθήνας (Πάντειο, Πειραιώς,
Οικονομικό, Χαροκόπειο και Γεω-
πονικό) που τελικά δεν ομοσπον-
δοποιούνται με την δημιουργία
ενός νέου Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου. Το όνομα της Κοι-
νοπραξίας παραμένει «Αδαμάντιος
Κοραής» αλλά στην Κοινοπραξία
αυτή θα μπουν τα πέντε μέλη της
εάν το επιθυμούν και με ακαδη-
μαϊκές συμφωνίες που θα επιλέ-
ξουν. Η λύση αυτή ρίχνει ακαριαία
τους τόνους στο χώρο της ανώτατης
εκπαίδευσης της χώρας, καθώς οι
διοικήσεις των Ιδρυμάτων τους
φαίνεται ότι τις αποδέχονται πλή-
ρως.

Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης της
χώρας διαμορφώνεται με την κα-
τάργηση 5 Ιδρυμάτων και 129
Τμημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Μένουν 258 Τμήματα στα Πανεπι-
στήμια από 289 που ήταν και 147
στα ΤΕΙ από 245 που ήταν. 

Ένοχος για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και της
παθητικής δωροδοκίας κρίθηκε χθες από το τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Ηγουμενίτσας ο πρώην νομάρχης (την περίοδο 2007-
2010) και νυν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δήμο
Ηγουμενίτσας, Βασίλης Γιόγιακας. Του επιβλήθηκε συνολική
ποινή φυλάκισης 3 ετών  και 6 μηνών, ενώ ο μηνυτής του (συγ-
κατηγορούμενος στην ουσία) και πρώην αντινομάρχης Θωμάς
Δήμας  καταδικάστηκε για συμμετοχή σε παθητική δωροδοκία,
σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Η καταδίκη έρχεται μετά τα ισόβια στον πρώην δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλο και είναι η πρώτη για αυτοδι-
οικητικό παράγοντα στην Ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια.

Η δίκη μετά από πολλές  αναβολές ολοκληρώθηκε χθες το με-
σημέρι. Η υπόθεση είχε και έχει  σοβαρές πολιτικές διαστάσεις,
δεδομένου ότι πρωταγωνιστές είναι πρόσωπα που άσκησαν εξου-
σία στη Θεσπρωτία και προέρχονται από τη ΝΔ, πρώην νομάρχης
και πρώην αντινομάρχης και πρόεδρος της ΝΟΔΕ-ΝΔ, ενώ συ-
νήγοροι στη δίκη ήταν για τον μεν κ. Γιόγιακα ο πρώην βουλευ-
τής Ιωαννίνων Αντώνης Φούσας και για τον κ. Δήμα ο πρώην
βουλευτής Πειραιά Πέτρος Μαντούβαλος.

Οι δυο άλλοτε στενοί συνεργάτες ακολούθησαν χωριστούς δρό-
μους από τις αρχές του  2008, εποχή που ο κ. Δήμας ήταν και
πρόεδρος της ΝΟΔΕ-ΝΔ και είχε κατηγορήσει τον τότε νομάρχη
για δωροδοκία.

Ο κ. Δήμας είχε καταγράψει τον τότε νομάρχη στο γραφείο του
με κρυφή κάμερα να παραλαμβάνει από τον ίδιο, τυλιγμένα σε…
εφημερίδα,  χαρτονομίσματα, για να ανατεθούν σε συγκεκριμένη
εταιρία δύο περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ η υπόθεση αφορά και
κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ορυκτελαίων κοντά στα Σύ-
βοτα. Ακόμη, η παράβαση καθήκοντος, σχετίζεται με αποφάσεις
αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων στην περιοχή του Δρε-
πάνου με σκοπό την οικοπεδοποίησή τους.

Ο κ. Δήμας μετά από μήνυση του κ. Γιόγιακα, έχει καταδικα-
στεί σε πρώτο βαθμό σε διετή φυλάκιση  για την μαγνητοσκό-
πηση το Δεκέμβριο του 2007, εν αγνοία του συνομιλητή του
διαλόγου και της σκηνής της παραλαβής των 10.000 ευρώ που
ήταν προκαταβολή για την «εξυπηρέτηση» που ζητούνταν. 

Για παράβαση καθήκοντος και πα-
θητική δωροδοκία

Ποινή 3,5 ετών  στον πρώην νομάρχη 
Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα 
Έξι μήνες φυλάκιση για συμμετοχή σε δωρο-
δοκία στον μηνυτή Θωμά Δήμα
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Η Περιφέρεια, δια της αντιπεριφε-
ρειάρχη Τατιάνας Καλογιάννη απέ-
δωσε τη διαρροή στα έντονα καιρικά
φαινόμενα και διαβεβαίωσε ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα με τον βιολογικό
του ΧΥΤΑ.

Διακόσια πενήντα περίπου μέτρα
μακριά από τον ΧΥΤΑ, το ρέμα που
σχηματίζεται παρουσίασε σημάδια
ρύπανσης με πυκνό αφρό, μαύρο
χρώμα και έντονη δυσοσμία σε αντί-
θεση με το νερό που έρχεται από την
πλευρά του χωριού, όπως καταγγέλ-
λουν οι κάτοικοι.

Ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων που
ενημερώθηκε άμεσα για το φαινό-
μενο, δεν περίμενε την παρέμβαση
του Εισαγγελέα αλλά απευθύνθηκε ο
ίδιος σε αυτόν, για μια ακόμη φορά
μετά τον Μάρτιο του 2012, όπου το
ίδιο φαινόμενο, αλλά σε μικρότερη
ένταση, απασχόλησε την περιοχή και
έπειτα τους Επιθεωρητές Περιβάλ-
λοντος, με την γνωστή συνέχεια.

Για τον Δήμαρχο Βορείων Τζου-
μέρκων Γιάννη Σεντελέ, το ζήτημα
είναι ξεκάθαρο και αφορά την κατα-
φανέστατη πλέον αδυναμία του ΧΥΤΑ
να αντέξει το τεράστιο υδραυλικό
φορτίο που δημιουργείται εξαιτίας
των έντονων βροχοπτώσεων οι οποίες
μπορεί να μην είχαν προβλεφτεί στις
μελέτες αλλά αποτελούν πια συχνό
φαινόμενο για την περιοχή μας.

Αυτό εξάλλου, ήταν και το κυ-
ρίαρχο θέμα που απασχόλησε την
πρόσφατη σύσκεψη των φορέων και
υπηρεσιακών υπαλλήλων στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, όπου
αποφασίστηκε η απομάκρυνση του
νερού με βυτιοφόρα, αφού πρώτα
έγινε σαφές ότι η μελέτη δεν είχε
λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα για
τις βροχοπτώσεις στην περιοχή όπως
θα έπρεπε.

Τα αποτελέσματα βέβαια της λαν-
θασμένης μελέτης και των αστοχιών
της κατασκευής σύμφωνα με τον Δή-
μαρχο, είναι τα προβλήματα που σή-
μερα παρουσιάζονται και δεν
επιλύονται με την μεταφορά των λυ-
μάτων με βυτιοφόρα.

Με αφορμή αυτό το νέο περιστατικό
ο δήμος Β. Τζουμέρκων επαναφέρει
το ζήτημα χωροθέτησης μαζί με το
εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμ-
μάτων και ΧΥΤΥ επαρκή για ολό-
κληρη την Ήπειρο.

Ο δήμος Β. Τζουμέρκων εκτός από
την δικαστική οδό, που ακολουθεί,
ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες να
προχωρήσει και στην διοργάνωση
διαμαρτυρίας στο Ελληνικό με κατοί-
κους και φορείς, για να αναδείξει για
μια ακόμη φορά το ζήτημα.

Δεν υπάρχει πρόβλημα 
επιμένει η Περιφέρεια

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύ-
ματος όμως φαίνεται ότι κινείται η Πε-
ριφέρεια Ηπείρου μιας και η αρμόδια
αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλο-

γιάννη, με δηλώσεις που έκανε χθες,
απέδωσε το συμβάν στην ένταση των
καιρικών φαινομένων.

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως
πρόβλημα με τον βιολογικό ή οποι-
αδήποτε άλλη εγκατάσταση στον
ΧΥΤΑ Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει κα-
νένα τεχνικό έργο που να διαστασιο-
λογείται σε ακραίες και σε
στιγμιαίες-πρόσκαιρες φορτίσεις. Είτε
αυτό είναι υδραυλικό, είτε στατικό
έργο», είπε η κ. Καλογιάννη.

Απαντώντας η ίδια σε ερώτηση δη-
μοσιογράφων ότι τα φαινόμενα που
χαρακτήρισε ως ακραία εμφανίζονται
συχνά πυκνά στην περιοχή μας ση-
μείωσε πως η Περιφέρεια είναι σε
γνώση των προβλημάτων που υπάρ-
χουν με την μελέτη του βιολογικού
καθαρισμού και γι’ αυτό μέχρι το κα-
λοκαίρι ευελπιστεί να έχει προχωρή-
σει η διακήρυξη του διαγωνισμού για
να την αναβάθμισή του και των υπό-
λοιπων της Ηπείρου σε τριτοβάθμιο,
ενώ πρόσθεσε πως έχουν ήδη παρθεί
μέτρα όπως η απομάκρυνση φορτίων

με βυτία που καταλήγουν στον βιολο-
γικό των Ιωαννίνων.

«Υπήρξε σύσκεψη στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση προ ημερών και προς
αυτή την κατεύθυνση πύκνωσαν τα
δρομολόγια των βυτιοφόρων που απο-
μακρύνουν τα υγρά του βιολογικού
του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων προς τον βιολο-
γικό της πόλης. Όμως, είναι τόσο
ακραία τα καιρικά φαινόμενα που δεν
μπορείς αυτή την στιγμή να προλά-
βεις ένα τέτοιο θέμα. Επαναλαμβάνω
πως το μόνο πρόβλημα που υπάρχει
αυτή τη στιγμή στο ΧΥΤΑ είναι η στιγ-
μιαία υπερχείλιση κατάντι του κυττά-
ρου. Διότι το ΚΕΠΕ χθες (Τρίτη) σε
αυτοψία στο έργο διαπίστωσε πως δεν
υπήρχε καμία απολύτως υπερχείλιση.
Απεναντίας ήταν υποβαθμισμένη η
στάθμη των υγρών μέσα στο κύτταρο
κατά 70 πόντους. Άρα προκύπτει ότι
πρόκειται για ένα στιγμιαίο, σημειακό
και παροδικό φαινόμενο, για το οποίο
έχουν ήδη ληφθεί και όλα τα απαραί-
τητα μέτρα», κατέληξε η κ. Καλο-
γιάννη.
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»
Δεν προλάβαι-
ναν τα βυτιο-
φόρα να
μεταφέρουν
τα λύματα
στον βιολο-
γικό της ΔΕΥΑΙ
και κατέληξαν
στο ρέμα.
Ήταν στιγμι-
αίο το φαινό-
μενο, είπε η Τ.
Καλογιάννη.

«Μαύρισε» στην κυριολεξία το
νερό που έτρεχε  στο Μέγα Λαγ-
κάδι του Ελληνικού το Σάββατο,
καταλήγοντας στον ποταμό
Άραχθο και αναστατώνοντας για
μια ακόμη φορά τους κατοίκους
της περιοχής που ζήτησαν την
παρέμβαση του Εισαγγελέα

«Μαύρισε» το Μέγα Λαγκάδι το Σάββατο

Φταίει ο … καιρός για το πρόβλημα στον ΧΥΤΑ
Η Περιφέρεια το αποδίδει στα έντονα καιρικά φαινόμενα και όχι στον βιολογικό

Ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, οι τρεις πρώτοι δα-
σικοί χάρτες σε επίπεδο διοικητικών ορίων της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
μπαίνουν στο τελικό στάδιο για την οριστική τους ισχύ
μετά και την υπογραφή κύρωσης  τους  από τον Γενικό
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηλία Θεοδω-
ρίδη.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης ο Γενικός Γραμμα-
τέας υπέγραψε την απόφαση κύρωσης των Θεωρημένων
Δασικών Χαρτών (με την αριθ. 9181/360/13-3-2013 από-

φαση Θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης) των Το-
πικών Κοινοτήτων Ολυμπιάδας και Περδίκα της Δημοτι-
κής Ενότητας Πτολεμαΐδας και, της Τοπικής Κοινότητας
Αγίου Χριστοφόρου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Πα-
ρασκευής, του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Κοζάνης. Η Απόφαση κύρωσης μαζί με τους τρεις
Δασικούς Χάρτες, διαβιβάζεται άμεσα στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσης τους, οι
συγκεκριμένοι Δασικοί Χάρτες καθίστανται οριστικοί και

έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δι-
καστική αρχή. Οι οριστικοί Δασικοί Χάρτες τηρούνται
από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης
Δασών Κοζάνης. «Η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών θα
εισάγει τη χώρα σ’ ένα νέο εθνικό πολιτισμό- μια νέα χω-
ροταξική ευταξία», αναφέρει με αφορμή την υπογραφή
της κύρωσης ο Γενικός Γραμματέας και καταλήγει, «απο-
τελεί αναγκαιότητα για τη χώρα, για το περιβάλλον, για τη
διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας, για τη διασφάλιση
του Έλληνα πολίτη».

Κυρώθηκαν οι πρώτοι δασικοί χάρτες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
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Και τυπικά ανέλαβαν χθες τα
καθήκοντά τους, οι τρεις νέοι Θε-
ματικοί αντιπεριφερειάρχες. Την
επίσημη παρουσίαση τους έκανε,
παρουσία των απερχόμενων αντι-
περιφερειαρχών, ο Περιφερειάρ-
χης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο
οποίος μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαί-
τερα τους τρεις απερχόμενους αν-
τιπεριφερειάρχες, οι οποίοι στα
πρώτα βήματα της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης έδωσαν όλο τον
εαυτό τους και έβαλαν πολύ ψηλά
τον πήχη στην Περιφέρεια Ηπεί-
ρου σε σχέση με το αντικείμενό
τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω
γιατί πράγματι έγιναν δουλειές
που δεν έγιναν σε άλλες περιφέ-
ρειες που αν θέλετε ήταν πολύ με-
γαλύτερες από τη δική μας, είχαν
και περισσότερους δρόμους να
διαβούν. Εύχομαι στους νέους αν-
τιπεριφερειάρχες καλή επιτυχία.
Σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς
που έχουμε, καλούμαστε να παί-
ξουμε έναν ρόλο τέτοιο που θα
βοηθήσουμε όσο μπορούμε την
Περιφέρεια της Ηπείρου». 

Από την πλευρά τους οι τρεις
απερχόμενοι θεματικοί Αντιπερι-
φερειάρχες Ι. Καραμπίνας, Οδ.
Πότσης και Παντ. Κολόκας, ευχή-
θηκαν καλή επιτυχία στους δια-
δόχους τους, ευχαρίστησαν τους
συνεργάτες τους και υπογράμμι-
σαν  ότι θα είναι δίπλα στους δια-
δόχους τους σε ό, τι χρειαστεί στη
διάρκεια της θητείας τους.

Ακολούθησαν δηλώσεις των
νέων Θεματικών Αντιπεριφερει-
αρχών. 

Ο Ιωάννης Κατέρης, αρμόδιος
για θέματα Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών, μεταξύ άλλων τόνισε:
«Είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη
ευθύνη για μένα ο ορισμός μου
ως Θεματικού Αντιπεριφερει-
άρχη. Θα εργαστώ με όλες μου τις
δυνάμεις για να δικαιώσω τους
ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν
και με εξέλεξαν περιφερειακό
σύμβουλο, καθώς επίσης και τον
Περιφερειάρχη που με  όρισε σε
αυτή τη θέση».

Ο Νικόλαος Ανατολιωτάκης, αρ-
μόδιος για θέματα Πολιτισμού και
ανάδειξης Μνημείων, μεταξύ
άλλων, είπε: «Θέλω να σταθώ
στην τοποθέτηση από τον Περιφε-
ρειάρχη τριών θεματικών αντιπε-
ριφερειαρχών από τρεις διαφο-

ρετικές περιφερειακές ενότητες,
που διευρύνει την πολιτική δια-
κυβέρνηση της Ηπείρου και με
τον ορισμό εντεταλμένων συμ-
βούλων πιστεύω ότι ανοίγουμε το
πρόσωπο μας προς την κοινωνία
και την καθημερινότητα των πολι-
τών. 

Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι
και η βοήθεια είναι πλέον ανα-
γκαία από δω και πέρα, για να δη-
μιουργήσουμε τρόπους και
ευκαιρίες, ώστε ο Πολιτισμός της
Ηπείρου να βρεθεί μπροστά».

Ο Νικόλας Κάτσιος, αρμόδιος
για θέματα Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας, μεταξύ άλλων, είπε τα
εξής: «Ο Περιφερειάρχης αποδει-
κνύει την εμπιστοσύνη του στη
νέα γενιά, καλώντας την να ανα-

λάβει τις ευθύνες που της αναλο-
γούν. Από την πλευρά μας και εγώ
προσωπικά, μη φειδόμενοι κόπου
και χρόνου, θα προσπαθήσουμε
σκληρά να ανταπεξέλθουμε, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τις δύσκολες
συνθήκες που βιώνουμε ως πα-
τρίδα, ως Ήπειρος. Πίστη μας
είναι ότι μέσα από τη συλλογικό-
τητα και τη συνεργασία μπορεί να
έλθει το καλύτερο αποτέλεσμα.
Μέσα από τον πολιτικό πολιτισμό
που διέπει την παράταξη της
Αξιοβίωτης Ανάπτυξης, θα συνε-
χίσουμε τη στενή μας συνεργασία
με όλες τις παρατάξεις του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, έτσι ώστε
το αποτέλεσμα να είναι ιδανικό
για όλη την κοινωνία της Ηπεί-
ρου».  

Ευχαριστίες Καχριμάνη στους απερχόμενους και ευχές στους νέους

Ανέλαβαν καθήκοντα οι τρεις Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες

Από την παρουσίαση, από αριστερά Π. Κολόκας, Οδ. Πότσης, Ι. Κατέρης, Ν. Ανατολιωτάκης, Αλ. Κα-
χριμάνης, Ν. Κάτσιος και Γ. Καραμπίνας

Σύμφωνη γνώμη  για
την Προμήθεια
Μετεωρολογικών
Σταθμών 

Με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου Αλεξ. Κα-
χριμάνη, διατυπώνεται η
σύμφωνη γνώμη της Ενδιά-
μεσης Διαχειριστικής Αρχής
της Περιφέρειας  για τη σύμ-
βαση και τη διαδικασία ανά-
θεσης του υποέργου «Προ -
μήθεια Μετεωρολογικών
Σταθ μών», του υποέργου
«Προμήθεια ψηφιακών ορ-
θοφωτογραφικών και παρα-
γωγή ψηφιακού μοντέλου
εδάφους( DTM)» και του
υποέργου «Προμήθεια Εξυ-
πηρετητή SERVER» της πρά-
ξης «Πειραματική ανάπτυξη
καινοτόμου γεωγραφικού
πληροφοριακού συστήματος
ορθολογικής διαχείρισης
των ορεινών – υπαλπικών λι-
βαδίων Θεοδωριάνων Άρ -
τας», συνολικού προϋπο -
λογισμού 28.400,27 ευρώ. 

Η σχετική απόφαση κοινο-
ποιήθηκε στον Ειδικό Λογα-
ριασμό ΤΕΙ Ηπείρου (υπεύ-
θυνος πράξης Σωτήριος Καν-
δρέλης). 

Εξετάσεις απόκτησης
πιστοποιητικού οδικού
μεταφορέα

Από τη Διεύθυνση Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της
Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνε-
ται πως την Πέμπτη 28 Μαρ-
τίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
θα πραγματοποιηθούν οι
εξετάσεις απόκτησης πιστο-
ποιητικού οδικού μεταφο-
ρέα. Οι εξετάσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν στην αίθουσα
ΕΛΚΕΠΑ (Στοά Σάρκα, 2ος
όροφος).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-
σμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων, στη συ-
νεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2013,
αποφάσισε να δηλώσει την έντονη ανησυ-
χία, τον προβληματισμό και την αντίθεσή
του για την κατάργηση στα Ιωάννινα τριών
υπηρεσιών περιφερειακής εμβέλειας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων που προκύπτει μέσα από το προτει-
νόμενο οργανόγραμμα που παρουσιά-
στηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης.

Ειδικότερα,  στα  Ιωάννινα  καταργούν-
ται το  Περιφερειακό  Κέντρο  Προστασίας
Φυτών,  το  Κέντρο  Γενετικής  Βελτίωσης
Ζώων  ενώ  είναι  άγνωστη  η  τύχη  του
Περιφερειακού  Εργαστηρίου  Γεωργικών
Εφαρμογών  &  Αναλύσεων  Λιπασμάτων.

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους τα
μέλη του Συνδέσμου είναι πραγματικά

αδιανόητο σε μια περιοχή, όπως η Ήπει-
ρος, όπου στον πρωτογενή τομέα απασχο-
λείται το 1/5 περίπου του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού της και συνεπώς απο-
τελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της,
να καταργούνται υπηρεσίες που εφόσον
υπήρχε καλύτερος σχεδιασμός, θα μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν και να προσφέ-
ρουν σημαντικές υπηρεσίες στον
Ηπειρώτη παραγωγό διασφαλίζοντας την
ποιότητα στην παραγωγή, την ασφάλεια
των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων
πριν φθάσουν στο καλάθι της νοικοκυράς
καθώς και την ουσιαστική στήριξη στον
Ηπειρώτη παραγωγό.

«Σε μια εποχή έντονης κρίσης και αμφι-
σβήτησης ανθρώπινων αξιών και ιδανικών,
όπου το ζητούμενο είναι ο εξορθολογι-
σμός και η ουσιαστική επαναδόμηση του
κράτους δικαίου σε στέρεες βάσεις αλλά

και η ορθολογική αξιοποίηση των υποδο-
μών που διαθέτει, όπου διακηρύσσεται ότι
ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέ-
σει την ατμομηχανή της ανάπτυξης, πα-
ρουσιάζεται μια πρόταση όπου δε
συνδέεται με κανέναν χωροταξικό ή/και
στρατηγικό σχεδιασμό, στερείται λειτουρ-
γικότητας, υποβαθμίζει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στην Ήπειρο και
τελικώς επικεντρώνεται μόνο στην επί-
τευξη ενός αμφίβολου δημοσιονομικού
οφέλους προερχόμενο κυρίως από τη μεί-
ωση του προσωπικού.

Ο Σύνδεσμός μας αντιπροτείνει την ορ-
θολογική αξιοποίηση των Υπηρεσιών του
ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια ενός στρατηγικού
σχεδιασμού για τον καθολικό έλεγχο των
διακινούμενων αγροτικών προϊόντων και
της συνδρομής τους στον ουσιαστικό
έλεγχο της πολλαπλής συμμόρφωσης, δη-

λαδή στον έλεγχο της τήρησης των υπο-
χρεώσεων των παραγωγών που επιβάλ-
λονται από την κοινοτική νομοθεσία, προ-
κειμένου ο Ηπειρώτης παραγωγός να συ-
νεχίσει να παράγει ποιοτικά και ασφαλή
προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος
απέστειλε επιστολή στον κ. Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπο-
βάλ- λοντας την πρότασή του και παράλ-
ληλα καλεί την Περιφέρεια Ηπείρου, την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς επίσης
και όλους τους βουλευτές της Ηπείρου,
της Κέρκυρας και της Λευκάδας να ενερ-
γοποιηθούν και να ενώσουν τις δυνάμεις
τους πριν είναι πολύ αργά ώστε ο Ηπει-
ρώτης, ο Κερκυραίος και ο Λευκαδίτης πα-
ραγωγός να μην στερηθούν βασικών
υπηρεσιών που θα έχει ο Θεσσαλός ή ο
Μακεδόνας παραγωγός», αναφέρει η επι-
στολή του Συνδέσμου. 

Από τον Σύνδεσμο Γεωπόνων του Ν. Ιωαννίνων

Όχι στην κατάργηση υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
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Ο Ελληνικός λαός είναι προσωπολατρίας, αν
και ζει σε καθεστώς απόλυτης ελευθερίας και
δημοκρατίας.

Κι αν αυτό αμφισβητείται απ’ αρκετούς, η πο-
λιτική πραγματικότητα το επιβεβαιώνει δυστυ-
χώς.

Κώστας Καραμανλής και Γιώργος Παπαν-
δρέου, γνήσια τέκνα της οικογενειοκρατίας και
της προσωπολατρίας, αποτελούν παραδείγματα,
που αν κι απέτυχαν την τελευταία 10ετία… αι-
σιοδοξούν για το πολιτικό τους μέλλον, στηρι-
ζόμενοι «σ’ αυτό το πάθος» του λαού, να τους
αναζητεί, όταν η ιστορική του μνήμη εξασθενεί.

Ο Κώστας, απ’ την πρώτη σειρά στο Μέγαρο
Μουσικής, στην εκδήλωση για τα δεκαπέντε
χρόνια απ’ το θάνατο του μεγάλου Κωνσταντί-
νου Καραμανλή, θα αναλογίζονταν πόσο υπη-
ρέτησε την πατρίδα, στη δική του θητεία!

Σ’ ένα παρελθόν, που το μόνο κοινό μ’ αυτόν,
είχε ένα τ΄ όνομα το ιστορικό!

Πριν τρία χρόνια περίπου το 2009 παρέδωσε
την εξουσία, «με εκτροχιασμό της οικονομικής
κατάστασης της χώρας».

Έρευνα απ’ το «ΒΗΜΑ» αναφέρει ότι οι απο-
δοχές σε δημόσιους φορείς το 2009 έφθασαν
στα ύψη!

Και αυτό το αναφέρει «Εμπιστευτική μελέτη
του υπουργείου Οικονομικών» της σημερινής
κυβέρνησης, για τις ΔΕΚΟ και τα Νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου, βάσει της μισθοδοσίας
του έτους αυτού, και με ασήμαντες κρατήσεις.

Να μερικά παραδείγματα προκλητικά:
Στον ΕΛΓΑ των αγροτών, και τον Οργανισμό

Σχολ. Κτιρίων, που πολλά δεν έχουν θέρμανση,
τα υψηλόβαθμα στελέχη του, τα golden boys,
έκαναν πάρτι, με απολαβές 150.000 ευρώ ετη-
σίως…

Στην ΑΤΕ των αγροτών, πριν διαχωριστεί σε
καλή και κακή, 200.000 ευρώ οι ετήσιοι μισθοί.

Στις Τράπεζες Ελλάδος και Εθνικής, αλλά
και στον ΟΠΑΠ… για την πρόοδο του Ελληνι-
κού αθλητισμού, μόνο 400.000 ευρώ…. Ώστε
να’ ναι αισθητή η διαφορά, κι απ’ τον πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ενώ στα πετρέλαια (ΕΛ-ΠΕ)… για την κοι-
νωνική τους προσφορά, ώστε στα μετά το 2009
χρόνια οι Έλληνες ιθαγενείς να ζουν σε συνθή-
κες Αφρικής, το χειμώνα, οι ανώτεροι υπάλλη-
λοι λάμβαναν όσα και ο Μέσι… 750.000 ευρώ
το χρόνο!

Όσο για τον ΟΤΕ, σε κάθε επόμενο χρόνο…
καταβάλλονταν ένα εκατομμύριο ευρώ… σαν
θείο δώρο!

Όλοι αυτοί, κι άλλοι 215.000 υπάλληλοι με
μηνιαίες αποδοχές 28.000 ευρώ και μηδενικές
κρατήσεις, με ενθουσιασμό… αλλά και σεβα-
σμό, είναι αδύνατο να μην επιθυμούν την επι-
στροφή του Κώστα Καραμανλή!

Αλλά κι ο Γιώργος, κινείται παντοιοτρόπως
και ελπίζει στην θριαμβευτική δικαίωση και επι-
στροφή στην πολιτική σκηνή!

Μια μικρή πρόβα ηγετικής επιστροφής
έκανε στο Συνέδριο του κόμματος «κι απ’ την
πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα»… πι-
στεύει ακόμη ότι θα του πούνε «Γιώργο έλα!»

Μια οργανωμένη ομάδα προσωπολατρών
υπενθυμίζει αυτό που δεν είχε ως πρωθυπουρ-
γός και χωρίς διαίσθηση κραυγάζει, νάτος,
νάτος ο Πρωθυπουργός!

Κώστας και Γιώργος, ο πρώτος αδιαφόρησε
για την επερχόμενη τότε οικονομική κρίση, γιατί
πίστευε ότι «η χώρα είναι θωρακισμένη» κι ο
δεύτερος έσπευσε ν’ αναλάβει μόνος του την ευ-
θύνη διάσωσης και να την υιοθετήσει!

Αν ο πρώτος έβλαψε τη χώρα, ο δεύτερος και
τη χώρα… και το κόμμα!

Η προσωπολατρία έχει μία μεγάλη δύναμη…
μεταμφιέζει το είδωλο που πιστά υπηρετεί και
το επαναφέρει στη σκηνή, χωρίς αυτό να’ χει
κάνει ποτέ αυτοκριτική!

Γράφει ο
Ελευθέριος
Τσάκας
Ιατρός

Πρωσοπολατρεία…
και χρεοκοπία!

Μια μικρή
πρόβα ηγετι-
κής επιστρο-
φής έκανε
στο Συνέδριο
του κόμματος
«κι απ’ την
πόλη έρχομαι
και στην
κορφή κα-
νέλα»… πι-
στεύει ακόμη
ότι θα του
πούνε
«Γιώργο έλα!»
Μια οργανω-
μένη ομάδα
προσωπολα-
τρών υπενθυ-
μίζει αυτό
που δεν είχε
ως πρωθυ-
πουργός και
χωρίς διαί-
σθηση κραυ-
γάζει, νάτος,
νάτος ο Πρω-
θυπουργός!

‘‘

‘‘

Να που δεν πρέπει να σβήνουμε τις πα-
λιές πινακίδες, ούτε την ιστορία μας, ούτε
τα ήθη και έθιμα γιατί μ’ αυτά «μπουσελί-
σαμε», μ’ αυτά περπατήσαμε και μ’ αυτά
ζήσαμε… και γεράσαμε, αυτά κληρονόμη-
σαν οι μετέπειτα γενεές με άγραφους νό-
μους!

Ο Ελληνικός λαός σήμερα, περισσότερο
απ’ άλλες φορές αναζητά διάλειμμα περι-
συλλογής, άντληση δυνάμεων για να μπο-
ρέσει να υπερνικήσει τις δύσκολες εποχές
που διανύουμε σαν «έθνος» και θα το κα-
τορθώσει γιατί η Ελληνική ψυχή αιώνες κα-
τοικεί, στους ανθρώπους αυτού του τόπου!

Ο Ελληνικός λαός με τα Ελληνοθρη-
σκευτικά – ιστορικά ήθη – έθιμα δημιουρ-
γώντας, δε διέγραψε τίποτα, κατόρθωσε να
τα διατηρήσει ως γνώμονα για τη διαιώνιση
της φυλής.

Αυτές τις μέρες ο Ελληνικός λαός γιόρ-
τασε μια αλλαγή εποχής με θρησκευτική
κατάνυξη αλλά και τα ήθη και έθιμά του…

Οι τζαμάλες άναψαν στα Γιάννινα σ’
όλες τις γειτονιές για το εορταστικό απο-
κριάτικο τριήμερο.

Σ’ αυτό το τριήμερο ξεσηκώθηκε και ο
λαός της πόλης των Γιαννίνων, όπως και σ’
όλη την Ελλάδα…

Γέμισαν δρόμοι και πλατείες, το Πνευ-
ματικό Κέντρο μπροστάρης, η Πλατεία
Πύρου ντύθηκε εορταστικά, αλλά και η
«Κατσικά» κατάμεστη από λαό διψασμένο
για ξεφάντωμα και το πέτυχε! Πληθωρική
συμμετοχή από «Καρναβάλια» όπως κάθε
χρόνο, ογκώδη παρέλαση, με νέες συμμε-
τοχές ιδεών και ποιοτική διαφορά.

Η Κατσικά παρουσίασε αποκριάτικη
οργάνωση, μιας ετήσιας εκδήλωσης, που
μέχρι τώρα δεν παρουσιάζεται άλλος
φορές να διεκδικεί θέση ενός ολοκληρω-
μένου «φεστιβάλ» των Απόκρεων. Αυτή την
εκδήλωση πρέπει να την χαιρετίσουμε με
εκτίμηση, ευχόμενοι στον φορέα της Κα-
τσικάς, δύναμη, άντληση νέων ιδεών, σχη-
μάτων, οργάνωση μιας, γιατί όχι,
εκδήλωσης που θα συνδέσει το όνομα Κα-
τσικά – Ιωαννίνων αποκριάτικο Ηπειρω-
τικό Φεστιβάλ, διότι η παρέλαση των
Συλλόγων μεταμφιεσμένων δείχνει την εμ-
μονή της συνέχισης και βελτίωσης των
προγραμμάτων.

Ο Σύλλογος της «Λούτσας» στην οδό
Καποδιστρίου, από τα γραφεία του έχει το
ορμητήριό του.

Αναβίωσε την «Γκαμήλα» το «Γαϊτα-
νάκι» τα εθίματα των χορών τα ήθη των πα-
λαιών απόκρεων!

Μεγάλη εθελοντική προσφορά εδε-
σμάτων από τους κατοίκους της γειτονιάς.
Ο στολισμός του περιβάλλοντος με την επί-
βλεψη των συμβούλων του Συλλόγου άρ-
χισε να φαίνεται το σκηνικό των απόκρεων
με τα πολύχρωμα «γιρλάντια» και ένα με-
γάλο πανώ να προσκαλεί και να εύχεται
στο κοινό «Καλές Απόκριες».

Έτσι, κατά το έθιμο της Κυριακής το με-
σημέρι των Απόκρεων, οι άνδρες της γει-
τονιές το περνάνε τραγουδώντας και
πίνοντας «τα τσίπουρα και άφθονο κρασί,
με μεζέδες που φρόντισαν οι νοικοκυρές,
χωρίς να λείπουν οι κιθάρες και μαντο-
λίνα. Έτσι, μέχρι το μεσαπόγευμα της Κυ-
ριακής ήταν κατειλημμένη η αίθουσα
«δεξιώσεων» του συλλόγου.

Κατά το βραδινό άρχισαν να καταφθά-
νουν, θαμώνες των Απόκρεων μικροί – με-
γάλοι, παιδούτσια – γέροντες

μεταμφιεσμένοι μασκαράδες και όχι, να γε-
μίζουν τον χώρο, γύρω – γύρω από τη στη-
μένη «τζαμάλα» του 2013 χωρίς να
παραλείπονται οι ίδιες κινήσεις και στις
80 «τζαμάλες» της πόλης.

Στις φετινές απόκριες οι συμπολίτες
μας αλλά και κάτοικοι της περιοχής γιορ-
τάζουν τα 100 χρόνια λευτεριάς από τον
τουρκικό ζυγό των 400 χρόνων.

Ετούτος ο τόπος των Γιαννίνων είναι γε-
μάτος από ιστορικά κομμάτια της Ελλάδας,
γι’ αυτό τα περισσότερα λόγια των τραγου-
διών είναι παρμένα από τους αγώνες της
ύπαρξής των χωρίς να παραλείπονται τα
ευτράπελα των Απόκρεων!

«Πως στουμπίζουν το πιπέρι», «Έλα βρε
Θανάση να σε παντρέψουμε», «Αγάπη μια
μελαχρινή», τα έθιμα του γάμου, ο αρκου-
διάρης, το γαϊτανάκι, η γκαμήλα και άλλες
παραλλαγές απ’ τη ζωή!

Έτσι η «Λούσα» το βραδινό της Κυρια-
κής είναι το αποκορύφωμα των Aπόκρεων.
Έθιμα ετών ζωντανεύουν, χοροί πέριξ της
«Τζαμάλας» με κλαρίνα και βιολιά από
συγκροτήματα του Συλλόγου.

Οι Γιαννιώτισες νοικοκυρές της γειτο-
νιάς, όσες είχαν και δίνονταν ετοίμασαν
εδέσματα – μεζέδες για τα βραδινά δε-
ξίωση του κοινού πάνω από 1500 επισκέ-
πτες, όλοι τους γεύτηκαν τις λιχουδιές με
συνοδεία κρασιού και ήχους των τραγου-
διών. Κοσμοπλημμύρα, πραγματικός συ-
νωστισμός μέχρι τα βαθιά της νύχτας!

Εκτός των επισκεπτών του κοινού το συ-
νηθίζει, να επισκέπτονται και οι αρχές της
πόλης, με μπροστάρη τον δήμαρχο και
τους δημοτικούς συμβούλους, το καθιερω-
μένο στρωμένο τραπέζι με τους διαφόρους
μεζέδες και ποτά για ευχές στο κοινό,
φέτος είχαμε υψηλό επισκέπτη τον πρέσβη
της Τουρκίας, που πέρασε το τριήμερο
στην πόλη μας μετά της οικογενείας του. Ο
πρέσβης της Τουρκίας επισκέφθηκε τους
«Τούρκικους καφενέδες» και βεβαίως
καμιά ομοιότητα με την τότε παλιά γειτο-
νιά η σημερινή «Λούτσα», αλλά ότι διατη-
ρείται ακόμα και σήμερα η Τούρκικη
ονομασία πρέπει να το εκτιμήσει ο κύριος
Πρέσβης, απόλαυσε τους μεζέδες και το
κρασί, συζητώντας πολλά με τους παρευ-
ρισκόμενους στο τραπέζι και έδειχνε αρ-
κετά ικανοποιημένος, αφού γνωρίστηκε με
όλους τους δημοτικούς συμβούλους,
αρχής γενομένης απ’ τον πρόεδρο του δη-
μοτικού συμβουλίου, τον αντιδήμαρχο για
τον τουρισμό και τον ιδιαίτερο συνεργάτη
του κ. δημάρχου, αποσύρθηκε με την οι-
κογένειά του…

Έτσι φτάσαμε στην Καθαρά Δευτέρα
που στο «Γιαννιώτικο Σαλόνι» οικοδεσπό-
της ο δήμαρχος. Εκεί βρήκαμε, μία δε-
ξίωση με σαρακοστιανά, με τάξη και
καθαριότητα τα προσφερόμενα αλλά και με
διάθεση του κοινού στο χορό και το τρα-
γούδι και το πέταγμα του χαρταετού!

Έτσι σχεδόν οι Γιαννιώτες πέρασαν το
τριήμερο των Απόκρεων σ’ όλες τις γειτο-
νιές της μεγάλης, πια, πόλης των Γιαννί-
νων. Ευχόμενοι και του χρόνου με υγεία. 

Υ.Γ.: Στο ρεπορτάζ που γράφτηκε δεν
ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν όλες οι
αποκριάτικες εκδηλώσεις από 80 «τζαμά-
λες», γι’ αυτό το κοινό και οι αναγνώστες
της εφημερίδας ας με κρίνουν με επιείκεια.

Γράφει ο
Κώστας Δ.
Παπαγεωρ-
γίου,
συνταξιούχος

Που το πάνε μερικοί!

«Ο πρέσβης της Τουρκίας 
στους Τούρκικους καφενέδες»

Έτσι φτάσαμε
στην Καθαρά
Δευτέρα που
στο «Γιαννιώ-
τικο Σαλόνι»
οικοδεσπότης
ο δήμαρχος.
Εκεί βρή-
καμε, μία δε-
ξίωση με
σαρακο-
στιανά, με
τάξη και κα-
θαριότητα τα
προσφερό-
μενα αλλά
και με διά-
θεση του κοι-
νού στο χορό
και το τρα-
γούδι και το
πέταγμα του
χαρταετού!
Έτσι σχεδόν
οι Γιαννιώτες
πέρασαν το
τριήμερο των
Απόκρεων σ’
όλες τις γειτο-
νιές της μεγά-
λης, πια,
πόλης των
Γιαννίνων.
Ευχόμενοι
και του χρό-
νου με υγεία.
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Ο κ. Κασσής επικαλείται σειρά
λόγων και επιχειρημάτων της Συντο-
νιστικής Επιτροπής Αγώνα και την
απάντηση του αναπληρωτή υπουργού
Σταύρου Καλογιάννη περί βέλτιστης
λύσης με την χάραξη που επιλέχθηκε.
Θυμίζουμε ότι και για αυτό το αίτημα
και για το άλλο του δήμου Ζίτσας (με
την πρόσφατη παρέμβαση των 4
πρώην δημάρχων της περιοχής) οι
απαντήσεις του αρμόδιου υπουργείου
και προσωπικά του κ. Καλογιάννη
είναι αρνητικές. Άλλωστε, τόσο οι με-
λέτες, όσο και η έγκριση των Περι-
βαλλοντικών Όρων του έργου από
τέλος παραχώρησης μέχρι Καλπάκι
και Κακαβιά, έγιναν με βάση την επι-
λεγείσα χάραξη και κάθε αλλαγή αυ-
τομάτως προκαλεί πρόβλημα.

Η παρέμβαση του κ. Κασσή γίνεται
σε μια περίοδο που εκκρεμεί στο ΣτΕ
η συζήτηση της προσφυγής της Συν-
τονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατοί-
κων για αλλαγή χάραξης στην
περιοχή Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου,
Κόντσικας, η οποία ζητά να γίνει ορει-
νότερη, δηλαδή να διέρχεται ο αυτο-
κινητόδρομος κοντά στη χωματερή
Δουρούτης και όχι κοντά στην Κο-
σμηρά, το Ασβεστοχώρι και την Κόν-
τσικα, όπως επιλέχθηκε. Η συζήτηση
είχε οριστεί για τις 4 Απριλίου 2012
(με την πολιτική και νομική στήριξη
του δήμου Ιωαννιτών), αναβλήθηκε
για τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω
απεργίας των δικηγόρων και η νέα δι-
κάσιμος ορίστηκε για τον ερχόμενο
Μάιο.

Στην ερώτηση του ο κ. Κασσής ανα-
φέρει:

«Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
για την Αλλαγή Χάραξης της Ιόνιας
Οδού, δηλαδή  κάτοικοι και φορείς
από τις περιοχές Κοσμηράς, Ασβε-
στοχωρίου, Κόντσικας, Περάτης και
Πετραλώνων Ιωαννίνων με αλλεπάλ-
ληλες επιστολές προς το Υπουργείο
σας αναφέρει, με παραδείγματα και
δηλώσεις στήριξης από το σύνολο των
τοπικών φορέων, ότι η προτεινόμενη
χάραξη από τις αρμόδιες αρχές δεν
είναι συμφέρουσα, καθώς κοστίζει πε-
ρισσότερα χρήματα από την χάραξη
που προτείνουν οι φορείς της περιο-
χής, την ημιορεινή.

Και όχι μόνο. Με την προτεινόμενη
χάραξη δημιουργούνται πολλά και
σημαντικά προβλήματα στο Λεκανο-

πέδιο. Ενδεικτικά αναφέρω πως πλήτ-
τεται η τοπική κοινότητα Κοσμηράς,
υποβαθμίζεται η αναπτυσσόμενη κοι-
νότητα Ασβεστοχωρίου, καταστρέφε-
ται ο δασικός πνεύμονας  της
Κόντσικας και κατακερματίζεται ο μο-
ναδικός κάμπος της περιοχής με απο-
τέλεσμα να υποβαθμίζεται το φυσικό
περιβάλλον, αλλά το κυριότερο πρό-
βλημα είναι ότι πλήττονται ανεπανόρ-
θωτα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις
γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύ-
σεων, κάτι το οποίο ,σε μια εποχή
που προτρέπει το κράτος ειδικά τους
νέους σε στροφή στον πρωτόγεννη
τομέα ,είναι σε λάθος κατεύθυνση.

Το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ ανα-
φέρει  πως το Υπουργείο δεν υπολο-
γίζει το όφελος που θα προκύψει από
τη νέα χάραξη, με την αφθονία των
αδρανών και χωματουργικών υλικών

που υπάρχουν, με την υπάρχουσα σε
μήκος δέκα χιλιομέτρων ευθεία και
ασφαλτοστρωμένη παλιά οδό της χω-
ματερής Δουρούτης.

Σε απάντηση του προς όλα αυτά ο
Αν. Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος
Καλογιάννης δήλωσε πως η ορεινή
χάραξη έχει απορριφθεί ως εναλλα-
κτική λύση, για λογούς λειτουργικούς,
περιβαλλοντικούς, και κατασκευαστι-
κούς. Δήλωσε επίσης ότι η αδειοδο-
τημένη χάραξη αντιμετωπίζει τα
τεχνικά προβλήματα, ελαχιστοποιεί
την κατάληψη αξιοποιήσιμης γεωργι-
κής γης και γενικότερα αποτελεί τη
βέλτιστη λύση.

Βεβαία, σύμφωνα με τους φορείς
φαίνεται να είναι ακριβότερη. Το αί-
τημα κάτοικων και φορέων κρίνω πως
είναι δίκαιο. Θα έλεγα πως βέλτιστη
λύση είναι να αποφευχθεί ο κυκεώνας
των απαλλοτριώσεων που προκύπτουν
με τη λύση που υιοθετεί το Υπουρ-
γείο.

Να υπενθυμίσω επίσης πως υπάρ-
χει χρόνος να μελετήσετε τα αιτήματα
της τοπικής κοινωνίας, αφού έτσι και
αλλιώς δε φαίνετε φως σύντομα, ανα-
φορικά με την επανεκκίνηση των οδι-
κών έργων». 

Καταλήγοντας ο βουλευτής ερωτά
τον υπουργό Ανάπτυξης και Υποδο-
μών:

- Ποιοι είναι, αναλυτικά και κοστο-
λογημένα, οι λειτουργικοί, περιβαλ-
λοντικοί, και κατασκευαστικοί λόγοι
που επικαλείστε για την απόρριψη της
λύσης που προτείνουν οι τοπικοί φο-
ρείς;

- Ποιο είναι το χρηματικό όφελος
από την υιοθέτηση μιας ,κατά τα άλλα
μεγαλύτερης σε μήκος, λύσης που
επικαλείστε;

- Ποιο είναι το ποσό που δαπανή-
θηκε  για την εκπόνηση της μελέτης
χάραξης της Ιόνιας Οδού  στο τμήμα
Πεδινής- Φανερωμένης (στην προ-
έκταση δηλαδή του οδικού άξονα),
πότε καταβλήθηκε και σε ποιον;

Κατέθεσε ερώτηση για τον υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών

Να αλλάξει η χάραξη στην Ιόνια από Κοσμηρά 
μέχρι Φανερωμένη ζητά ο Μιχ. Κασσής

»
Η παρέμβαση του
κ. Κασσή γίνεται
σε μια περίοδο
που εκκρεμεί στο
ΣτΕ η συζήτηση
της προσφυγής
της Συντονιστικής
Επιτροπής Αγώνα
κατοίκων για αλ-
λαγή χάραξης
στην περιοχή Κο-
σμηράς, Ασβεστο-
χωρίου,
Κόντσικας…

Απάντηση από τον υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Υποδομών Κωστή Χατζη-
δάκη για την απόρριψη από το
υπουργείο του αιτήματος αλλαγής
χάραξης του τμήματος της Ιόνιας
οδού, από το τέλος παραχώρησης
μέχρι τη Βιομηχανική περιοχή, ζητά
ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης
Κασσής με σχετική ερώτηση που κα-
τέθεσε χθες στη βουλή

Αναφορά Μιχ. Κασσή
για τους πενταετείς πυροσβέστες

Αναφορά προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη,  Νίκο Δένδια, κατέθεσε
χθες ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων, Μιχάλης Κασ-
σής, σχετικά με το θέμα των Πενταετών Πυροσβε-
στών.

Στην αναφορά του ο κ. Κασσής κατέθεσε το υπό-
μνημα που του δόθηκε από την Ένωση Συμβασιού-
χων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού
Ιωαννίνων και στο οποίο ζητείται η άμεση τροπο-
ποίηση διατάξεων του υπό διαβούλευση Σχεδίου
Νόμου του Υπουργείου.

Βασικό ζητούμενο της αναφοράς είναι η αναβάθ-
μιση του πυροσβεστικού σώματος και η ενίσχυση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να ανταπε-
ξέρχεται με επάρκεια στην αποστολή της, σεβόμενη
τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων όσο, κυρίως,
τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολιτών.

Η απρόσκοπτη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος δεν μπορεί να θυσιάζεται στα πλαίσια της «λι-
τότητας», γιατί τότε θα υπάρξει πολλαπλάσιο κόστος
οικονομικό και κοινωνικό.

Σε διαβούλευση το επιχειρησιακό σχέδιο
οινοτουριστικής ανάπτυξης των Ιωαννίνων

Το έργο με τίτλο «Cross-border Network for the
Promotion of Wine Products» αποσκοπεί στην ανά-
ληψη κοινών δράσεων με στόχους, αφενός, την προ-
ώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
και, αφετέρου, την τουριστική ανάπτυξη της διασυ-
νοριακής περιοχής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας  με
κεντρικό άξονα τον οίνο και την άμπελο. 

Το εταιρικό σχήμα του συγκεκριμένου έργου, το
οποίο φέρει το ακρωνύμιο «Wine-Net», απαρτίζεται
από τους ακόλουθους φορείς: την Αναπτυξιακή
Ηπείρου Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος), την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου, την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
το Δήμο Κόνιτσας, το Δήμο Cellino San Marco (Brin-
disi Απουλίας) και το Δήμο Guagnano (Lecce Απου-
λίας). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου η Περιφέρεια
Ηπείρου εκπονεί το στρατηγικό/ επιχειρησιακό σχέ-
διο οινοτουριστικής ανάπτυξης με επίκεντρο την πε-
ριοχή της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων. Ο
αντικειμενικός σκοπός του σχεδίου αυτού είναι αφε-
νός η ανάλυση των δυνατοτήτων της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων στο πεδίο του οινικού τουρι-
σμού και αφετέρου η αξιοποίηση του οίνου ως ανα-
πτυξιακό πόρο της περιοχής. 

Στην προσπάθεια προσδιορισμού των κρίσιμων
διαστάσεων του οινικού τουρισμού στην ευρύτερη
περιοχή των Ιωαννίνων και τη συλλογή όλων των
αναπτυξιακών προτάσεων, στην κατεύθυνση της ανά-
πτυξης του οινικού τουρισμού και της ένταξής του
στον αναπτυξιακό χάρτη της Περιφέρειας Ηπείρου,
καλούνται όλοι οι φορείς/ ενδιαφερόμενοι να κατα-
θέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους στο ειδικό
ερωτηματολόγιο που βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου
www.php.gov.gr

Το έργο Wine Net υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 και υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και πόρους της
Ελλάδας και της Ιταλίας.
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Χ. ΚΑΖΑΚΟΣ

Το δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Ζίτσας παρά και την πρό-
σφατη αρνητική απάντηση, στο
αίτημα για αλλαγή χάραξης, του
αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Υποδομών Σταύρου Κα-
λογιάννη,   επιμένει στην «ορεινή
χάραξη» της Ιόνιας οδού στο
τμήμα εκτός παραχώρησης που
διέρχεται από τα όρια του, όπως
προκύπτει από ανακοίνωση του
επικεφαλής της μείζονος μειοψη-
φίας Σάκη Βλέτσα. 

Μάλιστα, ο πρώην δήμαρχος
Πασσαρώνας ενημερώνει από το
δήμο Ζίτσας ότι θα ζητηθεί συ-
νάντηση με τον κ. Καλογιάννη,
παρουσία των βουλευτών και του
Περιφερειάρχη για να… μεταπει-
στεί και να υιοθετήσει την προ-
τεινόμενη χάραξη. 

Ακολούθως σε επόμενη συνε-
δρίασή του το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Ζίτσας θα
αποφασίσει για τις επόμενες κι-
νήσεις του.

Στη συζήτηση, προχθές στο δη-
μοτικό συμβούλιο μετά την επι-
στολή των πρώην δημάρχων Σ.
Βλέτσα, Μιχ. Κατσάνου, Γ. Παρ-
γανά και Ν. Σιαπατόρη προς τον
κ. Καλογιάννη,  πάντα σύμφωνα
με τον κ. Βλέτσα, επιβεβαιώθηκε
από όλους η άποψη υπέρ της
«ορεινής χάραξης» και τονίστηκε
ότι η θέση του Δήμου Ζίτσας για
τη χάραξη αυτή είναι πρωτίστως
πολιτική. 

Η  «ορεινή χάραξη», όπως επι-
σημάνθηκε, είναι συντομότερη,
οικονομικότερη αλλά και συμ-
βάλλει στην μεγαλύτερη ανάπτυξη
του Δήμου. 

Μια και μοναδική 
σύσκεψη…

Ο κ. Βλέτσας αναφέρθηκε στο
ιστορικό των προσπαθειών που
έγιναν τα προηγούμενα χρόνια
για την ορεινή χάραξη. Όπως είπε
χαρακτηριστικά «από το καλο-

καίρι του 2007, στη μοναδική σύ-
σκεψη που μετείχαμε, στο «Φρόν-
τζο» παραδώσαμε το σχέδιο της
ορεινής χάραξης στον κ. Καλο-
γιάννη μαζί με τον κ. Κατσάνο και
τους άλλους δημάρχους». Και
επισήμανε ότι πάντα αγωνιζόμα-
στε να πείσουμε τον κ. Καλο-
γιάννη για την «ορεινή χάραξη»,
παρά την αντίθετη άποψή του. Η
αναφορά αυτή του κ. Βλέτσα απο-
τελεί και μια έμμεση αιχμή για
τον κ. Καλογιάννη ο οποίος απαν-
τώντας πρόσφατα στους τέσσερις
πρώην δημάρχους έκανε λόγο για
επιλογή της βέλτιστης  χάραξης
που μελετήθηκε κατόπιν μεγάλης
διαβούλευσης  με τους δημάρ-
χους και φορείς.

Βέλτιστη η χάραξη, επίκληση και
του ΤΕΕ από Καλογιάννη

Μέχρι να συζητηθεί, προχθές,
η επιστολή των τεσσάρων στο δη-
μοτικό συμβούλιο, μεσολάβησε η
απάντηση του κ. Καλογιάννη η
οποία δεν αφήνει περιθώρια συ-
ζήτησης για αλλαγή χάραξης.
Όπως προέκυπτε από την απάν-
τηση η επιλεγείσα χάραξη είναι η
συμφερότερη και ειδικότερα ο κ.
Καλογιάννης παρέθετε μεταξύ
των άλλων και τα εξής: 

«Η «ορεινή χάραξη» έχει απορ-
ριφθεί, ως εναλλακτική λύση, από
παλαιότερη προέγκριση χωροθέ-
τησης του έργου (1999) για λό-
γους λειτουργικούς, περιβαλλο-

ντικούς και κατασκευαστικούς.
Αντιθέτως, η αδειοδοτημένη χά-
ραξη αντιμετωπίζει όλα τα τεχνικά
θέματα, ελαχιστοποιεί την κατά-
ληψη αξιοποιήσιμης γεωργικής
γης και διασφαλίζει ισοζύγιο υλι-
κών κατασκευής, περιλαμβανομέ-
νων και των αδρανών.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος / Τμήμα Ηπείρου, με το
υπ’ αρ. πρωτ. 507/26.03.2008
έγγραφό του προς τον τότε Δήμο
Ευρυμενών, ρητώς αναφέρει: «...
αναφορικά με το αίτημα σας για
ορεινή χάραξη της Ιόνιας οδού
που σύμφωνα με την πρόταση σας
θα διέρχεται από Ζωοδόχο, όρια
Κληματιάς -Ροδοτοπίου, Ζίτσα,
Παρακάλαμο, Καλπάκι, θεω-
ρούμε ότι δεν είναι ενδεδειγμένη,
διότι σε περίπτωση που υιοθετη-
θεί, το έργο θα προκύψει ιδιαί-
τερα δαπανηρό (πολλαπλάσιο της
πρότασης ΥΠΕΧΩΔΕ) και με ση-
μαντικά τεχνικά προβλήματα που
λόγω της γεωμορφολογίας της πε-
ριοχής, με δυσκολία θα αντιμετω-
πιστούν».

Δεν επηρεάζει 
τη χρηματοδότηση

Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση
του έργου, αν επιλεγεί άλλη χά-
ραξη και ουσιαστικά απαντώντας
στο κ. Καλογιάννη ο οποίος ανέ-
φερε ότι έπρεπε να είχε ενταχθεί
από το 2010 στο ΕΣΠΑ και επι-
καλέστηκε την έγκριση από το
2009 των Περιβαλλοντικών όρων
και την ωριμότητα του έργου (με
τις υπολειπόμενες μελέτες να
ανατίθενται οσονούπω), ο κ. Βλέ-
τσας είπε ότι μπορούσε να ενταχ-
θεί στο ΕΣΠΑ, αλλά σήμερα
μπορεί να γίνει μόνο με αυτοχρη-
ματοδότηση ή με τους «ανύπαρ-
κτους» εθνικούς πόρους. «Επειδή
η άλλη Ιόνια από Αντίρριο μέχρι
Πεδινή αν τελειώσει θα τελειώσει
το 2016, το δικό μας κομμάτι αν
βρεθεί χρηματοδότηση δεν πρό-
κειται να αρχίσει πριν το 2018 –
2020 το συντομότερο, συνεπώς

δεν τίθεται θέμα καθυστέρησης ή
εμπλοκής του έργου αν αλλάξει η
χάραξη και υιοθετηθεί η ορεινή»,
υποστήριξε ο κ. Βλέτσας.

Και ενώ έχουν δαπανηθεί ήδη
αρκετά εκατομμύρια για μελέτες
και θα διατεθούν κι άλλα για να
ολοκληρωθούν, μαζί με τα τεύχη
δημοπράτησης, ο κ. Βλέτσας θυ-
μήθηκε και την τελευταία περίοδο
της υφυπουργίας Μαγκριώτη στο
Υποδομών, καλώντας τη σημερινή
ηγεσία του  υπουργείου να τηρή-
σει τη δέσμευση που είχε δώσει
διά του κ. Μαγκριώτη για χρημα-
τοδότηση με ποσό 300.000 ευρώ
προμελέτης για την «ορεινή χά-
ραξη»,  ώστε να υπάρχει συγκρι-
σιμότητα των δύο λύσεων, κάτι
που εξακολουθεί να ζητά ο
Δήμος Ζίτσας.

Νέο αεροδρόμιο 
στον κάμπο της Ζίτσας

Στην ίδια συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου  ο κ. Βλέτσας
έθεσε θέμα νέου αεροδρομίου
στον κάμπο της Ζίτσας. Το σημε-
ρινό αεροδρόμιο των Ιωαννίνων,
που βρίσκεται στα όρια του
Δήμου μας, όπως είπε,  φαίνεται
ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί
λόγω των προβλημάτων είπε και
πρότεινε:  «Είναι καιρός να αρχί-
σει με όραμα 20ετίας η συζήτηση
για κατασκευή νέου αεροδρομίου
στον κάμπο της Ζίτσας, δίπλα
στον κόμβο της Ιόνιας Οδού. Ταυ-
τόχρονα τότε, να αξιοποιηθεί ο
χώρος του σημερινού αεροδρο-
μίου προς όφελος όλου του
Νομού».

Πριν την έναρξη της συνεδρία-
σης ο κ. Βλέτσας εξέφρασε την
ιδιαίτερη ικανοποίησή του
«επειδή μπήκαν μπουλντόζες
στην 13η Ε.Ο. Γραμμενοχωρίων»
όπως είπε χαρακτηριστικά, τονί-
ζοντας τον μεγάλο αγώνα που ο
ίδιος έδωσε ως Δήμαρχος Πασ-
σαρώνος για να γίνει η μελέτη και
η ένταξη στο ΕΣΠΑ του σημαντι-
κού αυτού έργου των 14 εκ. ευρώ.

Παρά την αρνητική στάση του Στ. Καλογιάννη

Επιμονή για «ορεινή χάραξη» της Ιόνιας στο δήμο Ζίτσας
Θα ζητηθεί συνάντηση αντιπροσωπείας του δήμου με τον υπουργό, όπως ενημερώνει ο Σ. Βλέτσας μετά την προχθεσινή
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Πρόταση από τον πρώην δήμαρχο για αεροδρόμιο στον κάμπο Ζίτσας

Από τον υπουργό Εσωτερικών
Ευρ. Στυλιανίδη

Πρόταση για νέο 
σύστημα εκλογών 
στην Αυτοδιοίκηση 

Νέο σύστημα εκλογών στην Αυ-
τοδιοίκηση προτείνει ο υπουργός
Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανί-
δης, τασσόμενος υπέρ της καθιέρω-
σης ενιαίου ψηφοδελτίου, καθώς
-όπως λέει- αυτό «απελευθερώνει
την Αυτοδιοίκηση από κομματικές
εξαρτήσεις και τοπικές διαπλοκές»
και «δίνει βήμα σε αξιόλογες προ-
σωπικότητες όλων των χώρων και σε
ανεξάρτητες φωνές».

Ωστόσο, όπως τονίζει σε συνέν-
τευξή του στον «Επενδυτή», για να
γίνει αυτό πραγματικότητα απαιτεί-
ται «πρώτον, να το αποδεχθεί το πο-
λιτικό σύστημα, δεύτερον, να
επαναπροσδιοριστούν με σαφήνεια
οι αρμοδιότητες δημάρχου, δημοτι-
κού συμβουλίου και επιτροπών,
ώστε να μην δημιουργηθεί ακυβερ-
νησία στους νέους δήμους».

Ως προς το πότε μπορεί να υιο-
θετηθεί το νέο σύστημα, ο κ. Στυ-
λιανίδης απαντά: «Δεν ξέρω πότε
θα ωριμάσουν οι συνθήκες για την
εφαρμογή μιας τόσο τολμηρής πρό-
τασης, είμαι βέβαιος όμως ότι η
πρότασή μου άνοιξε τη συζήτηση».

Σχολιάζοντας την καταδίκη του
πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης
Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ο
υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει
ότι σέβεται τις αποφάσεις της Δι-
καιοσύνης, όμως «θα μπορούσαν
να έχουν προσμετρηθεί σημαντικά
και κοινώς παραδεκτά ελαφρυντικά
στοιχεία».

«Στην περίοδο που ζούμε, στην
πολιτική, στη Δικαιοσύνη και στη
διοίκηση οι αποφάσεις θα πρέπει
να λαμβάνονται με νηφαλιότητα και
με ευθύνη, χωρίς να επηρεάζονται
από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα».

Αναφερόμενος στο θέμα της αλ-
λαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής
των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών, ο κ. Στυλιανίδης δηλώνει
ότι από την ηγεσία του υπουργείου
δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα. «Το
θέμα έχει πολύ λεπτές πολιτικές,
αλλά και νομικές πτυχές, τις οποίες
κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει» ση-
μειώνει.

Για το εκλογικό σύστημα που διέ-
πει τις εθνικές εκλογές, υποστηρί-
ζει ότι «παρά τις ατέλειές του,
συνδυάζει την αρχή της σταθερότη-
τας με την αναλογική εκπροσώπηση
και αφήνει στους πολίτες να απο-
φασίσουν αν θέλουν μονοκομμα-
τική κυβέρνηση ή κυβέρνηση
συνεργασίας».

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρεται και
στα φαινόμενα διαφθοράς στους
ΟΤΑ, επισημαίνοντας «η διαφθορά
υπάρχει όπως και σε άλλους τομείς
της δημόσιας διοίκησης». «Στόχος
μας» προσθέτει «είναι να χτυπηθεί
η διαφθορά και να επιβραβευτούν
η νοικοκυροσύνη και η αποτελε-
σματικότητα».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτε-
ρικών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσω «του Παρατηρητηρίου Οικο-
νομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. «Η
λειτουργία του Παρατηρητηρίου το
επόμενο διάστημα συμβάλλει στην
εξυγίανση των δημόσιων οικονομι-
κών και θα αναδείξει τον πρωτοπο-
ριακό ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην
εθνική προσπάθεια που βρίσκεται
σε εξέλιξη» υποστηρίζει.

Χ. ΚΑΖΑΚΟΣ
Το «μπαλάκι» στη ΔΕΥΑΙ και στο δήμο Ιωαν-

νιτών πέταξε χθες, επισήμως, ο Περιφερειάρχης
Αλέξανδρος Καχριμάνης, ερωτηθείς για το έργο
αποκατάστασης της χωματερής Δουρούτης. Αν
και επιβεβαίωσε το σχετικό ρεπορτάζ των «Ν.Α»
δεν ξεκαθάρισε πλήρως τα πράγματα ως προς
το ποιος εκπονεί την μελέτη για το υποέργο που
είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι το αρχικό άφησε
εκτός σημαντική έκταση της χωματερής και κυ-
ρίως αν αυτή ανατέθηκε και πως. 

Ο κ. Καχριμάνης ήταν προσεκτικός στις δια-
τυπώσεις του, παραπέμποντας στο δήμο και τη
ΔΕΥΑΙ και προβάλλοντας τον ελεγκτικό χαρα-
κτήρα των ενεργειών της Περιφέρειας, όμως
απάντηση για το αν η μελέτη εκπονείται ήδη,
όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν έδωσε. 

Η μελέτη που εκπόνησε η ανάδοχος εταιρεία

του έργου χωρίς κόστος για τη ΔΕΥΑΙ, ανέβασε
στα 9 εκ. ευρώ τον προϋπολογισμό και μια λο-
γική λύση (το αρχικό έργο όπως δημοπρατή-
θηκε έφτανε τα  7,8 εκ. ευρώ) θα ήταν ένα έργο
κοντά στα 3 εκ. ευρώ.

Ο κ. Καχριμάνης δεν αναφέρθηκε σε αριθ-
μούς, ούτε και σε άλλες παραμέτρους του προ-
βλήματος, αν δηλαδή θα συμπεριλάβει εκτός
από την έκταση που έμεινε εκτός αρχικής και
την ξήρανση της λυματολάσπης (που κοστί-
ζει…)  η νέα μελέτη. Απλά ανέφερε τις ενέργειες
Περιφέρειας Ηπείρου,  Ενδιάμεσης Διαχειρι-
στικής Αρχής, του Δήμου Ιωαννιτών και της
ΔΕΥΑΙ. Μεταξύ άλλων, σημείωσε: 

«Το χρονικό διάστημα που πέρασε από την
σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης μέχρι τη
δημοπράτηση του έργου, ήταν αρκετό ώστε να
έχει αλλάξει διαστάσεις η έκταση που έπρεπε να

αποκατασταθεί. Έγιναν διάφορες συζητήσεις με
τη ΔΕΥΑΙ και το Δήμο Ιωαννιτών, και κατατέθη-
καν προτάσεις. Η δική μας απάντηση ήταν ότι
αφού δεν αρκεί η σημερινή εργολαβία να καλύ-
ψει όλο το ΧΑΔΑ, μπορεί να υποβληθεί συμ-
πληρωματική μελέτη και να γίνει νέο έργο
(υποέργο επί του συνολικού) που θα είναι κατ’
αναλογία με την υπόλοιπη επιφάνεια, που δεν
μπορεί να καλύψει η αρχική εργολαβία. Εκεί
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και έχει αναλάβει η
ΔΕΥΑΙ να προχωρήσει τον ανακεφαλαιωτικό πί-
νακα, βάσει των οδηγιών της Ενδιάμεσης Δια-
χειριστικής Αρχής και να προσκομίσει μελέτη,
σύμφωνα με την οποία θα γίνει το υπόλοιπο
κομμάτι. Η Περιφέρεια Ηπείρου (ως Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή) έχει ελεγκτικό χαρακτήρα.
Όλα τα άλλα θέματα είναι του Δήμου Ιωαννιτών
και της ΔΕΥΑΙ».

Πέταξε ο Περιφερειάρχης, χωρίς άλλες εξηγήσεις…

Το «μπαλάκι» στο δήμο και τη ΔΕΥΑΙ για τη Δουρούτη
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X. KAZAKOΣ

Λύση ανάγκης για ολοκληρωθεί
το μεγάλο αρδευτικό στο λεκανο-
πέδιο ανακοίνωσε χθες σε συνέν-
τευξη τύπου ο Περιφερειάρχης
Αλέξανδρος Καχριμάνης, μια
μέρα μετά την δημοσιοποίηση
από τον βουλευτή Μιχάλη Κασσή
της παρέμβασης του στον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
για να ξεμπλοκάρει το έργο. Το
οποίο ανατέθηκε το 2007 και πέ-
ρασε από πολλές φάσεις μέχρι να
φτάσει στο τελικό στάδιο.

Η ανακοίνωση περιείχε δυο…
ειδήσεις. Η μία  είναι ότι η ανά-
δοχος εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε»
(μεγάλη εταιρεία με πολλά έργα,
κατασκεύασε πολλά τμήματα της
Εγνατίας) που είχε προβλήματα
εδώ και μήνες, δεν δύναται η ίδια
να ολοκληρώσει το εναπομείναν
έργο, ουσιαστικά το νέο αντλιο-
στάσιο στους Λογγάδες, μια δε-
ξαμενή στον Πρωτόπαπα και τις
συνδέσεις για να είναι λειτουρ-
γικό το σύστημα. 

Η δεύτερη … είδηση και λύση
ταυτόχρονα, είναι ότι  με ιδιωτικό
συμφωνητικό της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε»
με τοπικούς εργολάβους,  οι δεύ-
τεροι θα αναλάβουν τις εργασίες
που υπολείπονται και θα πληρω-
θούν με εγγυητή την Περιφέρεια,
από τον ανάδοχο.

Δεν πρόκειται για υποκατά-
σταση αναδόχου, αλλά για μια
λύση ανάγκης, διαφορετικά η κή-
ρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου

θα έβαζε σε μεγάλες περιπέτειες
το έργο που χρηματοδοτείται από
το ΕΣΠΑ (πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλ-
τατζής») και έχει εκτελεστεί σε
ποσοστό 90%. 

Συμφωνία αναδόχου 
με τοπικούς εργολάβους

Ο κ. Καχριμάνης ανέφερε στις
χθεσινές δηλώσεις του ότι τα πε-
ρισσότερα από τα συναφή έργα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, την επίβλεψη των οποίων
έχει αναλάβει η Περιφέρεια,
έχουν προχωρήσει, όπως της Αμ-
μουδιάς και του Μαργαριτίου.
«Με το αρδευτικό του Λεκανοπε-
δίου Ιωαννίνων έχουμε ένα ιδιαί-
τερο πρόβλημα με τον ανάδοχο
του έργου. Κάνουμε συνεχείς συ-
σκέψεις και αναζητούμε τρόπους
για να ολοκληρωθεί το έργο, το
οποίο στην πλειονότητα έχει εκτε-
λεστεί. Αυτή τη στιγμή κλείστηκε
συμφωνία του αναδόχου με τοπι-
κούς εργολάβους που θα κατα-
σκευάσουν το αντλιοστάσιο
Πόρου, ώστε να μπορέσει να αρ-
δευτεί την ερχόμενη καλλιεργη-
τική περίοδο, ένα μεγάλο τμήμα
στην περιοχή. Επίσης αρχίζουν
οι εργασίες για την κατασκευή της
δεξαμενής στον Πρωτόπαπα».

Η άλλη  λύση 
ήταν… έκπτωτος

Εξηγώντας ο Περιφερειάρχης
τον τρόπο που έχει επιλέγει για
να ολοκληρωθεί το έργο, ανέφερε

ότι η άλλη λύση ήταν η έκπτωση
του αναδόχου χωρίς δυνατότητα
επαναδημοπράτησης: 

«Υπήρχαν δύο λύσεις: Ή να κη-
ρύξουμε έκπτωτο τον ανάδοχο,
τώρα στο τέλος του έργου, με όλες
τις συνέπειες καθώς δεν μπο-
ρούμε να ξαναδημοπρατήσουμε
το έργο και να προλάβουμε τα πε-
ριθώρια, ή να συμφωνήσουμε
από κοινού σε τρόπους αντιμετώ-
πισης των υπολοίπων εργασιών.
Έτσι ο ανάδοχος έχει κάνει επί-
σημες συμφωνίες με παράγοντες
που ανέλαβαν να προχωρήσουν
τέτοιες εργασίες και εγγυητής
στην πληρωμή, αφού είναι επί-
σημη η συμφωνία, θα είμαστε
εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου». 

Γιατί δεν δόθηκε  νωρίτερα
αυτή η λύση και αν το υπουργείο
που πληρώνει το έργο έχει ενημε-
ρωθεί, δεν εξηγήθηκε. Πάντως ο
ανάδοχος παραμένει και υπεργο-
λάβοι αναλαμβάνουν τις εργα-
σίες.

Προειδοποίηση 
από τον Οκτώβριο

Πριν φτάσει ο ανάδοχος στην
λύση που περιέγραψε ο κ. Καχρι-
μάνης, είχε προηγηθεί έγγραφη
προειδοποίηση για την επί-
σπευση των ηλεκτρομηχανολογι-
κών εργασιών του έργου
«εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση
αρδευτικών δικτύων Ζωνών Α΄και
Β΄ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων».
Αυτό είχε συμβεί τον Οκτώβριο
από την  Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ηπείρου η οποία επιβλέπει το
έργο.  Η καθυστέρηση ολοκλή-
ρωσης του έργου οφείλεται εν
πολλοίς και στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης το οποίο δεν
αποφάσιζε τι θα γίνει με τις απαλ-
λοτριώσεις για την κατασκευή  δε-
ξαμενής στην Πρωτόπαπα και αν
θα κατασκευαστεί το μεγάλο αντ-
λιοστάσιο στους Λογγάδες στη
θέση του παλιού ή σε νέα θέση.
Τελικά και τα δυο ζητήματα αντι-
μετωπίστηκαν, όμως  χάθηκε
πολύς χρόνος και με την στασιμό-
τητα στις ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες, ακόμη περισσότερος.

Υπήρξαν το τελευταίο διάστημα
σημάδια βελτίωσης του ρυθμού
ολοκλήρωσης των ημιτελών εργα-
σιών που αφορούν την τοποθέ-
τηση των αντλιών στο αντλιο  
στάσιο Λαψίστας καθώς επίσης
και τη δεξαμενή στην Πρωτόπαπα
και το αντλιοστάσιο στους Λογγά-
δες.

Η ταυτότητα 
του έργου

Το συνολικό έργο εκτός των
τριών  αντλιοστασίων Πόρου
(Λογγάδες που τώρα αρχίζει να
κατασκευάζεται δίπλα στο υπάρ-
χον), Καραδήμα και στην πε-
ριοχή του Νεοχωρίου που είναι
έτοιμα ως προς τα κτίρια, περι-
λαμβάνει και πέντε δεξαμενές με
τις τέσσερις κατασκευασμένες και
την τελευταία στην Πρωτόππαπα
που ακόμη δεν ξεκίνησε η κατα-

σκευή της.
Τοποθετήθηκαν οι κεντρικοί

κλειστοί αγωγοί και οι μικρότεροι
για να φτάνει το νερό στις καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις, συνολικά
περισσότερα από 200 χιλιόμετρα
σωλήνων κεντρικών και διανομής. 

Το έργο αλλάζει άρδην τον
τρόπο άρδευσης στις ευρύτερες
περιοχές Πόρου και Λαψίστας
του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.
Από τους τσιμεντένιους αύλακες
θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς
και τεχνητή βροχή, γεγονός που
θα σημάνει μεγάλη εξοικονόμηση
νερού, ως και 13%, που σήμερα
χάνεται.

Οι εξυπηρετούμενες εκτάσεις
ανέρχονται σε 27.000 στρέμματα
εκ των οποίων 19.290 στρέμματα
για την περιοχή του Πόρου και
7.700 στρέμματα για την περιοχή
της Λαψίστας.

Το έργο είναι «γέφυρα» από το
Γ΄ΚΠΣ στο πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής».

Εντάχθηκε το 2002 στο Γ΄ΚΠΣ
αλλά έφτασε να ξεκινήσει πέντε
χρόνια μετά, δεδομένου ότι υπήρ-
χαν ελλείψεις στις μελέτες του και
έγινε προσθήκη και άλλων εργα-
σιών που δεν είχαν προβλεφθεί.

Η έκπτωση που δόθηκε ήταν
53,44% επί του προϋπολογισμού
των 54,5 εκ. ευρώ και ανατέθηκε
με κόστος 25,3 εκ. ευρώ περίπου. 

Ο ανάδοχος «ανέθεσε» το τελείωμα σε ντόπιους εργολάβους

Λύση ανάγκης για το αρδευτικό 
Χωρίς υποκατάσταση ή έκπτωση της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε» οι υπολειπόμενες εργασίες,
όπως αποκάλυψε χθες ο Περιφερειάρχης, ίσως ποτίσουν φέτος σε τμήμα του λεκανοπεδίου

Το εργοτάξιο της αναδόχου κοντά στους Λογγάδες και τα… θεμέλια του νέου αντλιοστασίου δίπλα στο παλιό, έργο που θα κατασκευάσουν ντόπιοι εργολάβοι, λόγω αδυναμίας
της «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε» να ανταποκριθεί
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Ο βουλευτής προχώρησε σε κατα-
γραφή των προβλημάτων που προκύ-
πτουν από το νέο οργανόγραμμα,
όπως τα προβλήματα στελέχωσης με
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό
των νέων κλινικών που δημιουργούν-
ται, την απουσία τμημάτων από το νέο
οργανισμό και συγκεκριμένα της Μο-
νάδας Εντατικής Θεραπείας, τη Μο-
νάδα Μεσογειακής Αναιμίας
Ενηλίκων, το Ενδοκρινολογικό Ερευ-
νητικό Εργαστήριο - Διαβητολογικό
Κέντρο, τη Μονάδα Μεταμόσχευσης
Συμπαγών Οργάνων και τη Μονάδα
μεταμόσχευσης ιστών. 

Επιπλέον, αναφέρεται η μη πρό-
βλεψη δημιουργίας Αγγειοχειρουργι-
κής και Παιδοχειρουργικής Κλινικής
καθώς και Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας Παίδων, η μη πρόβλεψη ιατρού
εργασίας ενώ γίνονται και αναφορές
σε υπαλληλικά και εργασιακά ζητή-
ματα.  

Όσον αφορά στις ελλείψεις προσω-
πικού στο νοσοκομείο, σήμερα υπάρ-
χουν 202 κενές οργανικές θέσεις
πλην ιατρών ΕΣΥ, ενώ παρουσιάζεται
καθυστέρηση στην πληρωμή των δε-
δουλευμένων, νυχτερινών, αργιών στο
νοσηλευτικό προσωπικό, τη στιγμή
που οι απασχολούμενοι στην ολοή-
μερη λειτουργία του νοσοκομείου
είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο.

Σχετικά με το Κέντρο Φυσικής Ια-
τρικής και Αποκατάστασης, το οποίο
διαθέτει 40 θεραπευτικές κλίνες και
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε
άλλους 40 εξωτερικούς ασθενείς ημε-
ρησίως, λειτουργεί σε ποσοστό κάτω
του 20% της δυναμικότητάς του λόγω
έλλειψης προσωπικού αποκατάστα-
σης (κυρίως φυσικοθεραπευτών).

Τέλος, ήδη βρίσκεται στο στάδιο

της κατασκευής το νέο 5οροφο κτίριο
του ΠΓΝΙ χωρίς όμως να υπάρχει πρό-
βλεψη για το αναγκαίο προσωπικό του
νέου αυτού κτιρίου, προκειμένου να
λειτουργήσει σαν αναπόσπαστο κομ-
μάτι του δημόσιου Νοσοκομείου.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων επεκτείνεται σε συνθήκες
μνημονίου, που εμπεριέχουν την
απαγόρευση νέων προσλήψεων και τη
δραστική μείωση των δημόσιων δα-
πανών για την υγεία, όπως επίσης και
την αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να ανταπο-
κριθεί στα χρέη προς τα δημόσια νο-
σοκομεία  με επακόλουθο τη μείωση
τόσο των παροχών όσο και των δημό-
σιων δομών της υγείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Θα περιληφθούν στον νέο οργα-
νισμό του ΠΓΝΙ τα τμήματα και οι μο-
νάδες που παρελήφθησαν, παρά την
υφισταμένη λειτουργία τους και πρω-
τίστως η ΜΕΘ;

2. Γιατί υπήρξε αυτή η σπουδή στη
λειτουργία της Γαστρεντερολογικής
Κλινικής; Αποδέχεται το Υπουργείο
τη διατομεακή εφημερία;

3. Θα προβλέπει ο νέος οργανισμός
τις θέσεις των εργαζομένων που δεν
εμφανίζονται, χωρίς περικοπή άλλων
θέσεων;

4. Πότε και πως θα καλυφθούν οι
υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις;

5. Πως πρόκειται να αντιμετωπίσει
το Υπουργείο συνολικά αλλά και στην
περίπτωση του ΠΓΝΙ την συνεχιζό-

μενη εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες;
6. Περιλαμβάνεται στους σχεδια-

σμούς του Υπουργείου η διοικητική
συγχώνευση του ΠΓΝΙ με άλλα νοσο-
κομεία (π.χ. ΓΝ Χατζηκώστα), για να
αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες
λειτουργίας του Πανεπιστημιακού,
ιδιαίτερα μετά την ανέγερση του νέου
κτιρίου, εις βάρος προφανώς των υπη-
ρεσιών που παρέχει το «συγχωνευό-
μενο» νοσοκομείο; Ποιος είναι
ακριβώς ο σχεδιασμός του Υπουρ-
γείου για το νέο 5όροφο κτήριο και με
ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει;

7. Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να λει-
τουργήσει πλήρως το μόνο δημόσιο
Κέντρο Αποκατάστασης της Περιφέ-
ρειας και της ευρύτερης περιοχής;

»
Όσον αφορά
στις ελλείψεις
προσωπικού
στο νοσοκο-
μείο, σήμερα
υπάρχουν 202
κενές οργανι-
κές θέσεις
πλην ιατρών
ΕΣΥ, ενώ πα-
ρουσιάζεται
καθυστέρηση
στην πληρωμή
των δεδου-
λευμένων, νυ-
χτερινών,
αργιών στο
νοσηλευτικό
προσωπικό, τη
στιγμή που οι
απασχολούμε-
νοι στην
ολοήμερη λει-
τουργία του
νοσοκομείου
είναι απλήρω-
τοι από τον
Οκτώβριο

Και το έργο της επέκτασης που είναι σε εξέλιξη στην ερώτηση του κ. Μαντά, δεδομένου ότι η στελέχωση του είναι
μέγα ζητούμενο και ήδη πολλά τα κενά στο νοσοκομείο

Ερώτηση προς τον Υπουργό
Υγείας κατέθεσε χθες ο βουλευ-
τής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,
Χρήστος Μαντάς αναφορικά με
τα λειτουργικά προβλήματα και
τις βασικές παραλήψεις του νέου
Οργανισμού του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Από τον Χρήστο Μαντά, με αφορμή και το νέο Οργανισμό

Στη βουλή τα προβλήματα 
του πανεπιστημιακού νοσοκομείου
Παραλήψεις τμημάτων και μονάδων, υπολειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης και ελλείψεις προσωπικού κλπ

«Μαγνήτης» για τα κρουαζιερόπλοια καθί-
στανται σταδιακά και τα μικρότερα λιμάνια στη
Βόρεια Ελλάδα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη,
καθώς στο Βόλο, στην Καβάλα και στην Ηγου-
μενίτσα θα πραγματοποιηθούν φέτος συνολικά
59 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Στην κρουαζιέρα μπαίνει δυναμικά και το λι-
μάνι της Ηγουμενίτσας και κατά την τουριστική
περίοδο του 2013, πέντε κρουαζιερόπλοια, με-
ταξύ αυτών και της εταιρείας Seabourn, που

διαθέτει ορισμένα από τα πολυτελέστερα πλοία
στον κόσμο, θα προσεγγίσουν 26 φορές τον λι-
μένα Ηγουμενίτσας. Έτσι, από τις 20 Απριλίου
μέχρι τις 29 Οκτωβρίου του 2013 θα ελλιμενί-
ζεται τουλάχιστον ένα κρουαζιερόπλοιο κάθε
εβδομάδα στην Ηγουμενίτσα. 

Σημαντική θεωρείται η χρονική διασπορά
των προσεγγίσεων, καθώς έτσι επιμηκύνεται η
τουριστική περίοδος της περιοχής. Πιο συγκε-
κριμένα την τουριστική περίοδο του 2013, θα
προσδέσουν στον λιμένα Ηγουμενίτσας τα

κρουαζιερόπλοια MSC Melody της MSC
Cruises, Seabourn Spirit, Seabourn Pride,
Seabourn Odyssey της Seabourn και Ms Prin-
sendam της Holland America Line.

Στην Καβάλα αναμένεται να αφιχθούν επτά
κρουαζιερόπλοια το φετινό Καλοκαίρι και
μέχρι το Φθινόπωρο, αρχής γενομένης από τις
28 Ιουνίου ή ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα
προς το τέλος Μαΐου. Στον Βόλο θα είναι 26 οι
αφίξεις εντός του έτους, δηλαδή αύξηση κατά
30%, σε σχέση με το 2012, όταν είχαν κατα-

πλεύσει στο λιμάνι της πρωτεύουσας της Μα-
γνησίας 21 κρουαζιερόπλοια.

Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο, που θα φτάσει
στο Βόλο τοποθετείται χρονικά σε λίγες ημέρες,
στις 19 Μαρτίου και είναι το πλοίο FTI Berlin,
ενώ οι αφίξεις θα ολοκληρωθούν στις 11 Νοεμ-
βρίου, με το κρουαζιερόπλοιο Rotterdam. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης του
Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ), το 2014 θα
είναι ακόμη καλύτερο στο πεδίο της κρουαζιέ-
ρας για το λιμάνι.

Δυναμικά η Ηγουμενίτσα στην κρουαζιέρα και το 2013



Αφού πέρασε λίγος καιρό από το
χαμό του ανιψιού μου Σταύρου Λισ-
γάρα, που για τέσσερις μέρες ήταν
αγνοούμενος  στην περιοχή Λάπα-
τος του Πάπιγκου, θα ήθελα να μοι-
ραστώ μαζί σας την οδυνηρή εμπει -
ρία μου. Στόχος μου είναι να  απο-
τείνω φόρο τιμής στο παλικάρι μας,
που λάτρευε το βουνό  και παράλ-
ληλα να φωτιστούν προβλήματα και
αδυναμίες των μηχανισμών, που
έχουν αναλάβει την διάσωση και
προστασία των πολιτών αυτής της
χώρας.   

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013
Η πτώση του Σταύρου από την πε-

ριοχή Λάπατος στο όρος Τύμφη,
έγινε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου,
το πρωί κάπου μεταξύ 8 με  8 κ15,
όταν με άλλους δύο φίλους του
ορειβάτες, ανέβηκαν το βουνό και
στο σημείο εκείνο στάθηκαν  για
μια φωτογραφία! Το «μπαλκόνι -
φρύδι» του χιονιού υποχώρησε και
παρέσυρε τον Σταύρο μαζί του στο
γκρεμό. Οι φίλοι του ειδοποίησαν
αμέσως τις αρχές και έτσι αρχίζουν
οι προσπάθειες εντοπισμού του.  

Ειδοποιήθηκα λίγο αργά για το
συμβάν και αμέσως τηλεφώνησα
στα Γιάννενα,  στις αδελφές του
Σταύρου. Τις άκουσα σοκαρισμένες
να προσπαθούν να δώσουν κουρά-
γιο στην μητέρα τους (ο πατέρας
τους δεν ζει) και να περιμένουν
εναγωνίως μια είδηση για το παλι-
κάρι τους. Έτσι αποφάσισα να μάθω
ο ίδιος την πορεία των ερευνών.

Προσπαθούσα να επικοινωνήσω
με τους υπεύθυνους της Πολιτικής
Προστασίας στα Γιάννενα που
είχαν τον συντονισμό αλλά ήταν δύ-
σκολο. Κάποια στιγμή μίλησα με
την γραμματεία και μου ζήτησε  το
τηλέφωνό μου για να με καλέσουν
εκείνοι, κάτι που δεν έγινε ποτέ.
Έτσι επικοινώνησα με την Ελληνική
Ομάδα Διάσωσης όπου αφού μου
εξήγησαν άμεσα την κατάσταση,
μου έστειλαν αμέσως email με ένα
σχέδιο δράσης που είχαν ήδη απο-
στείλει και στις υπηρεσίες της
ΕΜΑΚ αλλά και της Πολιτικής
Προστασίας. Το σχέδιο περιέγραφε
τον συνδυασμό εναέριας και επί-
γειας δράσης. Έδινε ιδιαίτερη ανα-
φορά στα στρατιωτικά ελικόπτερα
που θα επιχειρήσουν, να ελαφρύ-
νουν από βάρκες και άλλα βαριά
σωστικά μέσα που έχουν για τις θα-
λάσσιες επιχειρήσεις (ακόμα και
δύτες), και έτσι ελαφρότερα να πα-
ραλάβουν 3 -4 εξειδικευμένα άτομα
για ορεινή διάσωση και μ αυτά να
επιχειρήσουν.     

Ήταν πολύ σημαντική η πρώτη
μέρα να μην χαθεί χρόνος, γιατί εί-
χαμε την ελπίδα πως το παιδί μας
ζει τραυματισμένο και περιμένει
βοήθεια!! Άρα οι ενέργειες που
έπρεπε να γίνουν ήταν καθοριστι-
κές, αν αναλογιστεί κανείς τις θερ-
μοκρασίες που έφταναν έως -10 και
-15  την νύχτα στο χιονισμένο
βουνό.

Παράλληλα μαθαίνω πως αμέσως

μετά την πτώση του Σταύρου μας, ο
φίλος του, ο Βασίλης Ρήτας  που
ήταν μαζί στο βουνό και τον είδε να
χάνεται στο φαράγγι, τηλεφώνησε
αμέσως στο 166 και ανέφερε το πε-
ριστατικό. Μετά από λίγο του τηλε-
φώνησε ο υπεύθυνος Πολιτικής
Προστασίας κ. Μαυρογιώργος  και
όταν ο Ρήτας ζήτησε κάποιο ελικό-
πτερο να ενεργήσει άμεσα για την
ανεύρεση του Σταύρου, ο κ Μαυρο-
γιώργος του είπε πως πρέπει αυτός,
δηλαδή ο Ρήτας να τηλεφωνήσει
και  να ζητήσει το στρατιωτικό ελι-
κόπτερο, γιατί χρεώνεται με 30.000
ευρώ όποιος το καλέσει!!! Η απάν-
τηση του σοκαρισμένου Ρήτα, ήταν
πως δεν υπάρχει θέμα χρημάτων,
αλλά άμεσης σωτηρίας του φίλου
του!!! Αλλά  δεν μπορούσε να το
κάνει, γιατί τα κινητά τους στο
βουνό δεν είχαν ούτε καλό σήμα
και ούτε αρκετή μπαταρία. Τότε ο κ.
Μαυρογιώργος του είπε πως θα
προσπαθήσει να το κάνει εκείνος. 

αι όντως απ ότι φάνηκε η Πολι-
τική Προστασία το έλυσε με κάποιο
τρόπο και το Σούπερ Πούμα ήρθε
σχετικά γρήγορα κάπου προς το με-
σημέρι. Αλλά με όλο το βάρος του
(σωστικές λέμβοι και σύνεργα για
θαλάσσιες διασώσεις κλπ)  δεν
μπόρεσε να προσεγγίσει το δύ-
σκολο σημείο στο βουνό και να
ψάξει από κοντά, για την ανεύρεση
του Σταύρου.  

Έχοντας άγνοια από διασώσεις,
προσπαθούσα να καταλάβω τι δεν
πάει καλά και δεν μπορούμε να
βρούμε το παιδί μας. Αφού  και το
σημείο πτώσης ξέρουμε και το κι-
νητό του τηλέφωνο το είχε μαζί του
και στην περιοχή υπήρχε ηλιοφά-
νεια και απόλυτη διαύγεια. Με κάθε

τηλεφώνημα που έκανα στους υπευ-
θύνους  μεταφέροντας την αγωνία
της μητέρας και των αδελφών του
αγνοούμενου ανιψιού μου, η απάν-
τηση που έπαιρνα ήταν αδυναμία
όποιας δράσης λόγω της επικινδυ-
νότητας πτώσης χιονοστιβάδων από
την μια,  αλλά και του λίγου χρόνου
επιχείρησης, αφού μετά το από-
γευμα που έπεφτε το φως, δεν
υπήρχε κανένας τρόπος έρευνας
μέσα στο σκοτάδι. Το βράδυ μα-
θαίνω έχουν φτάσει δυνάμεις της
ΕΜΑΚ στο καταφύγιο στο Πάπιγκο,
με στόχο να επιχειρήσουν την άλλη
μέρα το πρωί.

Η ελπίδα μας να είναι  τραυματι-
σμένος και να έχει κάπου προφυ-
λαχτεί στο βουνό έκαναν την νύχτα
εφιαλτική και μόνο οι προσευχές,
μας έδιναν ένα μικρό κουράγιο! 

Ακούγοντας την αδυναμία των
υπευθύνων, αποφασίστηκε από την
οικογένεια να μισθωθεί ελικόπτερο
της Ιντερσαλόνικα και με  μέλη της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης , το
πρωί της επομένης,  της Τρίτης, να
πετάξουν στο σημείο. 

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 1013
Έτσι και έγινε. Το ελικόπτερο πέ-

ταξε και προσπάθησε  όσο το δυνα-
τόν να κάνει προσέγγιση στο βουνό
και να βγάλει φωτογραφίες. Έτσι για
πρώτη φορά έχουμε απόλυτη ει-
κόνα του βουνού και μπορούμε να
αναλύσουμε πιθανά σημεία.  Οι φω-
τογραφίες αυτές από την  ΕΟΔ,
εστάλησαν αμέσως και στην Πολι-
τική Προστασία και στην ΕΜΑΚ για
πιθανή αξιοποίηση.

Το πρωί της Τρίτης ο Δημήτρης
Μπήτος ,ορειβάτης - εθελοντής από
το Πάπιγκο (ήταν ο πρώτος άνθρω-

πος που έφτασε την προηγούμενη
στο σημείο Λάπατος, για να βοηθή-
σει τους σοκαρισμένους φίλους του
Σταύρου) οδηγεί τους άντρες της
ΕΜΑΚ στην περιοχή απ όπου
έπεσε ο Σταύρος. 

Το σούπερ πούμα ξανάρχεται και
ο ίδιος ο  Μπήτος  ακούει την άρ-
νηση από το Super Puma να δεχτεί
άνδρες της ΕΜΑΚ να επιβιβαστούν
στο ελικόπτερο, λέγοντας πως
έχουν δικούς τους διασώστες και
θα προσπαθήσουν μόνοι τους.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο επι-
χειρεί και πάλι αλλά χωρίς αποτέ-
λεσμα αφού κάνει ακριβώς το ίδιο
ότι και την προηγούμενη μέρα. Δεν
μπορεί να πετάξει κοντά στο βουνό
και έτσι ξαναφεύγει άπραγο.

Φτάνουν στο Πάπιγκο εθελοντές
διασώστες από πολλά μέρη της Ελ-
λάδας καθώς και μέλη της ΕΟΔ.

Τρίτη απόγευμα φτάνουν στο κα-
ταφύγιο και άλλες δυνάμεις της
ΕΜΑΚ από Θεσσαλονίκη και Λά-
ρισα.

Σε επικοινωνία μου με βαθμο-
φόρους, άκουσα  πάλι πως είναι
επικίνδυνο και δύσκολο το σημείο
και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. 

Οι ελπίδες μας αρχίζουν να εξα-
φανίζονται όσο περνάνε οι ώρες
βλέποντας πως δεν γίνεται τίποτα. 

Πρέπει να σημειώσω πως δεν
είναι δική μου δουλειά ούτε κανε-
νός από την οικογένεια, να ελέγ-
χουμε τις γνώσεις και την
επιχειρησιακή επάρκεια των υπη-
ρεσιών διάσωσης και προστασίας,
αλλά είναι υποχρέωση τους να εξη-
γήσουν στην οικογένεια πιθανό
σχεδιασμό. Αυτό ακριβώς που δεν
γινόταν.  

Διέκρινα πως αν συνεχιζόταν όλο

αυτό, η ανεύρεση του παιδιού μας,
θα ήταν αδύνατη. Με την πληροφο-
ρία πως σε λίγες μέρες έρχεται
κακός καιρός και με την νέα χιονό-
πτωση θα καλυφτούν πιθανά ίχνη,
τρομοκρατήθηκα. Έτσι η πιθανό-
τητα ανεύρεσης του παιδιού μας, θα
πήγαινε την άνοιξη που θα έλιωναν
τα χιόνια! Μπορείτε να φανταστείτε
πως ένιωσα όταν άκουσα αυτή την
εκδοχή!!!! 

Φτάνει μια πληροφορία από φί-
λους πως υπάρχει στην Ελβετία μια
ομάδα διάσωσης που έχουν εξειδί-
κευση στις ορεινές διασώσεις. Η
«Air Zermatt». Το αναφέρω στην
ΕΟΔ και μου λένε πως τους γνωρί-
ζουν από διεθνή συνέδρια και πως
τους θεωρούν ότι καλύτερο υπάρχει
στο κόσμο!! Αφού πήραμε τα τηλέ-
φωνα και τα στοιχεία, σαν οικογέ-
νεια ήρθαμε σε επαφή με την
Ελβετική εταιρεία. Τους εξηγήσαμε
την κατάσταση και τους στείλαμε
φωτογραφικό υλικό από την πε-
ριοχή. Η ανταπόκριση των Ελβετών
ήταν άμεση και ουσιαστική. Μας
εξήγησαν  πιθανούς τρόπους που
θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν.
Η συγκεκριμένη ομάδα επενεργεί
με το σύστημα longline rescue, δη-
λαδή με κάθετη διάσωση. Το πρό-
βλημα ήταν με ποιο ελικόπτερο θα
επιχειρούσαν αφού για να έρθουν
με το δικό τους χρειαζόντουσαν πε-
ρίπου 15 ώρες! Έτσι επικοινωνή-
σαμε με την Ιντερσαλόνικα για να
μισθώσουμε πάλι δικό τους ελικό-
πτερο και με χειριστή τον Ελβετό
πιλότο που θα έφτανε εδώ, να γίνει
η προσέγγιση στο βουνό. Η Ιντερ-
σαλόνικα συμφώνησε, με την προ-
ϋπόθεση να υπάρχει και ο δικός της
πιλότος μέσα και να δώσει κάποια
στιγμή τον έλεγχο του ελικοπτέρου
στον Ελβετό. Οι Ελβετοί συμφώνη-
σαν αν το ελικόπτερο δεν ήταν το
καταλληλότερο για τέτοια επιχεί-
ρηση. 

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013
Ο γνωστός επιχειρηματίας της

Ηπείρου, Βασίλης Χήτος πιλότος
και ιδιοκτήτης ενός μικρού ελικο-
πτέρου Robinson,   επιχειρεί προ-
σέγγιση στο βουνό έχοντας μαζί
του τον Βασίλη Ρήτα (φίλο του
Σταύρου και ορειβάτη)  για να του
δείξει το σημείο πτώσης. 

Ο Χήτος πετάει πολύ κοντά στο
βουνό με κίνδυνο όχι μόνο για το
ελικόπτερο αλλά και για τις ζωές
τους. Αλλά και πάλι δεν εντοπίζουν
τον Σταύρο.

Τα μέλη της ΕΟΔ έχουν φύγει
από την περιοχή θεωρώντας πως
δεν μπορούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους, αφού μόνο με τη
βοήθεια ελικοπτέρου που θα τους
άφηνε στη βάση του ορεινού όγκου,
θα μπορούσαν να ψάξουν. 

Μαθαίνω τώρα από τις μαρτυρίες
του Δημήτρη Μπήτου που ήταν στο
καταφύγιο μαζί με τους άνδρες της
ΕΜΑΚ πως πολλές φορές που ήθε-
λαν  να επιχειρήσουν με κάποιο
τρόπο,  τους σταματούσαν εντολές
από τους ανωτέρους τους, γιατί τους
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λέγαν πως είχαν πληροφορίες που
ήθελαν την ΕΟΔ να έχει εντοπίσει
τον Σταύρο!! Αναρωτιέμαι ποιος
μπορεί να το έκανε αυτό και γιατί,
την στιγμή που οι εθελοντές της
ΕΟΔ είχαν αποχωρήσει απ το Πά-
πιγκο. Εκτός και αν με το φόβο πι-
θανού ατυχήματος, κάποιοι
προτιμούσαν τέτοιες λύσεις και έρι-
χναν σε δήθεν «ευρήματα» της ΕΟΔ
την όποια αδυναμία τους? Υπήρξα
μάρτυρας αρκετές φορές στα γρα-
φεία της ΕΟΔ, συζητήσεων και ανα-
λύσεων  πιθανών σημείων σε φωτο -
γραφίες, αλλά ποτέ δεν υπήρξε βε-
βαιότητα πως έχει βρεθεί το σημείο
που ήταν το παιδί μας. 

Κάθε φορά που έλεγα σε μέλη
της ΕΟΔ να επικοινωνήσουμε με
τους διοικούντες της ΕΜΑΚ και της
Πολιτικής Προστασίας, μου λέγανε
να επικοινωνήσω εγώ, γιατί με κά-
ποιους από αυτούς έχουν προβλή-
ματα. Τους βλέπουν ανταγωνιστι -
κά!!!! Δεν μπορούσα να καταλάβω
πως γίνεται όταν όλοι θέλουμε να
βοηθήσουμε μια ανθρώπινη ζωή
που είναι σε κίνδυνο, να υπάρχουν
τέτοια θέματα!!!

Ο πολύ έμπειρος οδηγός βουνού
και υπεύθυνος του καταφυγίου στο
Πάπιγκο Γιώργος Ροκάς το είχε πει
ξεκάθαρα στον εθελοντή διασώστη
και μέλος της ΕΟΔ από την Κοζάνη,
Γιώργο Τζήκα, πως είναι αδύνατο
να γίνει προσπάθεια από το πάνω
μέρος του βουνού (από εκεί δη-
λαδή που έπεσε ο Σταύρος), γιατί
το βουνό είναι τόσο φορτωμένο από
χιόνι που θα παρασύρει και άλλους
στο κενό. Ο Βασίλης Χήτος με το
ελικόπτερό του, πετάει και πάλι και
φωτογραφίζει για μια ακόμα φορά
σημεία στο βουνό. 

Αυτή τη φορά υπάρχει από την
μεριά του μεγάλη πιθανότητα να
βρίσκεται ο Σταύρος κοντά στην κο-
ρυφή σε ένα μικρό άνοιγμα του
βουνού. Προσπαθούμε όλοι να ανα-
λύσουμε τις φωτογραφίες για να βε-
βαιωθούμε αν είναι εκεί. Όλες οι
συζητήσεις για την προσέγγιση του
σημείου είναι άκυρες, αφού είναι
πολύ δύσκολο να γίνει ραπέλ στο
συγκεκριμένο σημείο.

Ενώ γινόταν όλα αυτά εμείς σαν
οικογένεια είχαμε κανονίσει να έρ-
θουν με ιδιωτικό αεροπλάνο οι Ελ-
βετοί διασώστες της “Air Zermatt”.
Το κόστος της όλης αυτής επιχεί-
ρησης δεν το ξέραμε επ ακριβώς,
αλλά η οικογένεια ένα σκοπό είχε.
Να βρεθεί το συντομότερο ο Σταύ-
ρος με όποιο κόστος. 

Βράδυ της Τετάρτης
Έφτασαν  στο αεροδρόμιο της

Θεσσαλονίκης με ιδιωτικό λεαρ τζέτ
ένας πιλότος ελικοπτέρου  και δύο
διασώστες (ο ένας ο Bruno Jelk
είναι ο ιδρυτής της  «Air Zermatt»)
Τους παρέλαβε μέλος της οικογέ-
νειας από το αεροδρόμιο, μαζί με
μέλη της ΕΟΔ και τους έφεραν στα
γραφεία της ΕΟΔ. Εκεί είχαμε ετοι-
μάσει την παρουσίαση των στοι-
χείων, με οθόνες υψηλής ανάλυσης
για να εκτιμηθούν φωτογραφικά ευ-
ρήματα καθώς και η μορφολογία
του ορεινού όγκου. Απ ότι φάνηκε η
παλιά γνωριμία της ΕΟΔ με τους
Ελβετούς διασώστες, βοήθησε
πάρα πολύ για να γίνει ουσιαστική
προετοιμασία για την αυριανή επι-
χείρηση. Οι Ελβετοί δεν μπορού-
σαν να καταλάβουν πως γίνεται,
αφού τα καιρικά φαινόμενα ήταν
καλά και παράλληλα είναι γνωστό
τα σημείο πτώσης και έχει μαζί και
το κινητό του ο αγνοούμενος, να
μην τον  έχουμε εντοπίσει τόσες
μέρες? Η διαβεβαίωση που μας
έδωσαν ήταν πως δεν θα χρει-
αστούν περισσότερο από 3 ώρες για

να τον εντοπίσουν και να τον ανα-
σύρουν. Για την περίπτωση που
στρώμα χιονιού έχει καλύψει εξ
ολοκλήρου το σώμα του αγνοούμε-
νου, θα έφτανε από την Ελβετία την
Πέμπτη πρωί μηχάνημα εντοπι-
σμού κινητού που έπρεπε να το πα-
ραλάβουν μέλη της ΕΟΔ και να το
φέρουν το συντομότερο στο Πά-
πιγκο.

Το ίδιο βράδυ της Τετάρτης συ-
νομιλώ με υπευθύνους της ΕΜΑΚ
όπου τους πληροφορώ για την
έλευση των Ελβετών και τον σχε-
διασμό της επιχείρησης μας για την
επόμενη μέρα. Με αποκαρδιωτικό
τρόπο με πληροφορούν πως δεν θα
«μπορέσουν» οι Ελβετοί να επιχει-
ρήσουν, γιατί την ευθύνη πλέον της
όλης υπόθεσης έχει ο στρατός, ο
οποίος θα επιχειρήσει αυτός με το
Super Puma καθώς και με επίγειες
δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Έγινα έξαλ-
λος. Ουρλιάζοντας σχεδόν τους

ρωτάω πως μπορούν να μου λένε
κάτι τέτοιο τη στιγμή που φέραμε
τους διασώστες  από την Ελβετία
και τώρα έπρεπε να τους διώξω
πίσω??? Και γιατί να κάνουν αύριο,
αυτό που  θα μπορούσαν τόσες
μέρες να είχαν επιχειρήσει? Ανα-
ρωτιέμαι αν το θέμα ήταν το γόη-
τρο!!  Να βρούνε αυτοί πρώτοι τον
Σταύρο και όχι οι Ελβετοί!!

Προσπαθώ να μιλήσω με κά-
ποιον υπεύθυνο και δεν μπορώ να
βρω!!! Ακόμα μια φορά δεν μπο-
ρούσα να καταλάβω ποιος έχει τον
συντονισμό και την ευθύνη όλης της
υπόθεσης.

Ευτυχώς σε συνομιλία μου με τον
κ. Ηρακλή Λύρο Διοικητή της 5ης
ΕΜΑΚ με τον οποίο είχα συχνή
επικοινωνία, συμφωνήσαμε να πε-
τάξει πάλι ο Βασίλης  ο Χήτος το
πρωί να ξαναφωτογραφίσει, μετά να
επιχειρήσει η ΕΜΑΚ με το Super
Puma και αν αποτύχουν, προς το
μεσημέρι να  “επιτρέψουν” τους Ελ-
βετούς με το ελικόπτερο της Ιντερ-
σαλόνικα να κάνουν προσέγγιση. 

Πέμπτη πρωί
Ξημερώματα της Πέμπτης η ΕΟΔ

έχει φτάσει στο Πάπιγκο με σκοπό
να υποστηρίξει με όποια δράση
χρειαστεί και με τηλεπικοινωνίες,
τους διασώστες της “Air Zermatt”!!  

Ο Χήτος ξαναπετάει και ξαναφω-
τογραφίζει. Σε καφενεία- ξενοδο-
χεία στο Πάπιγκο έχουν στηθεί
υπολογιστές και οθόνες για να γίνει
αξιολόγηση και ανάλυση των φωτο-
γραφιών.

Στη Θεσσαλονίκη οι Ελβετοί δια-
σώστες με τον πρόεδρο της ΕΟΔ,
Γιώργο Καλογερόπουλο, έχουν φτά-
σει στα γραφεία της Ιντερσαλόνικα
για να ξεκινήσουν με το ελικόπτερο
προς το Πάπιγκο. Επικοινωνούνε

μαζί μου και μου λένε πως υπάρχει
πρόβλημα με την Ιντερσαλόνικα!
Πως ο Έλληνας πιλότος δεν θέλει
πλέον να δώσει (κάποια στιγμή)
τον έλεγχο του ελικοπτέρου στον
Ελβετό. Οι Ελβετοί τα έχουν χάσει.
Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται να αλ-
λάζουν οι αποφάσεις από την μια
στιγμή στην άλλη, αλλά «καταλα-
βαίνουν» το λόγο που δεν έχουμε
εντοπίσει τον Σταύρο ακόμα!!! Στην
προσπάθεια να πείσουμε τον πι-
λότο να αλλάξει γνώμη μαθαίνουμε
πως το ελικόπτερο έχει κάποιο
«πρόβλημα» και δεν μπορεί να πε-
τάξει πλέον. 

Έχω τρελαθεί. Έχουν γίνει όλα
αυτά και τώρα έχουμε τους Ελβε-
τούς διασώστες στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία»  και δεν μπορούμε να
κάνουμε κάτι???

Ρωτάμε τον Ελβετό πιλότο αν με
το ελικόπτερο του Χήτου (ένα
μικρό Robinson) θα επιχειρούσε?

Μας απαντάει πως ακόμα και με το
λιαρ τζετ είναι έτοιμος να προσπα-
θήσει!! Γιατί, συνεχίζει, εμείς ήρ-
θαμε εδώ για να βρούμε τον
αγνοούμενο όχι να συζητάμε!!!

Επικοινωνώ με τον Βασίλη τον
Χήτο και εκείνος αμέσως μου απαν-
τάει πως του διαθέτει το ελικόπτερο
του ανεπιφύλακτα!!! 

Για να μη χάνουμε καιρό οι Ελ-
βετοί διασώστες μαζί με τον πρό-
εδρο της ΕΟΔ μπαίνουν στο
Ελβετικό λίαρ τζετ και πετάνε για το
αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. 

Επικοινωνώ με τον κ. Λύρο τον
διοικητή της 5ης ΕΜΑΚ για να
μάθω τη γίνεται με την δική τους
επιχείρηση και να τον πληροφο-
ρήσω για την άφιξη των Ελβετών
διασωστών. Με πληροφορεί πως
επιχείρησαν με το Super Puma.
Πως δηλαδή επιβιβαστήκαν άνδρες
της ΕΜΑΚ καθώς και ο Γιώργος
Ροκάς (ο υπεύθυνος του καταφυ-
γίου)  και έφτασαν σε κάποιο ση-
μείο χαμηλά στο βουνό.  Επειδή
όμως  το μετεωρολογικό δελτίο
έδινε ανέμους και κακό καιρό
έπρεπε το Super Puma να φύγει.
Άρα τους πήρε και έφυγε. Βέβαια
έβγαλαν κάποιες φωτογραφίες και
αυτοί από την περιοχή!!     

Φτάνει το λίαρ τζετ στο αεροδρό-
μιο των Ιωαννίνων και ο Ελβετός πι-
λότος επιβιβάζεται αμέσως στο
ελικόπτερο του Χήτου. Ενώ οι
άλλοι Ελβετοί διασώστες με αυτο-
κίνητα της πολιτικής προστασίας
και της αστυνομίας ξεκινάνε αμέ-
σως για το Πάπιγκο.

Ο Χήτος του κάνει μια αναγνωρι-
στική πτήση στην περιοχή και στη
συνέχεια ο Ελβετός του ζητάει να
του παραδώσει το ελικόπτερο. Μαζί
με τον άλλον Ελβετό διασώστη πε-
τάνε προς τον ορεινό όγκο. Όσοι

έχουν οπτική επαφή βλέπουν για
πρώτη φορά ελικόπτερο να πετάει
τόσο κοντά στους βράχους αλλά με
απόλυτη σταθερότητα. Ο ίδιος ο
Χήτος που θεωρείται καλός πιλό-
τος, δεν πίστευε στα μάτια του για
τον τρόπο που ο Ελβετός πετούσε
το ελικόπτερό του.

Δεν πέρασαν 10 λεπτά και κάτι
πρόσεξαν στην βάση του ορεινού
όγκου. Κάπου 600 μέτρα από την
κορυφή. Από το ελικόπτερο κατε-
βαίνει ο άλλος Ελβετός διασώστης
και σε πέντε λεπτά έχει ανακαλύψει
το μπουφάν και στη συνέχεια το
άψυχο σώμα του παιδιού μας. 

Η ανάσυρση με την βοήθεια και
του άλλου Ελβετού έγινε στα επό-
μενα 10 – 15 λεπτά.

Αφού μου επιβεβαίωσαν πως ο
Σταύρος δεν ζει, τηλεφώνησα στη
μητέρα και τις αδελφές του και τους
ανακοίνωσα το χειρότερο νέο που
θα περίμεναν………..

Όταν μετά το πέρας της επιχείρη-
σης, τηλεφώνησα στους εμπλεκόμε-
νους αυτής της ιστορίας για να τους
ευχαριστήσω για ότι έκαναν τόσες
μέρες, μου είπαν κάποιοι πως ντρέ-
πονται για όλο αυτό!!! Πως μια ολό-
κληρη χώρα με τόσα μέσα για
τέσσερις μέρες, να μην μπορεί να
κάνει ότι τρεις άνθρωποι  έκαναν
για 20 λεπτά!!!!      

Όταν ξεκίνησαν οι Ελβετοί με το
λιαρ τζετ για την επιστροφή τους,
αμέσως επικοινώνησε η «Air Zer-
matt» με μέλος της οικογένειας και
έδωσε συλλυπητήρια. Παράλληλα
με απόλυτο διακριτικό τρόπο μας
πληροφόρησε πως η αποστολή των
διασωστών καθώς και του πιλότου
του λίαρ τζετ ήταν προσφορά από
την Air Zermatt. Το μόνο κόστος
που μένει να καλυφτεί είναι η ενοι-
κίαση του λιαρ τζετ και τα καύσιμα.
Και βεβαίως τόνισαν πως δεν υπάρ-
χει βιασύνη ακόμα και για αυτά,
αφού σε τέτοιες στιγμές προέχουν
άλλα!! Έκπληκτοι τα ακούσαμε όλα
αυτά, αφού εδώ στη χώρα μας, για
να σηκωθεί κάποιο διασωστικό ελι-
κόπτερο οι εταιρείες θέλουν προ-
καταβολικά τα χρήματα!!!!  

Συμπεράσματα
1ον Αν το παιδί μας είχε τραυμα-

τιστεί και περίμενε κάπου στο
βουνό θα είχε καταλήξει από το
κρύο.

2ον Σε επικοινωνία με διοικητές
και άντρες της ΕΜΑΚ καταλάβαινα
πως ενώ είχαν την θέληση και το
θάρρος να επιχειρήσουν σε μια
τόσο δύσκολη περιοχή,  δεν είχαν
τον τεχνικό εξοπλισμό και την εξει-
δίκευση που θα χρειαζόταν για να
εντοπίσουν πρώτα απ όλα τον αγνο-
ούμενο και μετά να επιχειρήσουν
να τον προσεγγίσουν. 

3ον Μεγάλη αδυναμία που είδα
και έζησα, σε όλη αυτή την ιστορία,
ήταν ο συντονισμός της επιχείρη-
σης που ήταν ανύπαρκτος.

4ον Σε καμιά περίπτωση δεν
θέλω να υποτιμήσω την προσφορά
της ΕΜΑΚ σε πολλές διασώσεις της
στο παρελθόν σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό. 

Σίγουρα θα υπήρξαν προσπά-
θειες και ενέργειες που δεν τις γνω-
ρίζω από την μεριά των υπηρεσιών
διάσωσης και προστασίας οι οποίες
όμως στην συγκεκριμένη ιστορία
δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αν θέλουν
να σταθούν στο ύψος των περιστά-
σεων οι άνθρωποι που διοικούν και
ελέγχουν αυτές τις υπηρεσίες, πρέ-
πει πρώτοι να θίξουν τα προβλή-
ματα και τις αδυναμίες και όχι να τα
καλύπτουν  ρίχνοντας ευθύνες
στους εθελοντές των ΜΚΟ.   

5ον Εγώ συνεργάστηκα με την
ΕΟΔ σ αυτή την τραγική ιστορία και

γι αυτό μεταφέρω την εμπειρία μου
απ αυτή τη γωνία.

Δεν θα μπω σε συντεχνιακές κόν-
τρες μεταξύ υπηρεσιών και Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων. 

Μέλημα μου και αγωνία μου
ήταν να βρεθεί το συντομότερο το
παιδί μας. Τα έζησα και τα θυμά-
μαι εφιαλτικά!!! Κάθε λεπτό ήταν
πολύτιμο γιατί ελπίζεις πως μπορεί
ο άνθρωπος σου να σε περιμένει!!!

Σε τόσο σημαντικά ζητήματα,
όπως η διάσωση μιας ανθρώπινης
ζωής, δεν χωράνε εγωισμοί και μι-
κρομεγαλισμοί. 

6ον Το σχέδιο της ΕΟΔ που μου
εστάλει την πρώτη μέρα, την Δευ-
τέρα, οι κρατικές υπηρεσίες πήγαν
να το υλοποιήσουν την Πέμπτη.
Χωρίς βέβαια το βασικό. Αεροφω-
τογραφίες  και επιχειρησιακή δυ-
νατότητα από εκπαιδευμένους
πιλότους που να μπορούν να επι-
χειρήσουν πολύ κοντά σε ορεινούς
όγκους.

7ον Αντί να αλληλοκατηγορούν-
ται κρατικές υπηρεσίες και εθελον-
τικές ομάδες, ας σκεφτούν το απλό:
ΤΙ ΕΙΧΑΝ ΟΙ  ΤΡΕΙΣ ΕΛΒΕΤΟΙ ΔΙΑ-
ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΓΝΟ-
ΟΥΜΕΝΟ ΣΕ 20 λεπτά, ΕΝΩ ΟΛΟΙ
ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΣΕ 4
ΜΕΡΕΣ? 

Aν το ανακαλύψουν αυτό και το
παραδεχτούν, τότε ίσως κάτι αλλά-
ξει στο μέλλον!! 

Όσοι εξωραΐζουν και αποκρύ-
πτουν προβλήματα και ανικανότη-
τες, φέρουν την ευθύνη γι αυτά που
θα συμβούν στη συνέχεια. Υπάρ-
χουν πολλοί άνθρωποι σαν τον
Σταύρο μας που περιμένουν την
διάσωση τους!! Ας κάνουμε κάτι γι
αυτούς!!! 

Πρόταση δημιουργίας:
«Κέντρου Ορεινής Εναέριας Διάσωσης

– Σταύρος Λισγάρας»
Μ αυτή τη σκέψη τόσες μέρες στο

μυαλό μου και μετά την θλιβερή
ιστορία που ζήσαμε με τον χαμό
του αγαπημένου μας παλικαριού,
αφήνω προς σκέψη σε όλους μας
την δημιουργία ενός  «ΚΕΝΤΡΟΥ
ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ –
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ». Μπορεί να
έχει έδρα τα Γιάννενα και να δρα-
στηριοποιείται  σε όλους τους ορει-
νούς όγκους της χώρας. Δύσκολο,
αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα η
αγορά ενός ειδικού ελικοπτέρου
και η εκπαίδευση δύο Ελλήνων πι-
λότων από την «Air Zermatt».  

Εκτός των διασώσεων που θα
είναι η βασική δράση αυτού του
κέντρου, μπορεί να επιχειρεί και
για άλλους λόγους, σε δυσπρόσιτες
ορεινές περιοχές.

Ξέρω πως είναι μεγάλο όνειρο η
δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου σε
μια χώρα με μεγάλη οικονομική
κρίση, αλλά αξίζει νομίζω η προ-
σπάθεια του.

Έχουμε τόσο μεγάλη δραστηριό-
τητα στα πανέμορφα βουνά μας,
που είναι αναγκαίο να υπάρχουν
δομές προστασίας και διάσωσης με
απόλυτη εξειδίκευση. Καθώς επί-
σης θεωρώ πως κάτι τέτοιο δεν πρέ-
πει να ανήκει σε   κρατικό φορέα,
αλλά να συνεργάζεται με όλους,
κάθε φορά που η ανάγκη το επι-
βάλλει.  

Εμείς δυστυχώς χάσαμε το παλι-
κάρι μας και αυτό δεν το αλλάζει
κανένας και τίποτα, αλλά ας κά-
νουμε τουλάχιστον κάτι για να σώ-
σουμε τους επόμενους «Σταύρους»
που θα βρίσκονται στο βουνό και
θα περιμένουν κάποιον να τους
σώσει!!!!

Βασίλης Κατσίκης
Σκηνοθέτης

www.vassiliskatsikis.com
email: vkatsik@hotmail.com
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Χ. ΚΑΖΑΚΟΣ

Με 56 θέματα στην ημερήσια διάταξη
συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 21 Μαρτίου
στις 7 το βράδυ το δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Ιωαννιτών. Τα περισσότερα θέματα
είτε είναι υπηρεσιακού χαρακτήρα, είτε
αφορούν ρυμοτομίες και αιτήματα για πα-
ρατάσεις μισθώσεων με μειωμένα ενοίκια
σε ακίνητα του δήμου ή κληροδοτημάτων
του.

Από τη συνεδρίαση ξεχωρίζουν δυο ση-
μαντικά θέματα. Το πρώτο που απασχό-
λησε την επικαιρότητα των ημερών  αφορά
τα κληροδοτήματα, αποτελεί  αίτημα της
παράταξης του πρώην δημάρχου Νίκου
Γκόντα μετά τις… αποκαλύψεις της Επι-
τροπής Αγώνα για τα Ηπειρωτικά Κληρο-
δοτήματα, περί εμπιστευτικής επιστολής
του δημάρχου προς το υπουργείο Οικονο-
μικών, την οποία επιβεβαίωσε ο Φίλιππας
Φίλιος.  

Το δεύτερο θέμα αποτελεί συνέχεια της
προηγούμενης συνεδρίασης και αφορά
τον διαχειριστικό έλεγχο στον Οργανισμό
Σπηλαίου Περάματος, θέμα που συγκεν-
τρώνει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της δολο-
φονίας του υπαλλήλου του Σπηλαίου από
τον ταμία της ενότητας Περάματος και την
αυτοχειρία του στη συνέχεια. Το θέμα είχε
θέσει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψη-
φίας ζητώντας έλεγχο από Οικονομικούς
Επιθεωρητές και το Ελεγκτικό Συνέδριο με
τη δημοτική αρχή να απαντά ότι δεν προ-
έκυψαν στοιχεία από τον διαχειριστικό
έλεγχο.

Τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας
διάταξης είναι τα ακόλουθα:

- Ενημέρωση και συζήτηση επί αιτήμα-
τος της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη

Δημοτική Πρωτοπορία» για τα «Κληροδο-
τήματα Ιωαννίνων» (Έγγρ. με αρ.πρωτ.
21537/1187/8-3-2013) 

- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της
Έκθεσης Ειδικού Διαχειριστικού Ελέγχου
των χρήσεων 2011 -2012, του Ν.Π.Δ.Δ.
«Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» (σχετική
απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. 3/9/4-3-2013)

- Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων»

- Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πε-
ριφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για παρα-
στάσεις του Απριλίου (Απόφ. 2/2013 του
ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων) 

- Αποδοχή της Απόφασης ένταξης της
Πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Έν-
ταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στο Λε-
κανοπέδιο Ιωαννίνων» στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» και εγγραφή στον
προϋπολογισμό 

- Έγκριση εκμίσθωσης με δημόσια πλει-
οδοτική δημοπρασία δύο καταστημάτων

στα Ιωάννινα, ιδιοκτησίας του Δήμου Ιωαν-
νιτών ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης
με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελ. Ζω-
γράφου».

- Ανταλλαγή ρυμοτομούμενων ιδιοκτη-
σιών Παναγιώτας Θεοδ. Μπόζιου στο Ο.Τ.
2 και Κλεοπάτρας Στεφ. Ντούρου στο Ο.Τ.
85, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
Νεοχωροπούλου Δήμου Ιωαννιτών, με δη-
μοτικό ακίνητο στο Ο.Τ. 92 της ίδιας πε-
ριοχής.

- Καθορισμός  θέσεων  υπαίθριου  στά-
σιμου  εμπορίου  για  το  έτος  2013

- Μετατόπιση  του περιπτέρου  της κ Ευ-
φραιμίδου   Νίκης σε κοινόχρηστο  χώρο
σε πλατεία στη  συμβολή των  οδών Κερα-
σούντος  & Π.Μανουσαρίδου  στην Ανα-
τολή

- Μετατόπιση  του περιπτέρου   που  βρί-
σκεται  στην συμβολή των οδών Δωδώνης
& Χατζηπελερέν

- Μετατόπιση  του περιπτέρου   που  βρί-
σκεται στην  οδό  Καραμανλή  (έμπροσθεν

της πύλης του κάστρου)
- Έγκριση μείωσης ύψους μισθωμάτων

ακινήτων του Δήμου κατόπιν αίτησης, σύμ-
φωνα με την παρ.4 του άρθρου 9 του
Ν.4071/2012.

- Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Δημό-
σιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της προ-
μήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης
«ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ
ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»,
προϋπολογισμού 242.436,48 €, που είναι
ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος
2007-2013».

- Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για αποκομιδή απορ-
ριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μπιζα-
νίου (Προϋπολογισμός 110.000,00€
-Πίστωση 2013 50.000,00€).

- Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για αποκομιδή απορ-
ριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτι-
δας (Προϋπολογισμός 185.000,00€
-Πίστωση 2013 90.000,00€).

- Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότα-
σης ένταξης για χρηματοδότηση στο
LEADER, του έργου με τίτλο: «Αποκατά-
σταση και αναβάθμιση περιοχής οχυρών
Μπιζανίου» 

- Προγραμματισμός για την πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου  για την κάλυψη αναγκών ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα για το έτος 2013 

- Προγραμματισμός για την πρόσληψη
προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης
έργου για το έτος 2013

- Προγραμματισμός για την πρόσληψη δι-
κηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για το
έτος 2013.

Συνολικά 56 θέματα στην αυριανή συνεδρίαση

Κληροδοτήματα και Σπήλαιο Περάματος στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων

Την εκταμίευση των πιστώσεων
για την πληρωμή των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών των Περιφερειών
προς τρίτους, αναμένουν για
καιρό τώρα τόσο οι Περιφέρειες,
όσο και οι εργολήπτες που εκτέ-
λεσαν προ ετών έργα και δεν πλη-
ρώθηκαν από τις πρώην
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 

Η πληροφορία που επικαλέ-
στηκε χθες το aftodioikisi.gr, ότι
υπογράφτηκε από τον υπουργό
Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη
η απόφαση για την κατανομή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
τρίτους των 13 περιφερειών της
χώρας, δεν επιβεβαιώθηκε. 

Πάντως, ο υπουργός από το
βήμα του συνεδρίου της Ένωσης
Περιφερειών τον Φεβρουάριο
είχε ανακοινώσει ότι έθεσε το αί-
τημα στο υπουργείο Οικονομικών
για εκταμίευση 58.707.414 ευρώ
(από τα 71.013.155 ευρώ, με
βάση την καταγραφή  το Σεπτέμ-

βριο 2012). Πιθανότατα να εγκρί-
θηκε η εκταμίευση, όπως έγινε
ήδη για 42 και 99 δήμους αντί-
στοιχα, ανάμεσα τους και ο
δήμος Ιωαννιτών (10,4 εκ. ευρώ)
και ορισμένοι άλλοι στην
Ήπειρο.

Η αναμονή για τις Περιφέρειες
κρατά σχεδόν δυο μήνες από τότε

που οι Περιφέρειες κλήθηκαν να
υπογράψουν συμφωνητικό με το
υπουργείο Εσωτερικών με το
οποίο το δημόσιο, μετά τον
έλεγχο που έκανε το Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους,  αναγνωρί-
ζει ως δικές του τις οφειλές αυτές
από έργα που δεν πλήρωσε το
ίδιο μέσω της νομαρχιακής αυτο-

διοίκησης και ορισμένων ης αι-
ρετής Περιφέρειας.

Όπως είχε διευκρινίσει ο Περι-
φερειάρχης Αλέξανδρος Καχρι-
μάνης (παρενέβη στον υπουργό
Εσωτερικών για να εκταμιευτούν
τα χρήματα) οι οφειλές αφορούν
ακόμη και το 2007, για μεταφορά
μαθητών που δεν αποδόθηκαν,
του Οργανισμού Σχολικών Κτι-
ρίων, της ΓΓΑ για αθλητικά έργα,
του Πράσινου Ταμείου (πρώην
ΕΤΕΡΠΣ), του Ταμείου Εθνικής
Οδοποιίας και υπουργείων, όπως
του Αγροτικής Ανάπτυξης  για το
καταφύγιο αδέσποτων που δεν
αποδόθηκαν οι πιστώσεις οι
οποίες εγκρίθηκαν το 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
επικαλείται το aftodioikisi.gr, η
Περιφέρεια Ηπείρου έχει ληξι-
πρόθεσμες οφειλές 15.923.708
ευρώ (τις περισσότερες μετά τη
Δυτική Ελλάδα) και η επιχορή-
γηση που αναμένει αφορά όλο το

ποσό, ενώ άλλες Περιφέρειες θα
λάβουν μέρος των ληξιπρόθε-
σμων. Ο Περιφερειάρχης είχε
προσδιορίσει στα 13 εκ. ευρώ πε-
ρίπου τις οφειλές μέχρι το τέλος
του 2011 και οι οποίες είχαν κα-
ταγραφεί μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2012. 

Άγνωστο γιατί στον σχετικό πί-
νακα η Περιφέρεια Ηπείρου  έχει
σχεδόν 16 εκ. ευρώ.

Το ποσό των οφειλών για το
νομό Ιωαννίνων από τα έργα που
εκτελέστηκαν στο παρελθόν από
την πρώην νομαρχιακή αυτοδιοί-
κηση, ξεπερνούσαν τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο τα 10 εκ. ευρώ,
ποσό που πιθανόν να μειώθηκε
από κάποιες πληρωμές που μπο-
ρεί να έγιναν, πάντως πρόκειται
για ένα σημαντικότατο ποσό που
θα «πέσει» στην αγορά και θα
δώσει διέξοδο και στους εργολή-
πτες που βρέθηκαν σε πολύ δύ-
σκολη θέση. Χ.Κ

Πληροφορίες για υπογραφή απόφασης από Στυλιανίδη

Προς εκταμίευση τα ληξιπρόθεσμα των Περιφερειών;
Για την Περιφέρεια Ηπείρου το ποσό φτάνει τα 16 εκ. ευρώ και αφορά παλιά έργα, ακόμη και μεταφορά μαθητών από το 2007



Στα 855.286 άτομα ανέρχονται
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μη-
τρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Φε-
βρουάριο. Από αυτά 366.074
είναι άνδρες (ποσοστό 42,80%)
και 489.212 είναι γυναίκες (πο-
σοστό 57,20%). Ο αριθμός αυτός
παρουσιάζει αύξηση κατά  3,07%
σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα.  

Οι μακροχρόνια και μη άνερ-
γοι, επιδοτούμενοι και μη, στην
Ήπειρο για τον Φεβρουάριο,
ανήλθαν στους 27.769, ενώ άλλοι
3.783 είναι οι άνεργοι που δεν
αναζητούν εργασία. 

Συνολικά 31.552  άνεργοι,
έναντι 30.173 τον Ιανουάριο του
2013. Μέσα σε ένα μήνα αυξήθη-
καν κατά 1.379 οι άνεργοι στην
Ήπειρο, η πλειονότητα τους από
αναζητούντες εργασία, αφού ο
αριθμός των μη αναζητούντων πα-
ρουσιάζει μικρή απόκλιση από
τον Ιανουάριο στον Φεβρουάριο.

Οι άνεργοι για διάστημα ίσο ή
μεγαλύτερο των 12 μηνών ήταν
τον Φεβρουάριο στην Ήπειρο
11.671 άτομα, έναντι 11.493 και
οι μη αναζητούντες εργασία άνερ-
γοι 576 άτομα από 527 ένα μήνα
πριν. 

Τον προηγούμενο μήνα οι
άνεργοι για μικρότερο διάστημα
των 12 μηνών ήταν 16.098, από
14.881 τον Φεβρουάριο και οι μη
αναζητούντες εργασία 3.207
έναντι 3.272 τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ οι επιδοτούμενοι άνεργοι
για τον Φεβρουάριο στην Ήπειρο
ήταν συνολικά 5. 368, εκ των
οποίων οι 4.138 σε διάφορα
επαγγέλματα και οι 1.230 εποχι-
κοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο ήταν
συνολικά 5.203 οι επιδοτούμενοι
άνεργοι, 4.032 γενικά και 1.171
από τουριστικά επαγγέλματα. Τον

Φεβρουάριο πληρώθηκαν και συ-
νεχίζουν να επιδοτούνται 4.859
άνεργοι και υπάρχουν και 477
νέες αιτήσεις για επιδότηση. Τον
Ιανουάριο είχαν πληρωθεί 4.614
και οι νέες αιτήσεις ήταν 654. 

Οι καταγγελίες συμβάσεων ήταν
386 (535 τον Ιανουάριο), οι λή-
ξεις συμβάσεων 622( έναντι 692
τον προηγούμενο μήνα), οι οι-
κειοθελείς αποχωρήσεις 378
(έναντι 480) και οι αναγγελίες
πρόσληψης 1.057 (ήταν 1.021 τον
Ιανουάριο).

Από 30-54 ετών 
η πλειοψηφία

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-
54 ετών αναλογεί το 63,71% των
εγγεγραμμένων ανέργων, στην
ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ανα-
λογεί το 25,96% και στην ηλι-
κιακή ομάδα άνω των 55 ετών
αναλογεί το 10,33%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλο-
γεί το 47,89%  των εγγεγραμ-

μένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό
επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί
το 35,66%, στο εκπαιδευτικό επί-
πεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
το 15,33% και στο εκπαιδευτικό
επίπεδο χωρίς εκπαίδευση ανα-
λογεί το 1,12%. Στους Έλληνες
υπηκόους αναλογεί το 92,15%
των εγγεγραμμένων ανέργων,
στους υπηκόους τρίτων χωρών το
6,04% και στους υπηκόους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,81%.

Περισσότεροι
οι επιδοτούμενοι 

Ο αριθμός των επιδοτούμενων
ανέργων ανέρχεται σε 230.560
άτομα και εμφανίζεται αυξημένος
κατά 5.950 άτομα, ποσοστό
2,65% σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα Ιανουάριο. Από το σύ-
νολο των επιδοτούμενων
ανέργων, το 54,80% είναι κοινοί
επιδοτούμενοι, το 32,90% είναι
εποχικοί τουριστικών επαγγελμά-
των επιδοτούμενοι, το 9,44%

είναι  εποχικοί λοιποί επιδοτού-
μενοι (αγροτικά), το 2,43% είναι
επιδοτούμενοι σε οικοδομοτε-
χνικά επαγγέλματα, το 0,34%
είναι  εκπαιδευτικοί επιδοτούμε-
νοι και το 0,09% είναι λοιποί επι-
δοτούμενοι.  

Αύξηση προσλήψεων
Οι αναγγελίες προσλήψεων

ανήλθαν σε 54.775, αυξημένες
κατά 2,35% σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα (53.515) και αυ-
ξημένες κατά 36,28% σε σχέση
με τον Φεβρουάριο του 2012
(40.194). Οι απολύσεις (καταγγε-
λίες συμβάσεων αορίστου χρό-
νου) έφθασαν τις 18.181 (μειω -
μένες κατά -33,81% σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα και μει-
ωμένες κατά -16,54% σε σχέση με
τον Φεβρουάριο του 2012), οι λή-
ξεις συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου τις 19.043 (μειωμένες  κατά
-8,59% σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο μήνα και αυξημένες
κατά 29,69% σε σχέση με τον Φε-
βρουάριο του 2012) και οι οι-

κειοθελείς αποχωρήσεις τις
17.832 (μειωμένες κατά -21,52%
σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα και αυξημένες κατά 6,45%
σε σχέση με τον Φεβρουάριο του
2012). 

Το σύνολο των καταγγελιών
συμβάσεων αορίστου χρόνου και
των λήξεων συμβάσεων ορισμέ-
νου χρόνου ανέρχεται σε 37.224,
το 51,16% του οποίου οφείλεται
σε αποχωρήσεις από την αγορά
εργασίας λόγω λήξεων συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου. Το μέ-
γεθος αυτό είναι μειωμένο κατά
-22,93% από τον προηγούμενο
μήνα Ιανουάριο (48.301) και αυ-
ξημένο κατά 2,08% σε σχέση με
τον Φεβρουάριο του 2012
(36.467).

Από τις παραπάνω ροές της μι-
σθωτής απασχόλησης προκύπτει
μείωση της μισθωτής απασχόλη-
σης κατά -281 θέσεις εργασίας,
έναντι -17.507 τον Ιανουάριο  και
-13.024 τον Φεβρουάριο του
2012. Χ.Κ
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Τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2013

Προστέθηκαν, στην Ήπειρο, 1.379 άνεργοι στον ΟΑΕΔ
Αυξήθηκαν και οι επιδοτούμενοι, αλλά και οι προσλήψεις, μειώθηκαν οι καταγγελίες και λήξεις συμβάσεων 

Τις «Ημέρες Σταδιοδρομίας 2013» διοργανώ-
νει η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 1-3 Απριλίου στο
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,
απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση για συμμε-
τοχή προς τους φοιτητές και απόφοιτους, καθώς
και προς την επιχειρηματική κοινότητα.

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικές εκδηλώσεις εξωστρέφειας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, καθώς επιδιώκουν να
φέρουν σε επαφή τους φοιτητές και απόφοιτους
με τον κόσμο της αγοράς εργασίας και της επι-
χειρηματικότητας μέσα από ένα πλέγμα δρα-
στηριοτήτων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και
δικτύωσης. Φέτος η εκδήλωση αποσκοπεί στην
ενίσχυση της συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ με τους
φορείς απασχόλησης, στην εκπαίδευση φοιτη-
τών αποφοίτων σε θέματα δικτύωσης και διαχεί-
ρισης της σταδιοδρομίας τους, στην ενημέρωση
των φοιτητών και αποφοίτων για τις δραστηριό-
τητες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούν-
ται στην Ελληνική αγορά και συμμετέχουν στην
εκδήλωση, στη δημιουργία ευκαιριών γνωριμίας
και δικτύωσης μεταξύ των φοιτητών αποφοίτων
που αναζητούν εργασία με τα στελέχη των επι-
χειρήσεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
στην ενημέρωση φοιτητών αποφοίτων για την ερ-

γασία στο εξωτερικό, καθώς και στην προβολή
των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επι-
χειρήσεων στους συμμετέχοντες αλλά και στο
ευρύτερο κοινό.

Η πρώτη ημέρα θα περιλαμβάνει τη διεξα-
γωγή «Εργαστηρίων Σύνδεσης με την αγορά ερ-
γασίας» που θα πραγματοποιηθούν από
εξειδικευμένους συμβούλους καριέρας και την
εκδήλωση «Βραβεία Επιχειρηματικότητας» που
αποτελεί την τελική φάση του Διαγωνισμού Επι-
χειρηματικότητας που οργανώνει η Μονάδα Και-
νοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπι -
στημίου Ιωαννίνων. Επίσης, θα πραγματοποι-
ηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ξεπερνώντας
τα εμπόδια της επιχειρηματικότητας».

Κατά τη δεύτερη ημέρα, «Ημέρα Δικτύωσης»,
θα πραγματοποιηθεί αρχικά στρογγυλό τραπέζι
με θέμα «Δεξιότητες και Γνώσεις που αναζητά η
Ελληνική & Διεθνής Αγορά Εργασίας». Στη συ-
νέχεια οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν
τη δυνατότητα να ενημερώσουν συνοπτικά το
κοινό, φοιτητές και απόφοιτους για τις δραστη-

ριότητές τους, τα προσόντα που αναζητούν στα
στελέχη τους και τη διαδικασία αξιολόγησης και
επιλογής που ακολουθούν, όταν αναζητούν προ-
σωπικό. Επισημαίνεται ότι οι παρουσιάσεις των
επιχειρήσεων θα μεταδοθούν ζωντανά στον
ιστότοπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τέλος,
θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις γνωριμίας
και δικτύωσης των φοιτητών - αποφοίτων με τα
στελέχη των επιχειρήσεων. Η τρίτη ημέρα
(3/4/2013)αφορά στην Εργασία στο Εξωτερικό,
όπου θα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης του
κοινού για τους τρόπους αναζήτησης εργασίας
και τις ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη και
τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε αυτήν.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην εκ-
δήλωση θα ανακοινωθούν στο δικτυακό τόπο
της ΔΑΣΤΑ: http://dasta.uoi.gr/και στο Face-
book:  ttp://www.facebook.com/dastauoi

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την 1η
(1.4.2013) και 3η ημέρα (3.4.2013) μπορούν να
γίνουν με τη συμπλήρωση των σχετικών δηλώ-
σεων και αποστολή τους στο career@uoi.gr

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τη 2η ημέρα,
«Ημέρα Δικτύωσης» (2.4.2013), θα γίνουν
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά. Ο σχετικός σύν-
δεσμος (link) για τη φόρμα υποβολής δήλωσης
συμμετοχής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο:
http://dasta.uoi.gr Παρακαλούνται οι ενδια-
φερόμενοι για τη 2η «Ημέρα Δικτύωσης»
(2.04.2013), που επιθυμούν να συμμετέχουν
στις συνεντεύξεις γνωριμίας – δικτύωσης με τις
επιχειρήσεις, να έχουν μαζί τους ένα πλήρες
βιογραφικό σημείωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καλύτερη προετοιμασία
των φοιτητών και αποφοίτων, ενόψει των συνεν-
τεύξεων με εκπροσώπους των συμμετεχουσών
επιχειρήσεων, το Γραφείο Διασύνδεσης της
ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώ-
νει εργαστήρια Σύνταξης Βιογραφικού στις 12
Μαρτίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες στο
2651008731, email: career@uoi.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΗΜΕΡΕΣ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2013 στα:

Url: http://dasta.uoi.gr/ Facebook:
http://www.facebook.com/dastauoi

Τηλ. :2651007278, 7479, 8455
Οι εκδηλώσεις οργανώνονται με την υποστή-

ριξη του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρ-
κου Ηπείρου

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ημέρες Σταδιοδρομίας 2013



Αναβολή για τις 19 Νοεμβρίου πήρε η εκ-
δίκαση της μεγαλύτερης ίσως υπόθεσης
διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται δημό-
σιοι λειτουργοί ανάμεσά τους κι αστυνομι-
κοί, η οποία είχε αποκαλυφθεί το 2008.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για το
πρωί της Τρίτης με την πλευρά των κατηγο-
ρουμένων όμως να ζητά αναβολή και να την
πετυχαίνει καθώς δύο από τους βασικούς
κατηγορούμενους, οι Αλβανοί αδελφοί Σα-
ράτση δεν είχαν προσέλθει.

Οι αδελφοί Σαράτση δεν είχαν συλληφθεί
ποτέ από την Ελληνική Αστυνομία καθώς
μόλις είχε ξεσπάσει ο θόρυβος φρόντισαν
να διαφύγουν από τα Γιάννινα όπου βρί-
σκονταν και να αναζητήσουν καταφύγιο στη
χώρα τους.

Τον Απρίλιου του 2008, είχε προκληθεί
σάλος σε ολόκληρη τη χώρα από τις απο-
καλύψεις με πρωταγωνιστές πέντε εν ενερ-
γεία αστυνομικούς, τελωνειακούς, πολίτες

αλλά κι Αλβανούς μαφιόζους.
Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί ύστερα από

μία πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Ιωαν-
νίνων και φέρνει πλέον στο εδώλιο του κα-
τηγορουμένου πολλούς από τους πρωτα -
γωνιστές και όχι όλους γιατί οι Αλβανοί που
κατείχαν κορυφαία θέση στη διάρθρωση
της εγκληματικής οργάνωσης, δεν συνελή-
φθησαν ποτέ. 

Από τους πέντε κατηγορούμενους αστυ-
νομικούς, ο ένας είχε συνταξιοδοτεί ενώ οι
υπόλοιποι βρίσκονται εκτός σώματος. Οι τε-
λευταίοι μάλιστα αποτάχθηκαν μόλις τον
περασμένο μήνα –τον Φεβρουάριο- ύστερα
από πέντε χρόνια όπου συνήλθε και απο-
φάσισε το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό.

Η δικαστική έρευνα διήρκησε πολλούς
μήνες και συνέδεσε πολλά στοιχεία με τον
αριθμό των κατηγορουμένων να ξεπερνά
τους 30.  Το κύκλωμα διευκόλυνε την εί-
σοδο Αλβανών λαθρομεταναστών στη χώρα

μας έναντι αδράς αμοιβής, ενώ ένα άλλο
μέρος του εμπλέκεται με διακίνηση οχημά-
των και την παραποίηση στοιχείων τους.

Η ιστορία της υπόθεσης
Αλβανοί κακοποιοί κατέθεταν εκατοντά-

δες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογα-
ριασμούς αστυνομικών και συνοριοφυ-
λάκων προκειμένου οι ένστολοι να τους δι-
ευκολύνουν στη διακίνηση λαθρομετανα-
στών και στη μεταφορά κλεμμένων οχη-
μάτων.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. ανακάλυψαν
ότι κύκλωμα τουλάχιστον πέντε αστυνομι-
κών και συνοριοφυλάκων που υπηρετούσαν
τότε στον Νομό Ιωαννίνων- κυρίως σε υπη-
ρεσίες συνοριακής φύλαξης- συμμετείχε
επί σειρά ετών σε εγκληματική οργάνωση
αλβανών κακοποιών. Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
έκανε λόγο για μία από τις πιο σημαντικές
υποθέσεις διαφθοράς στην ιστορία του

αστυνομικού σώματος.
Σύμφωνα με τον φάκελο που σχηματί-

στηκε, η γνωριμία και η συνεργασία των
αστυνομικών με τους κακοποιούς ξεκίνησε
το 2003. 

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι στην πλειονό-
τητά τους υπηρετούσαν στην περιοχή του
Δελβινακίου, ήρθαν σε επαφή με 40χρονο
αλβανό επιχειρηματία που διέμενε στα
Ιωάννινα και θεωρείται αρχηγός του κυ-
κλώματος και εντάχθηκαν στο «δίκτυό» του.
Ο 40χρονος οργάνωνε τη διακίνηση λα-
θρομεταναστών, ενώ παράλληλα έκλεβε πο-
λυτελή αυτοκίνητα από την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της
χώρας. Οι αστυνομικοί και οι συνοριοφύ-
λακες φρόντιζαν (με το αζημίωτο) ώστε να
μη γίνεται κανένας έλεγχος στα φορτηγά
που μετέφεραν τους λαθρομετανάστες και
στα κλεμμένα αυτοκίνητα που εισέρχονταν
στην Αλβανία.
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Στόχος του Γενικού Γραμματέα είναι
να συμβάλει με τις προτάσεις του
στην κυβερνητική προσπάθεια για πε-
ριορισμό  των δαπανών του Δημοσίου
μέσω της εξοικονόμησης κατανάλω-
σης καυσίμων από τα κρατικά οχή-
ματα χωρίς ωστόσο να δημιουργού-
νται προβλήματα σε νευραλγικούς το-
μείς των Ο.Τ.Α. όπως αυτός της καθα-
ριότητας.

Ειδικότερα, στο έγγραφό του προς
τους υπουργούς, Εσωτερικών Ευρι-
πίδη Στυλιανίδη, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη και
Οικονομικών, Γιάννη  Στουρνάρα, ο κ.
Θεοδωρίδης προτείνει να δοθούν κί-
νητρα στους ΟΤΑ προκειμένου να
προχωρήσουν στη δημιουργία απο-
θηκευτικών χώρων καυσίμων απ’

όπου θα τα διανέμουν στα οχήματα ή
τις εγκαταστάσεις τους με το σύστημα
ελέγχου εισροών-εκροών (αντλίες που
παρέχουν την ακριβή ποσότητα, τον
χρόνο λήψης) καθώς και με ταυτό-
χρονη  καταγραφή –ηλεκτρονικά- του
οχήματος ή της εγκατάστασης που
προμηθεύτηκε τα καύσιμα. Μάλιστα,
από τις δεξαμενές των Δήμων θα εφο-
διάζονται με καύσιμα όλα τα οχήματα
των κρατικών υπηρεσιών συμπερι-
λαμβανομένων και της Αστυνομίας.

«Με τη μέθοδο αυτή τονίζει ο κ. Θε-
οδωρίδης αφενός, θα εξοικονομηθούν
χρήματα καθώς θα επιτυγχάνεται κα-
λύτερη τιμή αγοράς από τον προμη-
θευτή λόγω των μεγάλων ποσοτήτων,
αφετέρου, θα  αντιμετωπισθεί αποτε-

λεσματικά κάθε πιθανότητα κακοδια-
χείρισης καυσίμων. Αυτό εξάλλου
αποδεικνύεται και από τη μέχρι σή-
μερα εφαρμογή του μέτρου σε Δή-
μους της χώρας όπου έχουμε
εξοικονόμηση της τάξης του 20%.».

Για τα απορριμματοφόρα 
Σε ότι αφορά τώρα στην Υ.Α

1450/550/82 (ΦΕΚ 93 Β΄) η οποία
καθορίζει την κατανάλωση καυσίμων
σε λίτρα για τα κρατικά οχήματα ο Γε-
νικός Γραμματέας μεταφέρει με το έγ-
γραφό του στους Υπουργούς τη
διαπίστωση, που επισημαίνουν και
πολλοί αιρετοί, ότι με την εφαρμογή
της δημιουργούνται προβλήματα στον
εφοδιασμό των  απορριμματοφόρων

καθώς η πλειοψηφία των Δήμων είναι
μεγάλοι σε έκταση εφοδιασμένοι με
μικρό αριθμό οχημάτων έργου με
αποτέλεσμα για την αποκομιδή των
απορριμμάτων να αναγκάζονται να
διανύσουν περισσότερα χιλιόμετρα
από τα προβλεπόμενα.

Προτείνει λοιπόν, για να αποφευχ-
θούν τυχόν προβλήματα στην αποκο-
μιδή των απορριμμάτων λόγω
υπέρβασης κατανάλωσης καυσίμων
«ο τομέας καθαριότητας να προστεθεί
στις εξαιρέσεις υπέρβασης της κλίμα-
κας κατανάλωσης, των απρόβλεπτων
και επιτακτικών αναγκών, με αυστη-
ρότερο σύστημα ελέγχου και απόλυτα
εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την
πλευρά των ΟΤΑ».  

»
«Με τη μέ-
θοδο αυτή το-
νίζει ο κ.
Θεοδωρίδης
αφενός, θα
εξοικονομη-
θούν χρήματα
καθώς θα επι-
τυγχάνεται
καλύτερη
τιμή αγοράς
από τον προ-
μηθευτή λόγω
των μεγάλων
ποσοτήτων,
αφετέρου, θα
αντιμετωπι-
σθεί αποτελε-
σματικά κάθε
πιθανότητα
κακοδιαχείρι-
σης καυσί-
μων…»

Προτάσεις για εξοικονόμηση
πόρων και καυσίμων από την κα-
τανάλωση στα κρατικά οχήματα
και κτίρια καταθέτει με έγγραφό
του προς τους αρμόδιους
Υπουργούς ο Γενικός Γραμμα-
τέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Ηλίας Θεοδωρίδης. Η πρόταση
με απλά λόγια μπορεί να είναι
δημιουργία «πρατηρίων» καυσί-
μων από δήμους για να προμη-
θεύονται φθηνότερα τα καύσιμα
και να εξυπηρετούν και το δημό-
σιο, συμπεριλαμβανομένης και
της αστυνομίας

Προτείνει ο Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

«Πρατήρια» καυσίμων από δήμους
για μικρότερο κόστος στο δημόσιο

Στις 19 Νοεμβρίου το επόμενο… ραντεβού με τη δικαιοσύνη

Αναβλήθηκε η δίκη για το κύκλωμα διαφθοράς
Η υπόθεση έρχεται από το 2008 όταν και συνελήφθησαν μεταξύ άλλων ένστολοι που έπαιρναν
μίζες για να κάνουν τα στραβά μάτια σε μεταφορές λαθρομεταναστών και κλεμμένων οχημάτων
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Συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη και
με το Δήμαρχο Ιωαννίνων Φίλιππα
Φίλιο, από τους οποίους είχε μια
πλήρη ενημέρωση για τα προβλήματα
που απασχολούν τη Βορειοδυτική πε-
ριοχή της χώρας και που χρήζουν
κοινοβουλευτικών χειρισμών για
άμεση επίλυση.

Ο Τέρενς Κουίκ πραγματοποίησε
επίσης επισκέψεις στη ΔΕΗ Ιωαννί-
νων, όπως και στο πανεπιστημιακό νο-
σοκομείο της πόλης.

Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν και οι
κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχε με το
Ανεξάρτητο Σωματείο Εργαζομένων
στο Δήμο Ιωαννίνων και με τον Πρό-
εδρο του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, όπως επί-
σης και με τη Διοίκηση της
επιχείρησης Spider η οποία βρίσκε-
ται στα όρια της κατάρρευσης λόγω
των τεράστιων ποσών που της χρωστά
το ελληνικό Δημόσιο.

Γόνιμη ήταν και η σύσκεψη του Τέ-
ρενς Κουίκ στα καινούργια γραφεία
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ με
τους Πολιτευτές και τα μέλη της τοπι-
κής Συντονιστικής, στην οποία συζη-
τήθηκαν θέματα Κοινοβουλευτικής
δράσης.

Με την ολοκλήρωση των επαφών
του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέ-
ρενς Κουίκ, μιλώντας στα τοπικά
ΜΜΕ έκανε την εξής δήλωση:

«Μετά την πρόσφατη πολύ επιτυ-
χημένη προσυνεδριακή μας εκδή-
λωση εδώ στα Γιάννενα, οι ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ συνεχίζουμε
ακόμα πιο δυναμικά τις δράσεις μας
κοντά στον Ηπειρώτη πολίτη και ανα-

λαμβάνοντας σημαντικές κοινοβου-
λευτικές πρωτοβουλίες για την επί-
λυση χρόνιων προβλημάτων.

Μαζί με τους Πολιτευτές και τα
μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
του Κινήματος, αρχίσαμε αυτό το διή-
μερο μια σειρά πολύ σημαντικών επα-
φών που είμαι βέβαιος ότι θα έχουν
σύντομα πολύ θετικά αποτελέσματα.

Κατ’ αρχήν, ζητάμε να κατατεθεί
στον Εισαγγελέα ο φάκελος του αερο-
δρομίου των Ιωαννίνων, καθώς δεν
μπορεί άλλο το μεγάλο αυτό σκάν-
δαλο να παραμένει στα συρτάρια. Η
πόλη δικαιούται να έχει ένα αεροδρό-
μιο που να λειτουργεί με όλα τα απα-
ραίτητα και σύγχρονα μηχανήματα
και όχι να είναι έρμαιο μαϊμού μελε-
τών που κανένας μέχρι σήμερα δεν
έκανε τον κόπο να στείλει στη Δικαιο-
σύνη.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ στη-
ρίζουμε και το αίτημα όλων των φο-
ρέων της Ηπείρου για τη δημιουργία
Πολυτεχνικής Σχολής η οποία κοντά
στα δύο τμήματα που ήδη λειτουρ-
γούν, το μόνο που χρειάζεται είναι να
εγκαινιάσει και την Αρχιτεκτονική
Σχολή και μάλιστα σε εγκαταστάσεις
που έχει πανέτοιμες εξ’ ιδίων πόρων η
εδώ πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σχετικά με το πανεπιστημιακό νο-
σοκομείο, που είναι ένα από τα κορυ-
φαία της χώρας, με 780 κλίνες σε
απόλυτη πληρότητα και με 250 κατα-
γραφές ασθενών στα εξωτερικά ια-
τρεία, δεν είναι δυνατόν να
εργάζονται μόνο 25 τραυματιοφορείς
24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδο-
μάδα.

Για το θέμα του νοσοκομείου θα
επανέλθουμε με ειδικότερα Δελτία
Τύπου αφού πρώτα καταθέσω σχετι-
κές Ερωτήσεις στον αρμόδιο
Υπουργό.

Απλά να προσθέσω κάτι το τραγικό:
Όπως με διαβεβαιώνουν εργαζόμε-

νοι και νοσηλεύτριες, ΠΡΙΝ ΔΥΟ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗ ΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
100%. ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΓΙΖΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ
50% ΛΟΓΩ ΥΠΟΓΕΝΝΗ ΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.

Ένα ζήτημα ηθικό υπάρχει και με
εργαζόμενους στο Δήμο Ιωαννίνων.
Μιλάμε και για ΑμεΑ, αλλά και υπαλ-
λήλους από τους πλέον έμπειρους
στα αυτοδιοικητικά, οι οποίοι βρί-
σκονται μεταξύ διαθεσιμότητας και

ανεργίας διότι έτσι επέλεξε ο εκλεκτός
της συγκυβερνητικής ΔΗΜΑΡ Υπουρ-
γός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αν-
τώνης Μανιτάκης.

Ζήτημα έχουμε και στη διακρατική
συγκοινωνιακή σύνδεση Αλβανίας-
Ελλάδας, καθώς τα αλβανικά λεωφο-
ρεία έχουν ισοπεδώσει ανταγωνιστικά
τα αντίστοιχα ελληνικά και κυρίως
των ΚΤΕΛ Ιωαννίνων εξαιτίας των φο-
ρολογικών ανισοτήτων που διέπουν
τα κόμιστρα.

Τέλος, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ξεκινήσαμε έρευνα για την τρι-
σάθλια κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
της Ηπείρου, εξαιτίας των αντιανα-
πτυξιακών μνημονιακών πολιτικών
και των τεράστιων οφειλών που έχει
το Κράτος έναντι πολλών εξ’ αυτών.

Σήμερα, κάναμε την πρώτη μας επί-
σκεψη στην εταιρεία Spider, στην
οποία το Δημόσιο χρωστά πολλά εκα-
τομμύρια και σκοπεύουμε να συνεχί-
σουμε αυτές τις επαφές
αποδεικνύοντας ότι για εμάς τους
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ένα
από τα πρώτα μας μελήματα είναι η
ανάκαμψη της οικονομίας η οποία,
βεβαίως, στηρίζεται πρωτίστως στην
ιδιωτική πρωτοβουλία».

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες

Στο πλευρό της Ηπείρου για αεροδρόμιο και Πολυτεχνείο
Σειρά επαφών είχε στα Γιάννινα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Τέρενς Κουίκ

»
Σειρά επαφών
με εκπρόσω-
πους της τοπι-
κής
αυτοδιοίκησης
και όχι μόνο
είχε ο Τ. Κουίκ
κατά την επί-
σκεψή του
στα Γιάννινα

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον δήμαρχο Ιωαννιτών Φ. Φίλιο

Διήμερη επίσκεψη στα Ιωάννινα
πραγματοποίησε την περασμένη
εβδομάδα ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και Βουλευτής Επι-
κρατείας των Ανεξάρτητων Ελλή-
νων Τέρενς Κουίκ ο οποίος έχει
τη συγκεκριμένη Εκλογική Περι-
φέρεια υπό τη βουλευτική του
εποπτεία

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
απραξίας, λόγω οικονομικών προβλη-
μάτων των αναδόχων των τριών από τα
τέσσερα τμήματα του οδικού άξονα
Άκτιο-Αμβρακία αναμένεται η επανεκκί-
νηση του έργου. Οι εξελίξεις ήταν θετι-
κές ως προς τη συνέχιση των εργασιών,
δεδομένου ότι οι ανάδοχες εταιρείες
«ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και  «Consorzio Stabile
ITALIMPRESE S.CaR.L.» δεν κηρύχθη-
καν οριστικά έκπτωτες, δεδομένου ότι το
υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών
έκανε δεκτές τις ενστάσεις τους επί της
προσωρινής έκπτωσης τους. 

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την

απόφαση είναι ουσιαστικά δύο, αφενός
το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε δάνειο για
ρευστότητα των κατασκευαστικών εται-
ρειών και την πληρωμή οφειλών προς
τρίτους και αφετέρου, τυχόν οριστική
έκπτωση τους θα οδηγούσε σε πολύ-
μηνη καθυστέρηση το έργο που έχει
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο «Διαύ-
γεια»  και περιλαμβάνει αναλυτικά το
σκεπτικό του υπουργείου να μην κηρύ-
ξει έκπτωτες τις εταιρείες. Μεταξύ των
άλλων αναφέρονται και τα εξής:

- Η οριστικοποίηση της έκπτωσης,

που έχει επιβληθεί στο έργο του θέμα-
τος, θα το οδηγήσει σε περιπέτειες
γιατί: Στη φάση κατασκευής, που αυτό
βρίσκεται, είναι δυσχερής η εκκαθά-
ρισή του με αποτέλεσμα, η νέα διαδικα-
σία ανάθεσής του, που θα πρέπει να
ακολουθηθεί, θα απαιτήσει πολύ χρόνο
μέχρι την ολοκλήρωσή της και την υπο-
γραφή της νέας σύμβασης.

- Ο έκπτωτος ανάδοχος, με σχετικές
επιστολές του, δεσμεύεται ότι τα χρή-
ματα από την προωθούμενη δανειοδό-
τησή του, θα τα χρησιμοποιήσει για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

- Σύμφωνα με την από 25-02-2013

επιστολή της ALPHA BANK η τράπεζα
έχει εγκρίνει τη συμμετοχή της σε νέα
δανειοδότηση, συνολικού ύψους 10 εκ.
Ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση εκ-
κίνησης των έργων, που έχει αναλάβει η
«ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.». Με το από 25-02-2013
έγγραφό της η ανάδοχος εταιρεία βε-
βαιώνει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση
είναι επαρκής για την επανέναρξη των
εργασιών στο έργο και η οποία θα γίνει
άμεσα.

- Από την ανωτέρω εξέλιξη πιθανολο-
γείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη
εκτέλεση του έργου, που είναι προς το
συμφέρον του Δημοσίου.

Δεκτές οι ενστάσεις των αναδόχων κατά της έκπτωσής τους

Προς επανεκκίνηση ο άξονας Άκτιο-Αμβρακία
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Περισσότεροι από 500.000 δι-
καιούχοι του Λογαριασμού Αγροτι-
κής Εστίας εντάσσονται στα προγράμ-
ματα του 2013, με απόφαση του
υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

Με την ίδια υπουργική απόφαση
ρυθμίζονται επίσης οι παροχές
καθώς οι προϋποθέσεις και τα κριτή-
ρια επιλογής των δικαιούχων. Συγκε-
κριμένα εντάσσονται:

- Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου
κοινωνικού τουρισμού 6ήμερων δια-
κοπών (5 διανυκτερεύσεις) 120.000
άτομα.

- Στο πρόγραμμα 3ήμερων εκδρο-
μών 10.000 άτομα. 

- Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής
εισιτηρίων θεάτρων 100.000 άτομα. 

- Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής
βιβλίων 300.000 άτομα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στα
προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παρο-
χής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρων
έτους είναι οι εξής:

- Οι δικαιούχοι να είναι οι συμμε-
τέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανα-
σφά- λιστων Υπερηλίκων του άρθρου
1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α),
όπως ισχύει.

- Να είναι ασφαλισμένοι του Κλά-
δου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και

να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης, ή να
είναι μέλη των οικογενειών των ανω-
τέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλι-
σμένα στον ΟΓΑ.

- Να είναι κάτοχοι βιβλιαρίου
υγείας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβο-
λής της αίτησης.

Στην υπουργική απόφαση διευκρι-
νίζεται ότι δικαιούχοι αυτών των κα-
τηγοριών, που κάνουν χρήση μιας
από τις προαναφερόμενες παροχές
το έτος 2013, δεν δικαιούνται δεύ-
τερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος,
εκτός αυτών της δωρεάν παροχής βι-
βλίων και εισιτηρίων θεάτρων.

Στα προγράμματα Κοινωνικού
Τουρισμού Διακοπών και Εκδρομών
θα περιληφθούν οι συνταξιούχοι του
ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι του Λογαρια-

σμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
και οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύ-
ριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ
που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι,
κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί εν-
διαφέρον από αριθμό δικαιούχων
πέραν του οριζομένου στο άρθρο 1
της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής
καθορίζεται η κλήρωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προ-
γράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
και Εκδρομών έχουν και οι σύζυγοι
των δικαιούχων που θα επιλεγούν να
συμμετάσχουν στα αντίστοιχα προ-
γράμματα, εφόσον έχουν υποβάλει
αίτηση συμμετοχής καθώς και τα έμ-
μεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ μέλη
των οικογενειών τους.

Ξεπερνούν τις 500.000 οι δικαιούχοι 

Κοινωνικός τουρισμός, δωρεάν βιβλία 
ή θέατρο από την Αγροτική Εστία

Ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» προχωράει σε μια ακόμη παρέμ-
βαση αλληλεγγύης προς όλους τους συμπολίτες μας.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά έτσι και φέτος σε
συνεργασία με τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεοχωρίου
Λεύκτρου Μεσσηνίας θα διαθέσει σε όλους τους συμ-
πολίτες μας πιστοποιημένο ΕΞΤΡΑ παρθένο ελαιόλαδο
Μεσσηνίας σε τιμή παραγωγού  (16 ευρώ τα 5 λίτρα ).

Οι συμπολίτες μας που ενδιαφέρονται και επιθυμούν
να προμηθευτούν το ελαιόλαδο που θα διατεθεί πρέπει
να το δηλώσουν με σχετική αίτηση που θα προμηθευ-
τούν από την υπηρεσία μας Αβέρωφ 6, 2ος όροφος
μέχρι 27 Μαρτίου 2013. Η διάθεση του ελαιόλαδου θα
γίνει στο χώρο του Κ.Ε.Π.Α.Β.Ι. στις αρχές Απριλίου σε
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τα Μα-
ζικά Μέσα Ενημέρωσης. Πληροφορίες στο τηλ
2651001043 κ. Βελιβάση Αλεξάνδρα –  Κ. Παντούλας
Γιώργος 

Λάδι Μεσσηνίας σε τιμή 
παραγωγού, μέσω ΟΚΠΑΠΑ

Ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση κατέθεσε ο
βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Κώστας Τασούλας σχε-
τικά με την συνέχιση της αυτοτελούς λειτουργίας του
Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας

Σε αυτή τονίζει μεταξύ των άλλων και τα εξής:
«Το Ταμείο Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας

Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), λειτουργεί στη χώρα μας περισ-
σότερο από 75 χρόνια, καλύπτοντας   τις υγειονομικές
ανάγκες των υπαλλήλων και των συνταξιούχων της ΑΤΕ-
bank, αλλά και των μελών των οικογενειών τους (28.000
ασφαλισμένοι)…  

Τονίζεται ότι, το εν λόγω Ταμείο δεν επηρεάσθηκε
από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη
κλάδων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδομένου ότι η ρύθ-
μιση αυτή δεν αφορά τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία
Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία μάλιστα εξαιρούνται
ρητώς…

Μετά την ανάκληση λειτουργίας της ΑΤΕ, τη θέση της
σε ειδική εκκαθάριση και τη μεταβίβαση μέρους της πε-
ριουσίας της στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», δημι-
ουργήθηκαν ζητήματα σχετικά με την ασφαλιστική
κάλυψη των εργαζομένων στην πρώην ΑΤΕ και ήδη ερ-
γαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς και των προστα-
τευομένων μελών τους.  Επίσης, σοβαρότατο πρόβλημα
δημιουργήθηκε στη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψη των συνταξιούχων της ΑΤΕ και των προ-
στατευομένων μελών τους, που επίσης υπάγονται στην
αντίληψη του ΤΥΠΑΤΕ. Προκειμένου να συνεχισθεί
απρόσκοπτα η λειτουργία του ΤΥΠΑΤΕ και να μη δια-
κινδυνεύσουν ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ απαιτείται, οι
κατά το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ερ-
γαζομένων και εργοδότη να συνεχίσουν να καταβάλ-
λονται στο ΤΥΠΑΤΕ και μετά την 27/7/2012,
ημερομηνία απόκτησης από την Τράπεζα Πειραιώς πε-
ριουσιακών στοιχείων της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται o Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Ι. Βρούτσης:

Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παραπάνω
ασφαλισμένων και την απρόσκοπτη συνέχιση της λει-
τουργίας του ΤΥΠΑΤΕ;».

Ερώτηση Κ. Τασούλα για το Ταμείο 
Υγείας Προσωπικού της ΑΤΕ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άν-
δρες του Λιμενικού Σώματος όταν άρ-
χισαν να ανοίγουν τα πλαστικά
βαρέλια, τα οποία μετέφεραν ελιές.
Ανάμεσα σε αυτές ήταν τοποθετη-
μένα, δέματα χασίς, αεροστεγώς κλει-
σμένα, καθώς έτσι πίστευε ο οδηγός
του οχήματος και οι συνεργάτες του
ότι θα περάσει απαρατήρητο.

Το επικαθήμενο φορτηγό είχε ξεκι-
νήσει από την Κομοτηνή, είναι άγνω-
στο όμως σε ποιο σημείο του
δρομολογίου φόρτωσε τις ναρκωτικές
ουσίες. Προορισμός του ήταν η Ιταλία
και θεωρείται ως το πιο πιθανό και το

χασίς να προορίζονταν για την Ιτα-
λική αγορά. Αυτό όμως που δεν είχαν

υπολογίσει ήταν οι συστηματικοί και
εντατικοί έλεγχοι που γίνονται στο λι-
μάνι της Ηγουμενίτσας.

Στο πλαίσιο αυτό των ελέγχων λοι-
πόν το φορτηγό έγινε φύλλο και
φτερό. 

Όταν οι λιμενικοί άρχισαν να ανοί-
γουν τα πλαστικά δοχεία με τις ελιές
κατάλαβαν την μεγάλη κομπίνα που
είχε στηθεί. Τα δοχεία άδειασαν ένα
προς ένα και συνολικά βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 330 δέματα χασίς, συ-
νολικού βάρους 391 κιλών. Ο 55χρο-
νος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη
ενώ η έρευνα συνεχίζεται. 

Σχεδόν 400 κιλά ανακάλυψαν σε βαρέλια οι Λιμενικοί Ηγουμενίτσας

Οι ελιές έκρυβαν χασίς

Με τροπολογία που κατέθεσαν οι
υπουργοί,  Εσωτερικών και Εργασίας
επιλύεται το πρόβλημα που είχε ανα-
κύψει με τη συνέχιση της λειτουργίας
των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων. Η ρύθμιση αφορά και
την Ήπειρο όπου υπάρχουν δήμοι με
ΚΗΦΗ, όπως στα Γιάννινα με το Κέν-
τρο επί της οδού Χρηστοβασίλη.

Όπως είχαν ήδη δεσμευτεί ο υπουρ-

γός Εσωτερικών  Ευριπίδης Στυλιανί-
δης και ο υφυπουργός Εργασίας Νίκος
Παναγιωτόπουλος, η λειτουργία των
δομών θα συνεχιστεί με πόρους του
ΕΣΠΑ, από το οποίο θα διατεθούν
22.000.000 ευρώ. Με την προτεινό-
μενη νομοθετική ρύθμιση, όπως ανα-
κοινώθηκε από το ΥΠΕΣ,  διασφαλίζε -
ται η απρόσκοπτη παροχή των υπηρε-
σιών 70 δομών Κέντρων Ημερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντί-
δας που εξυπηρετούν περίπου 1.521
ηλικιωμένους και απασχολούν 270 ερ-
γαζομένους, για το μεσοδιάστημα έως
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από
τον φορέα διαχείρισης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
και την υπογραφή των σχετικών συμ-
βάσεων στο πλαίσιο της συγχρηματο-
δοτούμενης πράξης του ΕΣΠΑ.

Μέσω ΕΣΠΑ η συνέχιση λειτουργίας Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
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Όλους με κάποιο τρόπο μας ση-
μαδεύει ο τόπος μας, πόσο μάλλον
αν αυτός λέγεται Μάνη.

Ο αέρας που μπαίνει σφυρίζον-
τας στις πολεμότρυπες των πύρ-
γων ακόμα ψιθυρίζει ιστορίες για
πειρατές και δικιωμούς. Μοιάζουν
παλιές και ξεχασμένες, όμως δεν
είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. 

Ένα ατύχημα με τραγική κατά-
ληξη γίνεται αιτία να αναβιώσει μια
ξεχασμένη βεντέτα σε ένα χωριό
τής Μέσα Μάνης. 

Ο Οδυσσέας, δεκαπέντε χρονών,
αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο
του για να ζήσει κοντά στο θείο του,
που είναι εγκατεστημένος από χρό-
νια στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφει, δε-
καεπτά χρόνια μετά, να κλείσει
τους παλιούς λογαριασμούς. 

Όμως σ' αυτή την πρώτη του επι-
στροφή, ανέλπιστα, τον περιμένει ο
έρωτας. Ένας φλογερός έρωτας
που τα σαρώνει όλα. Παρελθόν και
παρόν κι ακόμα περισσότερο το
μέλλον. 

Δυο επισκέψεις στην πατρώα γη
με διαφορά δεκαεπτά χρόνων. Δυο
καλοκαίρια. 

Πολύ λίγος χρόνος για να χορτά-
σεις μια επιστροφή, αρκετός για να
ζωντανέψει το παρελθόν που σε κα-
ταδιώκει. Να αγαπήσεις, να προδο-
θείς, να προδώσεις. Να διεκδική-
σεις εκείνο που σου χρωστάει η
ζωή και να το χάσεις. Για πάντα; 

ΣΕΛ.: 706

Πέτρα 
και μέλι
Χριστίνα Ζέμπη | (ΩΚΕΑΝΙΔΑ)

14 Ιουλίου 1099. Ενώ η
Ιερουσαλήμ προετοιμάζε-
ται για την εισβολή των
σταυροφόρων, ένας Έλλη-
νας, γνωστός ως Κόπτης,
συγκαλεί σε συγκέντρωση
τους νέους, τους γέρους,
τους άντρες και τις γυναί-
κες της πόλης. Το πλήθος,
που αποτελείται από χρι-
στιανούς, Εβραίους και
μουσουλμάνους, φτάνει
στην πλατεία πιστεύοντας
πως θα ακούσει μια ομιλία
για το πώς να προετοιμα-
στεί για τη μάχη, όμως ο
Κόπτης δε θέλει να τους
πει αυτό. Όλα δείχνουν
πως επίκειται η ήττα, αλλά
ο Έλληνας θέλει απλώς να

παρακινήσει τους ανθρώ-
πους να αναζητήσουν τη
σοφία που υπάρχει στην
καθημερινότητά τους και
έχει σφυρηλατηθεί από τις
προκλήσεις και τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν.
Πιστεύει πως η πραγματική
γνώση βρίσκεται στις αγά-
πες που ζούμε, στις απώ-
λειες που υφιστάμεθα, στις
στιγμές της κρίσης και της
δόξας και στην καθημερινή
συνύπαρξη με το αναπό-
φευκτο του θανάτου. Το
Χειρόγραφο της Άκρα είναι
μια πρόσκληση να συλλογι-
στούμε τις αρχές και την
ανθρωπιά μας.

ΣΕΛ. 192

Το χειρόγραφο της Άκρα
Paulo Coelho | (ΛΙΒΑΝΗΣ)

βιβλίο Παρουσίαση: Σοφία Τσέπα

Το νήμα
Victoria Hislop | ΔΙΟΠΤΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ, 1917

Την ώρα που γεννιέται ο Δημήτρης Κομνηνός, μια

πυρκαγιά σαρώνει την ακμάζουσα πολυπολιτι

σμική μητρόπολη, όπου χριστιανοί, εβραίοι και

μουσουλμάνοι ζουν πλάιπλάι. Αυτό είναι το

πρώτο από μια σειρά καταστροφικών γεγονότων

που θα αλλάξουν για πάντα τη φυσιογνωμία της

πόλης, καθώς ο πόλεμος, ο φόβος και οι διωγμοί

αρχίζουν να διχάζουν τους κατοίκους της. Πέντε

χρόνια αργότερα, η νεαρή Κατερίνα διαφεύγει

στην Ελλάδα, όταν η πατρίδα της στη Μικρά Ασία

ισοπεδώνεται από τα τουρκικά στρατεύματα.

Έχοντας χάσει τη μητέρα της μέσα στο πανδαιμό

νιο της φυγής, βρίσκεται μόνη της πάνω στο πλοίο

προς έναν άγνωστο προορισμό. Από εκείνη τη

μέρα, οι ζωές του Δημήτρη και της Κατερίνας πλέ

κονται άρρηκτα μεταξύ τους αλλά και με την ιστο

ρία της ίδιας της Θεσσαλονίκης.

Μια συγκλονιστική ιστορία πίστης και αγάπης για
όλους  τους ανθρώπους και τους τόπους που μας
προσδιορίζουν. Μετά  Το Νησί, η Ελλάδα αποτελεί
για άλλη μια φορά το κύριο θέμα  της  παγκόσμια
πολυδιαβασμένης VICTORIA HISLOP.
ΣΕΛ.:608

Η σιωπή του ποταμού                      
Μαρία Χίου |  (ΜΙΝΩΑΣ)

1930, ένα χωριό σε ένα νησί του Αιγαίου.

1999, μια γειτονιά στην Αθήνα.

Η Διαμάντω, η Αμαλία με την Αντιγόνη και η Φιλιώ.

Τρεις γενιές γυναικών αντιμέτωπες με "πρέπει"

επιτακτικά και "θέλω" αδιάλλακτα. Πόσο απρό

βλεπτη μπορεί να γίνει η ζωή;

Τα Χριστούγεννα του 1930 ο αταίριαστος γάμος

της Διαμάντως και του Θωμά θα αποδειχτεί μοι

ραίος για τις επόμενες γενιές.

Οι δύο κόρες τους μεγάλωσαν μαθαίνοντας να μι

σούν η μία την άλλη, ανίκανες να εντοπίσουν την

αιτία, ανίκανες να αντισταθούν στη μία και μονα

δική αλήθεια...

Τόσα και τόσα χρόνια τα ίδια συναισθήματα, οι

ίδιες σκέψεις. Το καλοκαίρι του 1999 η Φιλιώ ανα

καλύπτει τυχαία έναν φάκελο που της ανατρέπει

όλα όσα είχε ως τώρα δεδομένα. Πρέπει να μάθει

την αλήθεια, να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν

όλα, να πιάσει την άκρη του νήματος και να ξετυ

λίξει την οικογενειακή της ιστορία. Θα μπορέσει να

φιλιώσει το παρελθόν με το παρόν;

Μια ιστορία για τη λύτρωση που μπορεί να δώσει

στη ζωή μας ένα νέο ξεκίνημα... 

ΣΕΛ.: 416
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ΕΡΕΥΝ-

ητικά

Τελικά ποιος φοβάται την αξιολόγηση;
Έντονα αντιδρούν οι δάσκαλοι στην προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση. Σε ανακοίνωση
που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) αναφέρεται πως «η αξιολόγηση αποδομεί το δημόσιο σχολείο,
εντείνει τις ταξικές ανισότητες και κατηγοριοποιεί σχολεία μαθητές και εκπαιδευτικούς». Με την ίδια ανακοίνωση της, η ΔΟΕ καλεί τους διευθυντές
των σχολικών μονάδων να μην συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια που σχεδιάζει το υπουργείο, ενώ καλεί τους συλλόγους
διδασκόντων να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Αναφέρει ακόμη ότι γι' αυτό τον σκοπό παρέχει προς τους εκπαι-
δευτικούς πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη. Στην ίδια ανακοίνωσή της η ΔΟΕ δηλώνει ότι επικαιροποιεί τη θέση της εναντίον της «αυ-
τοαξιολόγησης» της σχολικής μονάδας και επισημαίνει την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή της στο σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για την αξιολόγηση. Η ΔΟΕ επαναλαμβάνει ακόμη την «αταλάντευτη θέλησή της να παρεμποδίσει την εφαρμογή των
προβλέψεων του Προεδρικού Διατάγματος». Αλήθεια από πότε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποδομεί το δημόσιο σχολείο; Σε
τελική ανάλυση ποιος φοβάται την αξιολόγηση; Προφανώς εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του ανίκανο.

Να μην μείνουν 
τα ντουβάρια…
Προχωρά το έργο επέκτασης του πανεπι-
στημιακού νοσοκομείου, του μεγαλύτερου
έργου στον τομέα της υγείας που χρημα-
τοδοτεί το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Ηπείρου για να
ακριβολογούμε) στην Ήπειρο, αφού μαζί
με τον εξοπλισμό φτάνει σε προϋπολογι-
σμό τα 30 εκ. ευρώ. Όταν τελειώσει με το
καλό και αφού θα έχει και τον εξοπλισμό
θα μένει το προσωπικό για να αναπτυχθεί
το νοσοκομείο με νέα τμήματα και κλινι-
κές που σήμερα λείπουν, θα γίνει όμως ή
θα μείνουν τα ντουβάρια, θα πέσει θύμα
της κρίσης, όπως το Πολυδύναμο Κέντρο
Κρίσης στο «Χατζηκώστα»;

»

Με ή χωρίς ντόπια υλικά;
Και ντόπια υλικά θα χρησιμοποιηθούν
στις πεζοδρομήσεις στο εμπορικό κέντρο
ήταν η παλιότερη δήλωση του αρμοδίου
αντιδημάρχου Βασίλη Μασσαλά με βάση
τα προβλεπόμενα στη μελέτη και σε σχέση
με τους πεζοδρόμους που έχουν κατα-
σκευαστεί. Η αρχή του έργου από την οδό
Ν. Παπαδοπούλου δεν δείχνει και τόσο
θετική για τοπικά υλικά, αφού τα πρώτα
που μετέφερε ο ανάδοχος είναι τα κερα-
μικά κόκκινα πλακάκια που στρώθηκαν
και  σε άλλους δρόμους. Η συνέχεια θα
δείξει.

»

Είναι αλήθεια;  
ΣΕ μια τηλεοπτική εκπομπή που συζη-
τούσα καταγγέλθηκε ότι τα νοσοκομεία
μας αγοράζουν το κατεψυγμένο εισαγό-
μενο ψάρι πέρκα έναντι 18 ευρώ το κιλό.
Όταν στην αγορά μπορεί να το βρει κανείς
με πέντε και έξη ευρώ το κιλό.
Είναι αληθής η καταγγελία; Θα μπορούσε
κάποιος από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της
πόλης μας να μας δώσει μια απάντηση;
Γιατί σε εποχή λιτότητας τα λεφτά που δί-
νονται για την πέρκα είναι πολλά αδέλ-
φια!!!      

»

Εμπόδιο οι τράπεζες 
ΤΕΛΙΚΑ οι τράπεζες για την ανακεφαλαί-
ωση των οποίων οι έλληνες έχουν πληρώ-
σει τόσα και τόσα, συνεχίζουν να είναι το
μεγάλο εμπόδιο στην όποια αναπτυξιακή
προσπάθεια.
Δεν συζητάμε για μικροδάνεια στις επι-
χειρήσεις. Αυτά έχουν κοπεί μαχαίρι.
Συζητάμε για την συμμετοχή τους στα με-
γάλα αναπτυξιακά οδικά έργα της χώρας.
Η διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν, τα
έργα καθυστερούν.
Τι και αν είχαν χαρακτηριστεί ως μοχλός
για την ανάκαμψη της οικονομίας μας…

»

Κλειδαρότρυπα

Φαίνεται
ότι φέτος
είναι η
χρονιά

της κρουαζιέ-
ρας για το λι-
μάνι
Ηγουμενίτσας
και μακάρι να
μην προκύψει
κάποιο πρό-
βλημα

;

«Νηστεία» μόνιμη και όχι μόνο ενόψει του
Πάσχα, δυστυχώς έτσι μας κατάντησαν με τα
μνημόνια.

Φτώχεια και πείνα υπάρχει στη χώρα
μας, πολλά νοικοκυριά δεν τα βγά-
ζουν πέρα, δεν έχουν ούτε τα απα-
ραίτητα για το καθημερινό φαγητό
και οι εικόνες της Καθαρής Δευτέ-
ρας από τη δωρεάν διανομή νηστίσι-
μων από δήμους και φορείς ανά τη
χώρα, απλά έδειξαν κάτι από το
πρόβλημα. Σαν τις… ακρίδες έπεσε
ο κόσμος να πάρει λίγη λαγάνα,
χαλβά, ελιές, φασολάδα…

***********
Η Βουλή της Κύπρου απέρριψε πα-
νηγυρικά την απόφαση του Γιουρογ-
κρούπ, αλλά στο πλάνο Β’ φαίνεται
να την επαναφέρει με μικρότερους
συντελεστές ως προς το κούρεμα.
Ουσιαστικά δηλαδή οι κύπριοι απο-
δέχονται τη φιλοσοφία να φορολο-
γήσουν τις καταθέσεις αλλά σε
μικρότερο βαθμό. Ως εκ τούτου τα
περί προστασίας της ιδιωτικής περι-
ουσίας πάνε περίπατο.

***********
ΟΙ Κύπριοι έχουν να επιλέξουν με-
ταξύ της Σκύλλας και της Χάρυβδης.
Μεταξύ της ανιστόρητης πολιτικής
Μέρκελ και της ακόρεστης δίψας
του Πούτιν για χρήμα και εξουσία. Αν
αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχει
να κάνει η Κύπρος, τότε δυστυχώς
το παιγνίδι είναι χαμένο. Έτσι ή αλ-
λιώς. Όσοι πιστέψαμε στην Ευρώπη
των λαών ξυπνήσαμε απότομα το
Σάββατο το πρωί.

***********
Το δίδυμο Μέρκελ – Σόιμπλε θα
μπορούσαν να είναι δύο καλοί ιερο-
εξεταστές στην περίοδο του Μεσαί-
ωνα. Όχι όμως οι δήθεν φωτισμένοι
ηγέτες της Ευρώπης. Άνοιξαν το
κουτί της Πανδώρας και η συνέχεια
θα είναι οπωσδήποτε εφιαλτική. Ό,τι
κι αν πουν, ό,τι κι αν κάνουν, δεν πεί-
θουν. 

*

Αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και έργα
Σε ένα μήνα, στις 20 Απριλίου, γίνεται πρεμιέρα των φετινών, πολλών,  αφίξεων
κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με βάση το ανακοινωθέν από
πέρυσι πρόγραμμα για 26 προσεγγίσεις όλη τη χρονιά. Φαίνεται ότι φέτος είναι
η χρονιά της κρουαζιέρας για το λιμάνι Ηγουμενίτσας και μακάρι να μην προ-
κύψει κάποιο πρόβλημα που να οφείλεται στα στάσιμα έργα της Β΄ φάσης και
τα άλλα της Γ΄ φάσης που δε ξεκίνησαν ακόμη.  
Φόβοι για πιθανά προβλήματα στην εκτέλεση του προγράμματος των αφίξεων
κρουαζιερόπλοιων (μεταξύ αυτών και της εταιρείας Seabourn, που διαθέτει ορι-
σμένα από τα πολυτελέστερα πλοία στον κόσμο), είχαν εκφραστεί προ μηνών
από τη διοίκηση του ΟΛΗΓ, όταν υπήρχε αδιέξοδο στην ολοκλήρωση της Β΄
φάσης των έργων. 
Το πρόγραμμα προβλέπει ότι μέχρι τις 29 Οκτωβρίου του 2013 θα ελλιμενίζε-
ται τουλάχιστον ένα κρουαζιερόπλοιο, κάθε εβδομάδα στην Ηγουμενίτσα, από
τα MSC Melody της MSC Cruises, Seabourn Spirit, Seabourn Pride, Seabourn
Odyssey της Seabourn και Ms Prinsendam της Holland America Line.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, παρά τη στασιμότητα στα έργα, γιατί δεν μπαίνεις εύ-
κολα στο χάρτη των προορισμών κρουαζιέρας.
Καλού, κακού όμως να τρέξουν και οι εργασίες, μη δίνουν αφορμές…

Φαν χούφτεν 

τράπεζεν Κύπρου 

πρέπει τιμωρηθούν.

Γιαβόλ

Η γιαγιά είχε τα λεφτά στο σπίτι…
Σε περιόδους κινδύνου για καταθέσεις ή για τη χρεοκοπία
μιας χώρας η καλύτερη λύση για να σου μείνει κάτι από τις οι-
κονομίες σου είναι να έχεις τα λεφτά στο σπίτι. Με τον κίν-
δυνο, βέβαια, να σου τα κλέψουν, αλλά το ρίσκο ενίοτε σώζει.
Και στην χώρα μας όταν υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος να κάνει
στάση πληρωμών και να οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία πολ-
λοί έβγαλαν τα λεφτά στο εξωτερικό ( οι… υπερπατριώτες
είναι αυτοί που έχουν τα πολλά) και οι έχοντες λίγα απέσυ-
ραν τα χρήματα από τις τράπεζες και τα φύλαγαν στο…
στρώμα ή στο σεντούκι, όπως συνηθίζουν οι Ηπειρώτες. Τε-
λικά δεν χρειάστηκε να μας «κουρέψουν» τις καταθέσεις,
όπως πήγε να γίνει στην Κύπρο, μας τα παίρνουν με άλλους
τρόπους. Δείτε όμως τι έκανε στην Κύπρο  μία συνταξιούχος
Πόντια γιαγιά με ρωσική καταγωγή. Πήγαινε κάθε Παρα-
σκευή στο υποκατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας στην
Πάφο και έκανε ανάληψη των 10.000 ευρώ που είχε στο λο-
γαριασμό της και τα κατέθετε ξανά τη Δευτέρα… Την υπόθεση
της γιαγιάς, που φαίνεται ότι υποψιαζόταν το επερχόμενο κού-
ρεμα, δημοσιεύει η ιστοσελίδα cyprusnews.eu.

Ανάσχεση ανεργίας και όχι ανάπτυξη με θέσεις εργασίας
Απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) που προσεγγίζει το
60% παρουσιάζουν τα προγράμματα ανέργων, που έχουν εκχω-
ρηθεί στον ΟΑΕΔ. Στα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργα-
σίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης έχει καλυφθεί το 88% των διαθέσιμων θέσεων. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις, η εφαρμογή των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
έχει συμβάλει στην ανάσχεση – συγκράτηση του ρυθμού αύξησης
της ανεργίας (5% – 7%). Ως εκ τούτου δημοσιεύματα Τύπου, αλλά
και «μεμονωμένες ανακοινώσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης»,
που εμφανίζουν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, να μην έχουν απο-
δώσει τα αναμενόμενα, δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγμα-
τικότητα. Αυτά, εν ολίγοις, ανακοινώθηκαν χθες από τον ΟΑΕΔ,
αλλά αλίμονο αν το ζητούμενο στη χώρα είναι να εκχωρούνται
διαρκώς προγράμματα στον ΟΑΕΔ για να μην φτάσει η ανεργία
στο 35%. Η περίφημη ανάπτυξη που υπόσχεται διαρκώς η τρι-
κομματική κυβέρνηση αργεί πολύ και ίσως ποτέ δεν έρθει και δεν
ξέρω αν θα φτάσουν όλοι οι πόροι του ΕΣΠΑ για να συγκρατηθεί
η ανεργία κάτω από το 30%, για πολύ ακόμη. Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί
προγράμματα δεν κάνει αναπτυξιακές παρεμβάσεις, καθυστερεί
την εκτίναξη της ανεργίας, μην μπερδευόμαστε.

» »


