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Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου
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Αιρετοί και εργαζόμενοι αντιδρούν στις απολύσεις

Την έντονη αντίδρασή της στις επι-
ταγές του μνημονίου ΙΙΙ που προ-
βλέπουν νέες αρμοδιότητες στους
δήμους χωρίς την μεταφορά των
απαραίτητων πόρων, περικοπές στις
δαπάνες για τους ΟΤΑ, απολύσεις
δημοτικών υπαλλήλων και υψηλή
εποπτεία σε όσους δήμους βρίσκον-
ται στο «κόκκινο» εξέφρασε η ΠΕΔ
Ηπείρου ακολουθώντας βέβαια το
παράδειγμα της ΚΕΔΕ.
Την ίδια στιγμή και ο Περιφερειάρ-
χης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμά-
νης, με δηλώσεις του το πρωί της
Τρίτης έκανε λόγο για απαξίωση
των αιρετών περιφερειών και ζήτησε
αλλαγές στα όσα προβλέπονται στο
μεσοπρόθεσμο, χρησιμοποιώντας
μάλιστα και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις αρκετά σκληρή γλώσσα για την
κυβέρνηση και τις αποφάσεις της.
ΣΕΛ. 4-5-6-7-11

Καρκινοβατεί το έργο

σύμφωνα με την ΕΥΔΕ

/ Αεροδρομίων 

Βορείου Ελλάδας

Μόνο 
το ΕΣΠΑ 
σώζει το 
αεροδρόμιο
Την ίδια ώρα τα σενά-

ρια ιδιωτικοποίησης

παραμένουν ενεργά
Σελ.  13

Συστράτευση για την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων ενόψει των εορτών Σελ. 2

ΕΡΕΥΝ- ητικά και παραπολιτικά Σελ. 24

Η χρονιά της αλήθειας
το 2013
Ψηφίστηκε και ο προϋπολο-
γισμός με πλειοψηφία που
δίνει σταθερότητα στην κυ-
βέρνηση και δυνατότητα να
συνεχίσει στο μέρος β’ που
είναι η ανάπτυξη.
Ο κ. Σαμαράς είπε ότι η δόση
και με το παραπάνω θα έρ -
θει. Αυτά τα χρήματα είναι
το απολύτως αναγκαίο για να
μπει η χώρα σε διαδικασίες
ανάκαμψης.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Πράσινο φως για 
τη γέφυρα στο Περιστέρι
Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό
Συνέδριο η σύμβαση Σελ. 3

Σελ. 8

Απάντηση του προέδρου 
Φίλιππα Τσουμάνη στις 
συνεχείς προκλήσεις 
της μείζονος αντιπολίτευσης
με αναλυτικά στοιχεία

Αυτή είναι 
η αλήθεια για
τον ΟΚΠΑΠΑ

Παρέα με τα λύματα
κρατούμενοι 
και αστυνομικοί

Σελ. 17

Πάγωμα αλλά
και μειώσεις
στα δημοτικά
τέλη Σελ. 9

Αλλάζει τακτική ο δήμος 
Β. Τζουμέρκων για τον ΧΥΤΑ Σελ. 16

Καθολικό «όχι»
στο μεσοπρόθεσμο από την αυτοδιοίκηση

Ετοιμάζονται 
για πανελλήνιες 
χωρίς καθηγητές

Σελ. 14



Ερώτηση στη βουλή κατέθεσαν βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, με τη συμμε-
τοχή του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου
Μαντά, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων με θέμα την Αφαί-
ρεση του εποπτικού ρόλου της Εγνατίας
Α.Ε. για λογαριασμό του ελληνικού δη-
μοσίου, των συμβάσεων παραχώρησης
των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλά-
δας Ε-65 και Μαλιακός-Κλειδί

Είναι γνωστό ότι, στους 4 από τους 5
οδικούς άξονες οι οποίοι υλοποιούνται
με Συμβάσεις Παραχώρησης, οι εργα-
σίες έχουν διακοπεί για χρονικό διά-
στημα μεγαλύτερο από ενάμιση χρόνο.

Την αρμοδιότητα εποπτείας για λογα-
ριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των
δύο εκ των συμβάσεων παραχώρηση
(των Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελ-
λάδας Ε-65 και Μαλιακός-Κλειδί) έχει η
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε».

Ο κ. Πρωθυπουργός όρισε τον Αντι-
πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Βιδάλη ως Σύμ-
βουλό του «επί θεμάτων που άπτονται
του συντονισμού της διαπραγμάτευσης»
για την επίλυση του θέματος της παύσης
των εργασιών στους υπόψη 4 οδικούς
άξονες που εκτελούνται με Συμβάσεις
Παραχώρησης, χωρίς να γνωρίζει κανείς
τις βασικές κατευθύνσεις καθώς και τις
σχετικές «κόκκινες γραμμές» κατά την
υπόψη διαπραγμάτευση. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου
(Καθημερινή (07/11/12), το Υπουργείο
Υποδομών και Ανάπτυξης, σχεδιάζει να
αφαιρέσει από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε», την εν λόγω αρμοδιότητα και
να τη μεταφέρει στις κεντρικές υπηρεσίες
του ΥΠΥΜΕΔΙ στην Αθήνα, με την αι-
τιολογία ότι η «καθυστερεί» να λάβει τις
απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για
την "επανεκκίνηση" των έργων των οδι-
κών αξόνων. 

Είναι αυτονόητο ότι η μεταφορά ση-
μαντικών αρμοδιοτήτων σε άλλη Υπηρε-
σία τη δεδομένη χρονική στιγμή, μόνο
σοβαρές καθυστερήσεις μπορεί να προ-
καλέσει και σε καμία περίπτωση επιτά-
χυνση στην επίλυση των σοβαρών
προβλημάτων των συγκεκριμένων έργων
Παραχώρησης. 

Μια τέτοια κίνηση πέρα από τις τερά-
στιες ανησυχίες που προκαλούνται για
την έκβαση των σχετικών διαπραγματεύ-
σεων, θεωρούμε ότι θα αποτελέσει, μετά
την ένταξη της Εγνατίας Οδού και των ση-
μαντικότερων καθέτων αξόνων της στα
προς εκποίηση έργα δια της υπαγωγής
τους στο ΤΑΙΠΕΔ, το τελειωτικό βήμα
στο διαφαινόμενο σχέδιο για την στα-
διακή αποδόμηση, την πλήρη απαξίωση
και τελικά την διάλυση της «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.», που μέχρι σήμερα έχει
αποτελέσει έναν από τους βασικότερους
αναπτυξιακούς μοχλούς αξιοποίησης
κονδυλίων του ΕΣΠΑ και κατασκευής
και διαχείρισης μεγάλων έργων υποδο-
μής στην χώρα.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
Ισχύουν τα στοιχεία του δημοσιεύμα-

τος; Αν ναι, σε ποια ακριβώς ζητήματα
αναφέρεται η «καθυστέρηση λήψης απο-
φάσεων» εκ μέρους της «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε» καθώς και ποιο είναι το οι-
κονομικό αντίκρισμα αυτών των αποφά-
σεων; 

Η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτή-
των σε άλλη Υπηρεσία, λαμβάνοντας
υπόψη τα σοβαρά προβλήματα των συγ-
κεκριμένων έργων Παραχώρησης, με
ποιο τρόπο εξυπηρετεί την επιτάχυνση
της «επανεκκίνηση» των παραπάνω
έργων παραχώρησης; 
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Η χρονιά της 
αλήθειας το 2013
Συνέχεια από 1η σελίδα

Θεωρούνται σημαντικά γιατί εξαλεί-
φεται η πιθανότητα εξόδου από το
ευρώ, δημιουργείται μία νέα στα-
θερά και με την ανακεφαλαίωση των
τραπεζών οι επενδύσεις γίνονται
ποιο εύκολες για τη χώρα.
Ας ελπίσουμε ότι οι σχεδιασμοί των
Ευρωπαίων συμπίπτουν με τους δι-
κούς μας και ότι η διετή επιμήκυνση
και η δόση θα ολοκληρωθούν ως
διαδικασίες μέσα στο Νοέμβριο.
Τα βλέμματα όλων στην κυβέρνηση
είναι πλέον προς το ζήτημα της ανά-
καμψης και της ανεργίας. Ο χρόνος
που έχει κερδίσει η τρικομματική
κυβέρνηση είναι λίγος και τα προ-
βλήματα πάρα πολλά.
Όταν θα ξεκινήσουν οι νέες περικο-
πές στους μισθούς του δημοσίου
δεν θα είναι καθόλου εύκολο να λει-
τουργήσει με αποδοτικό τρόπο αντί-
θετα θα υπάρχουν προσκόμματα και
δυσλειτουργίες.
Το 2013 ιδιαίτερα το πρώτο εξά-
μηνο θα είναι απολύτως καθορι-
στικό για τη χώρα και το μέλλον της.
Θα καθοριστεί εάν με το συντηρη-
τικό ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρ-
νησης η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ
ή θα υπάρξουν συνολικές ανατρο-
πές εσωτερικά από κυβέρνηση με
αριστερές αποχρώσεις που δεν θα
μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα
συνεχίσει ως ισότιμο μέλος της Ευ-
ρωζώνης.
Ο κ. Σαμαράς και η τρικομματική
κυβέρνηση έχει μόνο μία επιλογή,
την επιτυχία του προγράμματος
αποκρατικοποιήσεων και την αύ-
ξηση των επενδύσεων και το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2013 την
σταθεροποίηση της ανεργίας.
Επίσης έχει καθήκον σε περίπτωση
που οι εταίροι θεωρούν ότι τα προ-
βλήματα της κρίσης αφορούν απο-
κλειστικά την Ελλάδα και όχι το
σύνολο της Ευρωζώνης να θέσει με
το ποιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δε συ-
νεχίζουμε με το δικό τους τρόπο
αλλά με το δικό μας, που πρέπει να
υπάρχει πάντα ως σκέψη και ως εν-
δεχόμενο.
Ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος
αλλά όχι ακατόρθωτος εάν συμβάλ-
λουμε όλοι. Βέβαια κάποιος πρέπει
να συντονίσει την κατεύθυνση και
τις προσπάθειες, αυτό δε συμβαίνει
και δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχει
σχεδιασμός να συμβεί.
Η χώρα έχει χάσει προ πολλού τον
προσανατολισμό της και γι’ αυτό
χρειάζεται το παραγωγικό μοντέλο
να σχεδιαστεί και όχι να περιμέ-
νουμε από τους παραγωγικούς φο-
ρείς να το δημιουργήσουν από
μόνοι τους την ώρα που η τάση είναι
περικοπές, απολύσεις και επιβίωση.
Η καθημερινότητα στο μεγαλύτερο
τμήμα της χώρας είναι τραγική και
αυτό πρέπει να το λαμβάνει κάθε
μέρα υπ’ όψιν και η κυβέρνηση στις
αποφάσεις της.
Τίποτε δεν θα γίνει μόνο με πολιτι-
κές αποφάσεις ή με σκέψεις ότι
μπορεί να σωθεί η χώρα από κά-
ποιες επενδύσεις του εξωτερικού.
Χρειάζονται όλες οι εσωτερικές δυ-
νάμεις καθημερινά να προσπαθούν
για τον κοινό σκοπό και αυτό πρέπει
να το εμπνέει η κυβέρνηση.

Ερώτηση στη βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός Ε-65 
η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε

Συστράτευση για την ενίσχυση 
των ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων ενόψει των εορτών

Δεκάδες φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους
για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά πληθυ-
σμιακά ομάδων της Ηπείρου. Το απόγευμα της
Πέμπτης, σε συνάντηση που έγινε, με αθρόα
συμμετοχή, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας
συγκροτήθηκε το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στο οποίο σε εθελοντική βάση
μετέχουν πολιτιστικοί, αθλητικοί και άλλοι σύλ-
λογοι. Η πρώτη δράση, που αναλαμβάνεται και
είναι κριτήριο για την επιτυχή υλοποίηση της
πρωτοβουλίας, είναι η στήριξη ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων την περίοδο των εορτών. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης – στην
οποία προήδρευσε ο Θεματικός Αντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Οδυσσέας Πότσης και παρίσταντο
στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφέρειας- έγινε εκτενής αναφορά στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές
οικογένειες στην Ήπειρο, έγινε ενημέρωση
για τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη για τη στήριξη ευπαθών ομάδων και ανα-
λύθηκε το σχέδιο ενόψει των εορτών. 

Βάσει αυτού αποφασίστηκε η συγκέντρωση
ειδών διατροφής με μακρά ημερομηνία λήξεως
καθώς και ειδών ατομικής υγιεινής και χαρτι-
κών, τα οποία θα διατεθούν σε Κοινωνικές
Δομές της Περιφέρειας (Κέντρα Παιδικής Μέ-
ριμνας, Γηροκομεία, Θεραπευτήρια χρονίως
Πασχόντων, Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκα-
τάστασης, Συσσίτια Ενοριών, Κοινωνικά Παν-
τοπωλεία κ.α.). 

«Είναι αξιέπαινη και συγκινητική η έκ-
φραση αλληλεγγύης που επιδεικνύουν πολίτες
και φορείς της περιφέρειάς μας. Γνωρίζουμε
ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας με
πρωτοβουλίες, όπως αυτές που έχουμε αναλά-
βει. Όμως αμβλύνονται σε σημαντικό βαθμό
ορισμένα ζητήματα άμεσης ανάγκης και κυ-
ρίως νοιώθουν όλοι ότι σιγά – σιγά αναπτύσ-
σεται μια ομπρέλα κοινωνικής προστασίας, που
μπορεί να τους στηρίξει και να τους προστα-
τεύσει σε δύσκολες καταστάσεις που μπορούν
να προκύψουν», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Οδ. Πότσης. 

Η συγκέντρωση ειδών άρχισε ήδη και συνε-
χίζεται καθημερινά (ώρες λειτουργίας υπηρε-
σιών) στο Διοικητήριο της Περιφέρειας,
γραφείο 128. της Δ/νσης Κοινωνικής Μέρι-
μνας. (τηλ. 26510 87129-87128).

Παράδοση ειδών ένδυσης και σχολικού
υλικού στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Από τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου παραδόθηκαν στην Π.Ε
Θεσπρωτίας, είδη ένδυσης, σχολικό υλικό και
παιχνίδια για τις ανάγκες κοινωνικά ευπαθών
ομάδων. Έως σήμερα παρόμοια είδη έχουν
διατεθεί σε 12 Κοινωνικές Δομές και 19 Σχο-
λικές Μονάδες.
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Ο Σταύρος Καλογιάννης,
μόλις εγκατασταθεί ο ανάδο-
χος εργολάβος και αρχίσουν
οι εργασίες σταθεροποίησης
του επιχώματος στην ευρύτερη
περιοχή του έργου, θα ζητήσει
από την «Εγνατία Οδός ΑΕ» να
αποδοθεί στην κυκλοφορία ο
δρόμος και η γέφυρα Περιστε-
ρίου, καθώς σύμφωνα με τε-
χνική έκθεση της «Εγνατία
Οδός ΑΕ» οι κίνδυνοι από την
απόδοση σε κυκλοφορία του
συγκεκριμένου οδικού τμήμα-
τος είναι περιορισμένοι, εφό-
σον τηρούνται προϋποθέσεις
όπως η παρακολούθηση της
περιοχής με είδικούς μετρη-
τές. 

Εγκιβωτισμός του ποταμού
Καλώς εχόντων των πραγμά-

των κι εφόσον δεν υπάρξει
πρόβλημα με τη χρηματοδό-
τηση, στα μέσα του 2013 μπο-
ρεί να δοθεί η γέφυρα Τ9-Τ11,
μετά την έξοδο (προς Μέ-
τσοβο) της σήραγγας Δεμα-
τίου, στην κυκλοφορία, μαζί
βέβαια με το επίχωμα που ακο-
λουθεί, τρία χρόνια μετά τα εγ-
καίνια που αναβλήθηκαν.

Η μελέτη που προηγήθηκε
οδήγησε στην επιλογή της τε-

χνικής λύσης για να σταθερο-
ποιηθεί το μεγάλο επίχωμα
που «πατάει» στην όχθη του
Μετσοβίτικου.

Θα γίνει εγκιβωτισμός του
ποταμού και ειδικότερα, θα κα-
τασκευαστούν κατά μήκος του
επιχώματος δυο κιβώτια με
πέτρα, με άνοιγμα δέκα μέτρων

και το νερό θα περνά ανάμεσα
τους, ενώ στο ένα προς την
πλευρά του προβληματικού
επιχώματος θα δημιουργηθεί
πρόσθετο επίχωμα μικρού
ύψους, ως αντιστήριξη στο
υπάρχον το οποίο θα παραμεί-
νει ως έχει.

Η κατασκευή της γέφυρας

και του επιχώματος (τμήμα
από σήραγγα Τ8 Δεματίου
μέχρι κόμβο Μικρού Περιστε-
ρίου) ήταν από τα τελευταία
έργα στον αυτοκινητόδρομο.

Υποχρέωση και λόγω 
συγχρηματοδότησης

Οι προσωρινές παρεμβάσεις

και οι εργασίες δεν έδωσαν
λύση και ορθώς επιλέχθηκε να
εκτελεστεί νέο έργο για τη στα-
θεροποίηση του. Πρόκειται,
άλλωστε για συγχρηματοδο-
τούμενο έργο από την Ε.Ε και
η ολοκλήρωση της παλιάς ερ-
γολαβίας καταλήγει σε ένα ημι-
τελές και προβληματικό έργο,
κάτι που δεν μπορεί να αιτιο-
λογηθεί, ούτε και να παραμεί-
νει αυτή η ... ανοιχτή πληγή σε
έναν αυτοκινητόδρομο.

Αν και δεν βγαίνει κανείς
από τον αυτοκινητόδρομο, (για
λίγες εκατοντάδες μέτρα οι
οδηγοί κινούνται σε δρόμο δι-
πλής κατεύθυνσης στο ύψος
της διασταύρωσης της παλιάς
εθνικής οδού προς Μεγάλο
Περιστέρι), η εικόνα με την τε-
λειωμένη γέφυρα και το προ-
βληματικό επίχωμα δεν
ικανοποιεί κανέναν.

Το επόμενο καλοκαίρι όλα
θα είναι όπως αρμόζει σε ένα
τέτοιο έργο και ενδεχομένως
θα δοθεί η δυνατότητα για την
είσοδο, τουλάχιστον, που ζη-
τείται στο σημείο από τους φο-
ρείς του Μεγάλου Περιστερίου
και το δήμο Μετσόβου.

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση 

Πράσινο φως για τη γέφυρα 
στο Περιστέρι

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι «δεν
κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης» του
έργου: «Εγνατία Οδός – Οριστικά Μέτρα Στα-
θεροποίησης του Επιχώματος χ.θ. 7+150 και
7+500 στο Τμήμα Α/Κ Αράχθου - Α/Κ Περι-
στερίου», που αφορά στην γέφυρα Περιστε-
ρίου.
Πρόκειται για το έργο που ουσιαστικά θα ολο-
κληρώσει τον αυτοκινητόδρομο και στην
Ήπειρο, στο τμήμα Άραχθος-Περιστέρι, με

την σταθεροποίηση του επιχώματος, ώστε να
δοθεί και η τελευταία γέφυρα στην κυκλοφο-
ρία και το μικρό κομμάτι που ακολουθεί.
Αν και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του
έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης, μπορεί να κερδηθεί χρόνος και να
τελειώσει νωρίτερα η πολύ αναγκαία και επεί-
γουσα παρέμβαση στο επίχωμα. Σε δήλωσή
του ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Υποδομών Σταύρος Καλογιάννης τονίζει: «Με

την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοί-
γει ο δρόμος για την κατασκευή του έργου, με
το οποίο ολοκληρώνεται ο άξονας της Εγνα-
τίας οδού, αφού δίνεται πλέον η δυνατότητα
στην «Εγνατία Οδός ΑΕ», σε δεκαπέντε ημέ-
ρες, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, προ-
ϋπολογισμού, 15 εκατομμυρίων ευρώ, με την
ανάδοχο εταιρεία (ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ), η οποία
μειοδότησε στον διαγωνισμό, προσφέροντας
έκπτωση 27,8%. 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου,
Αλέξανδρος Καχριμάνης πάν-
τως είχε εκφραστεί κατά της
ολοκλήρωσης του έργου ερχό-
μενος σε αντίθεση με την
στάση του σημερινού αρμό-
διου αναπληρωτή υπουργού
Ανάπτυξης και Υποδομών
Σταύρου Καλογιάννη.
Σύμφωνα με τον κ. Καχριμάνη
θα έπρεπε να ασφαλτοστρωθεί
το επίχωμα (που δεν παρου-
σίασε μεγάλες μετατοπίσεις)
και να δοθεί με τη γέφυρα
στην κυκλοφορία. Στην πο-
ρεία, ανάλογα με τη συμπερι-
φορά του επιχώματος να
αποφασιστεί ή όχι το έργο. Ου-
σιαστικά ο κ. Καχριμάνης αμ-

φισβητεί την μελέτη και την
αναγκαιότητα να γίνει η απο-
κατάσταση του επιχώματος,
όπως προβλέφθηκε με εγκιβω-
τισμό της κοίτης του Μετσοβί-
τικου.
Εθνικοί πόροι για το έργο του

επιχώματος είναι δύσκολο να
βρεθούν σήμερα, παρόλο που
το έργο πάει για δημοπράτηση
και ο Περιφερειάρχης, έφερε
στο προσκήνιο και τις συνδέ-
σεις που εκκρεμούν, προτάσ-
σοντας τη σύνδεση από το
Δρίσκο με το λεκανοπέδιο.
«Δεν είναι, είπε, μείζον θέμα
σήμερα να γίνει η δημοπρα-
σία. Το μείζον- τόνισε- θα ήταν
ένα τέτοιο ποσό να διατίθεντο
για τη σύνδεση της Εγνατίας
Οδού μέσω γέφυρας με το Δρί-
σκο, έργο που το έχει ανάγκη
η περιοχή, καθόσον βρίσκεται
στο τελικό στάδιο το κομμάτι
της ένταξης του δρόμου από
Αμφιθέα προς Λυκόστομο».

Διαφωνούσε ο Περιφερειάρχης
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Την έντονη αντίδρασή της
στις επιταγές του μνημονίου ΙΙΙ
που προβλέπουν νέες αρμο-
διότητες στους δήμους χωρίς
την μεταφορά των απαραίτητων
πόρων, περικοπές στις δαπά-
νες για τους ΟΤΑ, απολύσεις
δημοτικών υπαλλήλων και
υψηλή εποπτεία σε όσους δή-
μους βρίσκονται στο «κόκκινο»
εξέφρασε η ΠΕΔ Ηπείρου ακο-
λουθώντας βέβαια το παρά-
δειγμα της ΚΕΔΕ.

Την ίδια στιγμή και ο Περι-
φερειάρχης Ηπείρου, Αλέξαν-
δρος Καχριμάνης, με δηλώσεις
του το πρωί της Τρίτης έκανε
λόγο για απαξίωση των αιρετών
περιφερειών και ζήτησε αλλα-
γές στα όσα προβλέπονται στο
μεσοπρόθεσμο, χρησιμοποιών-
τας μάλιστα και σε ορισμένες
περιπτώσεις αρκετά σκληρή
γλώσσα για την κυβέρνηση και
τις αποφάσεις της.

Έτσι το κλίμα αντιδράσεων
κατά των όσων ψηφίστηκαν την
περασμένη εβδομάδα και αλ-
λάζουν ριζικά το χάρτη της αυ-
τοδιοίκησης και όχι μόνο στη
χώρα ολοένα και μεγαλώνει με
τους αυτοδιοικητικούς να μοι-
άζουν αποφασισμένοι να μην
επιτρέψουν την εφαρμογή των
μέτρων αυτών.

Σε ομόφωνο ψήφισμα, το
οποίο περιλαμβάνει τέσσερα
βασικά σημεία, κατέληξε η
ΠΕΔ Ηπείρου, ύστερα από μία
μακρά συνεδρίαση υπό το
βάρος των νέων μέτρων που κα-
λούνται να σηκώσουν οι αυτο-
διοικητικοί.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα
βαρύ καθώς κοινή διαπίστωση
πως με τα νέα μέτρα οι Δήμοι
δεν έχουν περιθώρια επιβίω-
σης.

Η ΠΕΔ Ηπείρου με το ομό-
φωνο ψήφισμά της λέει κάθετα
όχι στις απολύσεις εργαζομέ-
νων, ζητά την αξιολόγηση του
προσωπικού προς μετάταξη,

όπως ήταν η δέσμευση του
Υπουργού Εσωτερικών, λέει
όχι στη μεταβίβαση οποιασδή-
ποτε νέας αρμοδιότητας χωρίς
αντιστοιχία προσωπικού και
πόρων και ζητά την άμεση σύγ-
κλιση συνεδρίου της ΚΕΔΕ
προς εφαρμογή της απόφασης
του Αυγούστου για καθολική
παραίτηση των αιρετών.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Γιάν-
νης Παπαλέξης ανέφερε ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκε-
ται μόνιμα στο στόχαστρο με
συνεχείς περικοπές πόρων και
τόνισε ότι κάτω από αυτές τις
συνθήκες οι δήμοι είναι αδύ-
νατο να αντέξουν άλλο.

Την κάθετη αντίθεσή του
στις απολύσεις του προσωπι-
κού εξέφρασε ο επικεφαλής
της αντιπολίτευσης Νίκος Γκόν-
τας. «Η εγκύκλιος και η νομο-
θετική πράξη που έγινε βάζει
προς διερεύνηση τον αριθμό
των προς απόλυση εργαζομέ-
νων. Είμαστε κάθετα αντίθε-
τοι», σημείωσε.

Ο Δήμαρχος Ζίτσας Δημή-
τρης Ρογκότης, καυτηρίασε τη
στάση που έχει επιδείξει η
ΚΕΔΕ. «Το Υπουργείο έχει
γραμμένη την ΚΕΔΕ, η οποία
με τη στάση της μέχρι σήμερα
αποδεικνύεται κατώτερη των
περιστάσεων. Πολύ λίγη απο-
δείχθηκε και στο έκτακτο συνέ-
δριο του Αυγούστου. Σήμερα
τα όρια εξαντλούνται και πραγ-
ματικά δεν ξέρω αν μπορούμε
να αντέξουμε άλλο», ανέφερε ο
κ. Ρογκότης.

Αποφασισμένος να κλείσει
το δημαρχείο και να πάει στο
σπίτι του δήλωσε ο Δήμαρχος
Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσι-
νος. «Δεν γνωρίζω πόσοι από
σας θα αντέξετε να ολοκληρώ-
σετε τη θητεία. Εγώ δεν πρό-
κειται να υπογράψω καμία
απόλυση, θα προτιμήσω να
πάω στο σπίτι μου. Η πρότασή
μου είναι να υποβάλλουμε τις
παραιτήσεις όλοι οι αιρετοί»,
υπογράμμισε.

«Μας έχουν μετατρέψει σε

απλούς διαχειριστές. Αισθάνο-
μαι ως τμηματάρχης β’. Δεν
έχουμε άλλη λύση πλην της
παραίτησης. Ψηφίζονται μέτρα
που ούτε οι βουλευτές που θα
ψήφισαν δεν τα πήραν χαμ-
πάρι και ζητούν από μας να τα
εφαρμόσουμε... Δεν πάει
άλλο», τόνισε ο Δήμαρχος Βο-
ρείων Τζουμέρκων Γιάννης
Σεντελές.

Στήριξη του αγώνα της ζήτησε
η ΑΔΕΔΥ

Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ το
παρών έδωσε και ο πρόεδρος
του Ν.Τ. Ιωαννίνων της
ΑΔΕΔΥ, Χρίστος Γρίβας, ο
οποίος ζήτησε από τους αιρε-
τούς να μην υπογράψουν καμία
απόλυση υπαλλήλων τους λέ-
γοντας μάλιστα πως οι 2.000
απολύσεις για φέτος είναι μόνο
η αρχή.

Παράλληλα ζήτησε και την
πολιτική κάλυψη στις υπηρε-
σίες τους από τις οποίες έχουν
ζητηθεί λίστες με όσους εργα-
ζόμενους εμπίπτουν στις κατη-
γορίες των προς απόλυση.

Αλλαγές 
και στον Καλλικράτη

Στην ίδια συνεδρίαση συζη-
τήθηκε και το θέμα των θεσμι-
κών αλλαγών στον Καλλικράτη
με τους περισσότερους αιρε-
τούς πάντως να θεωρούν την κί-
νηση της ΚΕΔΕ, μετά από
εντολή του υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης, να ζη-
τήσει προτάσεις από τις ΠΕΔ
για την τροποποίηση του Καλ-
λικράτη, να είναι εκτός τόπου
και χρόνου, από τη στιγμή που
για πολλούς δήμους διακυ-
βεύεται ακόμα και η ίδια η
ύπαρξή τους λόγω των τερά-
στιων περικοπών στα έσοδά
τους.

Έτσι πέραν από μιας φιλολο-
γικής συζήτησης για τους λό-
γους που ζητείται από τους
δήμους να καταθέσουν προτά-
σεις σε μια τέτοια στιγμή η κου-
βέντα δεν προχώρησε στην
ουσία.

Άλλωστε τα προβλήματα που
υπάρχουν και που θα προκύ-
ψουν αν εφαρμοστεί ο νέος
νόμος συζήτησαν διεξοδικά
στο θέμα που αφορούσε το με-
σοπρόθεσμο.

Ξεκάθαρα κατά των όσων προβλέπει 
το Μεσοπρόθεσμο ο Περιφερειάρχης

Αλ. Καχριμάνης: «Διαλύουν το θεσμό 
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης»

Δηλώσεις για τα μέτρα τα οποία υποχρεώ-
νονται να εφαρμόσουν οι Περιφέρειες μετά
την ψήφιση του Νόμου για το Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής,
έκανε χθες ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ.
Αλέξανδρος Καχριμάνης. Μεταξύ άλλων δή-
λωσε και τα εξής:

«Αποφασίσαμε και στην Εκτελεστική Επι-
τροπή, αλλά και στο Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ. ότι εμείς
είμαστε ένα όργανο αυτοδιοικητικό, το οποίο
περιλαμβάνει τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Αυτό σημαίνει ότι τις αποφάσεις για το πώς

θα δουλέψουμε, που θα επέμβουμε για να έχουμε οικονομία
αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα τις πάρουμε εμείς. Είπαμε
στους αρμόδιους ότι μπορεί να μας ζητήσουν περικοπή δα-
πανών και 20 και 30 και 40%, το που όμως θα επέμβουμε θα
το αποφασίσουμε εμείς. Και το λέμε αυτό προς όλες τις κα-
τευθύνσεις γιατί αυτό σημαίνει αυτοδιοίκηση. Το λέει και ο
όρος. Εμείς πιστεύουμε στην αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε καμία
σχέση με το κεντρικό κράτος. Δεν μπορεί ένα κράτος που εδώ
και λίγα χρόνια, όταν δημιουργούσε την αιρετή περιφέρεια,
και έλεγε ότι εμείς θα έχουμε δικαιώματα μικρών πρωθυ-
πουργών, να έρχεται τώρα και να διαλύει αυτό που ξεκίνησε να
φτιάξει. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να
υπάρχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Δύο εξουσίες στον ίδιο
χώρο δεν χωρούν. Ή πιστεύουν στις αιρετές Περιφέρειες που
δημιούργησαν, ή αν θέλουν να κρατήσουν με τη μορφή που
έχουν σήμερα τις κρατικές οντότητες είναι δικό τους θέμα.
Αλλά να μας το πουν ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν μας
χρειάζονται. Εμείς ζητήσαμε να μη γίνει δεκτή η νομοθεσία.

Αντιπροσωπεία συναδέλφων συναντήθηκε με τον πρωθυ-
πουργό και τους αρχηγούς των
κομμάτων που συμμετέχουν στην
κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε και κά-
ποια περίεργα πράγματα. Έχει ψη-
φιστεί ένα νομοσχέδιο και
δίδονται αυθαίρετες εξηγήσεις για
το τι λέει αυτό που διαβάζουμε.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι δύο φορές
απαξίωση και δεν είμαστε διατε-
θειμένοι ως Περιφερειάρχες να το
δεχτούμε. Έστω και την τελευταία
στιγμή να φερθούν σωστά σε ένα
όργανο που είναι η μοναδική ελ-
πίδα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημο-
σιογράφων ο Περιφερειάρχης,

ανάμεσα στα άλλα, είπε και τα εξής:
«Δεν μπορεί τα συναρμόδια Υπουργεία να δείχνουν τέτοια

εχθρικότητα προς το θεσμό μας. Δεν μπορεί να μιλάνε ορι-
ζόντια ποιοι πρέπει να φύγουν από δουλειές και ενώ δεν τις
περιλαμβάνουν στο νόμο στέλνουν και εξηγήσεις, που είναι
παρά τω νόμω. Πρέπει να καταλάβουν ότι με τη συνεργασία
θα τους λέγαμε που θέλουμε την οικονομία και πως θα πο-
ρευθούμε. Αυτό δεν το επεδίωξαν και με τις αποφάσεις που
πήραν, το μόνο που καταφέρνουν, είναι να διαλύουν το
θεσμό». 

Σχετικά με τις απολύσεις, ο Περιφερειάρχης δήλωσε: 
«Τι δουλειά έχουν οι προσωποπαγείς θέσεις, με τις θέσεις

που είναι στο οργανόγραμμα; Εμείς σε καμία περίπτωση δεν
δεχόμαστε τις οριζόντιες περικοπές στο προσωπικό μας.
Έχουμε οργανωθεί, αφού κάναμε τεράστια οικονομία στο ελ-
ληνικό κράτος (ειδικά αφότου αναλάβαμε τη διαχείριση της
ΔΕΣΕ, της ΔΕΚΕ, του Αναπτυξιακού Νόμου και άλλων πρω-
τοβουλιών), που δυστυχώς η κρατική Περιφέρεια ποτέ δεν
είχε καταφέρει. Δεύτερον, έχουμε το δικαίωμα να έχουμε ότι
έχει ένας Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δεν
μπορεί αυτή τη στιγμή να αποδιοργανώνουν τις υπηρεσίες
μας. Έχουμε υπηρεσίες τις οποίες εκχώρησε ο «Καλλικράτης»
και οποιαδήποτε αλλαγή όφειλαν να τη συζητήσουν μαζί μας.
Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που περνάει το κράτος. Όμως,
πρέπει να είμαστε συζητητές τέτοιοι, που θα δώσουμε λύσεις
και όχι να αποφασίσουν κάποιοι, οι οποίοι ούτε την αυτοδι-
οίκηση γνωρίζουν, ούτε την προσφορά μας μέχρι σήμερα».

Συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι κάποιοι υπουργοί είναι
ανεπαρκείς. Εδώ που φτάσαμε δεν χωρούν παληκαρισμοί. Θα
κάνουμε τα πρέποντα. Αλλά προτού φτάσουμε εκεί, θα ανα-
λύσουμε τη νομοθεσία μέσα από τις νομικές υπηρεσίες.
Θεωρώ ότι η νομοθεσία δεν έχει καμία σχέση με την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου. Αλλά αυτά τα νομοθετήματα και οι επεξηγή-
σεις στους νόμους είναι εκ του πονηρού και απαράδεκτα, είναι
από ανθρώπους που δεν ξέρω τι έχουν ζητήσει να ψηφίσει η
Βουλή». 

Περιφερειάρχης και ΠΕΔ δήλωσαν απέναντι στα μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση για τους ΟΤΑ

Καθολικό «όχι» στο μεσοπρόθεσμο
από την αυτοδιοίκηση
Με τις παραιτήσεις στο χέρι βρίσκονται οι δήμαρχοι αν εφαρμοστούν τα μέτρα

Το κλίμα αντιδράσεων κατά των όσων ψηφίστηκαν 
την περασμένη εβδομάδα ολοένα και μεγαλώνει με τους αυ-
τοδιοικητικούς να μοιάζουν αποφασισμένοι να μην επιτρέ-

ψουν την εφαρμογή των μέτρων αυτών

“ “
◗ Έντονα προβληματι-

σμένοι και εμφανώς

εκνευρισμένοι από

τα νέα μέτρα οι αυ-

τοδιοικητικοί της

Ηπείρου τα απέρρι-

ψαν ομόφωνα

«Θεωρώ ότι κάποιοι
υπουργοί είναι ανε-
παρκείς. Εδώ που
φτάσαμε δεν χωρούν
παληκαρισμοί. Θα κά-
νουμε τα πρέποντα»,
είπε ο Αλ. Καχριμά-
νης που δεν μάσησε
τα λόγια του
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Σε έτερο ψήφισμα, δε, οι δή-
μαρχοι επιτίθενται στην κυβέρ-
νηση για την «Εποπτεία», το
Παρατηρητήριο Οικονομικής
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, και επι-
σημαίνουν την απόφασή τους
για προσφυγή αντισυνταγματι-
κότητας στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας: «Η δημιουργία του
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ» έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τις Συν-
ταγματικές Διατάξεις για την Δι-
οικητική και Οικονομική
Αυτοτέλεια των ΟΤΑ και η
ΚΕΔΕ θα προσφύγει στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για την
ακύρωσή του», αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά στο δεύτερο ψή-
φισμα.

Ομαδικές παραιτήσεις 
στο συνέδριο;

Στη συνεδρίαση ακούστηκε
για μια ακόμη φορά πρόταση
για ομαδικές παραιτήσεις δη-
μάρχων, ύστερα από σχετική
απόφαση που θα πάρουν τα δη-
μοτικά συμβούλια, και υποστη-
ρίχθηκε σθεναρά τόσο από τα
μέλη της ΠΕΔΚΜ δήμαρχο Νε-
άπολης - Συκεών Σίμο Δανιη-
λίδη (πρόεδρος), δήμαρχο
Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζό-
γλου και το δήμαρχο Αμπελο-
κήπων - Μενεμένης Λάζαρο
Κυρίζογλου. Ωστόσο, τόσο ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας
Ασκούνης όσο και ο γραμμα-
τέας της Ένωσης Απόστολος
Κοιμήσης ζήτησαν η απόφαση
αυτή να ληφθεί από το Έκτακτο
Συνέδριο που θα πραγματοποι-
ηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Προσφυγή και για 
τη νομιμότητα μεταφοράς αρ-

μοδιοτήτων;
Πέραν της προσφυγής στο

ΣτΕ για το Παρατηρητήριο, οι
δήμαρχοι φαίνεται πως θα εξε-
τάσουν και το ενδεχόμενο προ-
σφυγής, επίσης στο Ανώτατο
Δικαστήριο, για τη νομιμότητα
ή όχι της μεταφοράς πόρων
στους δήμους χωρίς πόρους
(σ.σ: το 2013 πρόκειται να με-
ταφερθούν 213 αρμοδιότητες),

αν και υπάρχει το προηγού-
μενο με την απόφαση του ΣτΕ
για το Δήμο Ηρακλείου Κρή-
της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που

ακούστηκαν στη συνεδρίαση
του δ.σ. της ΚΕΔΕ για τη διαθε-
σιμότητα - μετατάξεις που προ-
ωθεί το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, πρόκειται να

«φύγουν» με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο 2.750 άτομα, εκ
των οποίων οι 750 θα είναι δη-
μοτικοί υπάλληλοι και οι 2.000
υπάλληλοι των περιφερειών και

των αποκεντρωμένων διοική-
σεων. Πρόκειται για υπαλλή-
λους ΙΔΑΧ (πρώην συμβασιού  -
χους, των οποίων οι συμβάσεις
είχαν μετατραπεί σε Αορίστου
Χρόνου με τα διατάγματα των
πρώην υπουργών Εσωτερικών
κ. Β. Παπανδρέου και Πρ. Παυ-
λόπουλου), οι οποίοι όπως
προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο
θα μεταταχθούν από ΟΤΑ όπου
αποτελούν έως το 25% των ερ-
γαζομένων. Δηλαδή, σε όποι-
ους ΟΤΑ οι μόνιμοι είναι άνω
του 75% του συνόλου των
υπαλλήλων κρίνεται ότι μπο-
ρούν να λειτουργήσουν, ενώ
στους υπόλοιπους όχι. Παράλ-
ληλα το 2012 αναμένεται να
αποχωρήσουν από τους ΟΤΑ
με συνταξιοδότηση ακόμη 808
υπάλληλοι (σύνολο 3.558). 

Αναφορικά με τις συνταξιο-
δοτήσεις-διαθεσιμότητα των
υπαλλήλων ΟΤΑ, πάντα σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΚΕΔΕ:

• το 2013, θα «φύγουν»
3.048 υπάλληλοι

• το 2014, θα «φύγουν»
3.108 υπάλληλοι

• το 2015, θα «φύγουν»
3.108 υπάλληλοι

• το 2016, θα «φύγουν»
2.072 υπάλληλοι

• ΣΥΝΟΛΟ: 14.894 υπάλλη-
λοι

Για απολύσεις και εργαζομένων και «εποπτεία»

Αντιστέκονται στις επιταγές 
του Μεσοπρόθεσμου οι δήμοι

Να μη δώσουν τα στοιχεία με τους προς απόλυση υπαλλήλους τους καλεί η ΚΕΔΕ 
τους δημάρχους, κάτι που έχει ήδη αποφασίσει ο Δήμος Ιωαννιτών

Στα βήματα του Δήμου Ιωαννιτών, Πατρέων
αλλά και αυτά των ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδο-
νίας και Αττικής που ακολούθησαν βαδίζει η
ΚΕΔΕ αναφορικά με τις απολύσεις στους
δήμους. Σε ψήφισμα που εξέδωσε υπογραμ-
μίζεται η πλήρης διαφωνία της με τις απολύ-
σεις και προτρέπονται οι αιρετοί να μην
συμμετάσχουν σε αυτή, δηλαδή να μην δώ-
σουν οποιοδήποτε στοιχείο υπαλλήλων προ-

κειμένου να μπει σε διαθεσιμότητα ή μετά-
ταξη: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
εκφράζει τη πλήρη διαφωνία της με τη δια-
θεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί
τους δήμους σε αδυναμία εκπλήρωσης του
ρόλου τους. Δηλώνει ότι οι δήμοι δεν θα γί-
νουν συμμέτοχοι σ' αυτήν τη διαδικασία και
προτρέπει τους αιρετούς να μη συμμετά-
σχουν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ψή-

φισμα.
Αν σε αυτή την εξέλιξη συνυπολογισθεί και η
ακόμη πιο σκληρή η στάση της ΠΟΕ - ΟΤΑ η
οποία δηλώνει ότι συνεχίζει «προκειμένου να
μην αποσταλούν καταστάσεις και στοιχεία»
των υπό απόλυση εργαζομένων, τότε αντι-
λαμβάνεται κανείς ότι η προσπάθεια της κυ-
βέρνησης για απολύσεις στους δήμους δεν
θα είναι τόσο εύκολη.

Την  έντονη διαμαρτυρία της
καθώς και την πλήρη αντίθεσή
της εκφράζει η ΕΝ.Π.Ε. στην
επιχειρούμενη μείωση του
προ σωπικού των Περιφερειών
μέσω των απολύσεων Υπαλλή-
λων (ΔΕ ΙΔΑΧ) που περιλαμβά-
νονται στο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δας θεωρεί ότι οι οριζόντιες
περικοπές δεν είναι δυνατόν να
εφαρμοστούν στις Περιφέ-
ρειες, όπου όχι μόνο δεν υπάρ-
χει πλεονάζον προσωπικό,
αλλά αντίθετα παρατηρούνται
σοβαρές ελλείψεις προσωπι-
κού σε ζωτικής σημασίας υπη-
ρεσίες  για την καθημε ρινό-
τητα του πολίτη.
Θέση της ΕΝ.Π.Ε. είναι ότι αν
η Κυβέρνηση θέλει να επιτύχει
πραγματικά δημοσιονομικά
οφέλη χωρίς απολύσεις, πρέ-
πει άμεσα να προχωρήσει στην
κατάργηση των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων και όχι να απο-
ψιλώνει τις Περιφέρειες από το

αναγκαίο προσωπικό, το οποίο
καλύπτει πραγματικές, πάγιες
και διαρκείς ανάγκες.  Η
ΕΝ.Π.Ε. υπενθυμίζει ότι οι Πε-
ριφέρειες από την  έναρ ξη της
λειτουργίας τους το 2011
έχουν προσφέρει από μόνες
τους στην  τεράστια δη -μο -
σιονομική προσπάθεια της χώ -
ρας, μειώνοντας τα λειτουρ -
γικά τους έξοδα έως και 40%.
Επιπλέον, έχουν ήδη επωμισθεί
το βάρος της μείωσης των εσό-
δων τους από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό (Κ.Α.Π.) τη διετία

2011-2012 κατά 60%.
Το Κεντρικό Κράτος με τις κα-
θυστερήσεις, την αναβλητικό-
τητα και την αναποτελε σμα-
τικότητα του, αντί να επιβάλλει
διαρθρωτικές αλλαγές και να
καταπολεμήσει την γραφει-
οκρατία, εξοικονομώντας πολύ
περισσότερα δημοσιονομικά
οφέ λη, επιλέγει την   αποψί-
λωση των υπηρεσιών από ανα-
γκαίο προσωπικό, την απαξίω -
ση των Περιφερειών και την
απόλυση δημοσίων υπαλλή-
λων. 

Διαμαρτυρίες και από τις Περιφέρειες
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Περισσότεροι από 70 διοικητικοί
υπάλληλοι με τη συμπαράσταση κι
άλλων εργαζομένων αλλά και καθη-
γητών στο Πανεπιστήμιο απαίτησαν
την ακύρωση του νέου μνημονίου
και τις απολύσεις 30 περίπου υπαλ-
λήλων από διάφορους κλάδους του
Ιδρύματος.

Η πρόεδρος του Συλλόγου διοικη-
τικών υπαλλήλων, Σοφία Τσαπάρη
μάλιστα με δηλώσεις της σημείωσε
πως οι εργαζόμενοι στην διοίκηση
του Πανεπιστήμιου είναι το πιο χρή-
σιμο εργαλείο για να λειτουργήσει
αυτό σωστά, καθώς σε αυτή συμ-
περιλαμβάνονται φύλακες, θυρω-
ροί, γραμματείς και υπάλληλοι στην

οικονομική υπηρεσία και το τμήμα
προμηθειών.

«Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε
ότι χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά.
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην
εργασία. Σε ένα χώρο που εργαζό-
μαστε πάνω από δέκα χρόνια», είπε
η κ. Τσαπάρη και πρόσθεσε: 

«Προασπιζόμαστε τα δημόσια και
δωρέαν πανεπιστήμια σε ένα κρά-
τος όπου τίποτα πλέον δε γίνεται
προς όφελος του πολίτη, αλλά κα-
ταργούνται βασικά αγαθά όπως η
παιδεία, η υγεία και η κοινωνική
ασφάλιση. Δεν δεχόμαστε την πο-
λιτική δίωξη συναδέλφων και κα-

λούμε όλα τα σωματεία και την
ΑΔΕΔΥ που σιωπά να πάρουν απο-
φάσεις για κινητοποιήσεις για να
πάρουν πίσω όλα τα μνημόνια και
τις απολύσεις».

Στο πλευρό των υπαλλήλων στέ-
κονται και τα άλλα μέλη της πανε-
πιστημιακής κοινότητας.

Η Σύγκλητος με ομόφωνη από-
φασή της τόνισε πως δεν πρόκειται
να παραδώσει στοιχεία που ζητούν-
ται για το προς απόλυση προσω-
πικό.

Εκ μέρους του Συλλόγου μελών
ΔΕΠ, η Κατερίνα Αντώνιου εξέ-
φρασε την αλληλεγγύη της στους

διοικητικούς υπαλλήλους τονίζοντας
πως κανένας δεν πρέπει να δίνει
μόνος του τους αγώνες για να κρα-
τήσει τη δουλειά του, ενώ τέλος και
ο πρόεδρος της ΕΙΝΗ, Τάκης Νικο-
λόπουλος, δήλωσε πως η συμπαρά-
σταση των συναδέλφων του στον
αγώνα που κάνουν οι διοικητικοί
υπάλληλοι του Πανεπιστήμιου είναι
δεδομένη, υποστηρίζοντας ότι αν η
πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή
κυβέρνηση και που είναι συνέχεια
των όσων έκαναν οι δύο προηγού-
μενες, δεν ανακοπεί έγκαιρα, τότε η
αυριανή μέρα θα είναι μαύρη για
τους πολίτες αυτής της χώρας.

»
Στο πλευρό
των υπαλ-
λήλων στέ-
κονται και
τα άλλα
μέλη της
πανεπιστη-
μιακής κοι-
νότητας.

Περισσότεροι από 70 διοικητικοί υπάλληλοι απαίτησαν την ακύρωση του νέου μνημονίου 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Την είσοδο της Πανεπιστη-
μιούπολης των Ιωαννίνων
απέκλεισαν το πρωί της
Δευτέρας οι διοικητικοί
υπάλληλοι του Ιδρύματος
στα πλαίσια των 48ωρων
επαναλαμβανόμενων κινη-
τοποιήσεων που έχει προ-
κηρύξει η Ομοσπονδία τους
εξαιτίας των όσων προβλέ-
πονται στο μνημόνιο ΙΙΙ και
τις απολύσεις που φέρνει
αυτό σε συναδέλφους τους
Δ.Ε.

Είπαν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, αποκλείοντας την είσοδό του

«Όχι» στις απολύσεις συναδέλφων τους

Στον ανακαθορισμό των οργανικών θέ-
σεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών
των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΔΟΥ) προχώρησε ο υπουργός Οικονομι-
κών κ. Γ. Στουρνάρας.

Απόφαση του κ.  Στουρνάρα προβλέπει
πως μετά την αναδιοργάνωση των Δημό-
σιων Οικονομικών Υπηρεσιών θα πρέπει
να υπηρετούν στο σύνολο των 114 Εφοριών
που θα παραμείνουν ενεργές 8.717 εφο-
ριακοί υπάλληλοι. Από αυτούς οι 4.128 θα
πρέπει να είναι πανεπιστημιακής εκπαί-
δευσης, οι 1.727 τεχνολογικής εκπαίδευ-
σης και οι 2.840 δευτεροβάθμιας εκπαί -
δευσης.

Σημειώνεται πως σήμερα υπηρετούν στις
Εφορίες 9.826 υπάλληλοι, ήτοι με τις νέες

οργανικές θέσεις το προσωπικό των ΔΟΥ
καθίσταται υπεράριθμο κατά 1.109 υπαλ-
λήλους και μειώνεται κατά 12%. Οι εν
λόγω υπεράριθμοι υπάλληλοι θα οδηγη-
θούν σε εφεδρεία και θα αποχωρήσουν ή
θα μεταταγούν βάσει των προβλεπομένων
στην ρύθμιση για τη νέα διαθεσιμότητα.

Ειδικότερα, με την απόφαση του υπουρ-
γού Οικονομικών οι θέσεις των υπαλλήλων
ανά Εφορία στην Περιφέρεια της Ηπείρου,
θα πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής:

Άρτας  47, Ηγουμενίτσας (Ηγουμενί-
τσας-Παραμυθιάς-Φιλιατών)  60, Ιωαννί-
νων (Α’- Β’ Ιωαννίνων- Δελβινακίου -Κόνι -
τσας-Μετσόβου) 125, Πρέβεζας (Πρέβε-
ζας-Πάργας- Φαναρίου -Φιλιππιάδας-Θε-
σπρωτικού) 75 

Με 307 υπαλλήλους μένουν
οι Εφορίες στην Ήπειρο

Οι τελικές λεπτομέρειες
του νέου φορολογικού
νομοσχεδίου το οποίο
αναμένεται να παρουσια-
σθεί την επόμενη εβδο-
μάδα θα εξετάσει τις επό -
μενες ημέρες η Διακομ-
ματική Επιτροπή για θέ-
ματα φορολογίας.

Το υπουργείο εξετάζει
κλιμακωτή φορολόγηση
τόσο σε ενοίκια όσο και
στο εφάπαξ. Στην αυτο-
τελή φορολόγηση των
ενοικίων εξετάζεται να
επιβάλλεται φόρος 10%
για ετήσιο εισόδημα από
ενοίκια έως 12.000 ευρώ,
30% για τα επόμενα
48.000 ευρώ και 45% για
το τμήμα των εισοδημά-
των που υπερβαίνει τα
60.000 ευρώ. Στην φορο-
λόγηση του εφάπαξ θα
επιβάλλεται φόρος 10%
στα πρώτα 12.000 ευρώ,
30% για τα επόμενα
48.000 και 45% για το
τμήμα του εφάπαξ που ξε-

περνά τις 60.000 ευρώ. 
Το νέο Μνημόνιο προ-

βλέπει για τη φορολογική
μεταρρύθμιση τα εξής:

Την απλοποίηση του
συστήματος φορολογίας
εισοδήματος για τους μι-
σθωτούς και τους συντα-
ξιούχους με την καθιέρω -
ση κλίμακας με 3 φορο-
λογικούς συντελεστές από
8 συντελεστές που έχει το
ισχύον καθεστώς καθώς
και με την μετατροπή του
αφορολόγητου ποσού ει-
σοδήματος σε σύστημα
επιστροφής φόρου. 

Ως αποτέλεσμα των αλ-
λαγών, όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρεται, θα
είναι η απαλλαγή από το
φόρο εισοδήματος περί-
που ενός εκατομμυρίου
μισθωτών και συνταξιού-
χων.  Τον περιορισμό των
φοροαπαλλαγών και των
εκπτώσεων δαπανών που
αφορούν μεταξύ άλλων
τους τόκους στεγαστικών

δανείων, τις δαπάνες για
ασφάλεια ζωής, για δίδα-
κτρα φροντιστηρίων κ.α.. 

Την μετατροπή της φο-
ρoαπαλλαγής που προ-
βλέπεται για τα παιδιά, σε
επίδομα που καταβάλλε-
ται με εισοδηματικά κρι-
τήρια. 

Την καθιέρωση κλίμα-
κας φορολογίας για τους
ελεύθερους επαγγελμα-
τίες με δύο συντελεστές:
26% για εισοδήματα
κάτω των 50.000 ευρώ
και 35% για υψηλότερα.
Το αφορολόγητο όριο ει-
σοδήματος για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες
καταργείται. 

Τη θέσπιση συντελεστή
26% για την φορολογία
των κερδών των επιχειρή-
σεων και 10% για τα μερί-
σματα έτσι ώστε η
φορολογία των διανεμό-
μενων κερδών να ανέλθει
σε 33,4% από 40% σή-
μερα.

Θα παρουσιασθεί την επόμενη εβδομάδα

Οι τελικές λεπτομέρειες μένουν
για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
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Την απειλή μεγάλων χρηματικών
προστίμων στα στελέχη των Διευ-
θύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού
που δεν θα αποστείλουν στοιχεία
των υπό απόλυση υπαλλήλων μέσα
στις προβλεπόμενες από το νόμο
προθεσμίες, επισείει με εγκύκλιό
του το υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης. Η εγκύκλιος εκδό-
θηκε μετά τα φαινόμενα «ανυπα -
κοής» από αιρετούς και εργαζόμε-
νους στους δήμους, από στελέχη
της Δημόσιας Διοίκησης, ωστόσο
σε αυτή δεν διευκρινίζεται αν
ισχύει και για περιπτώσεις κατάλη-
ψης χώρων από τους εργαζόμενους.

«Η αποστολή των στοιχείων εντός
της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα για το
οποίο επιβάλλεται πειθαρχική
ποινή προστίμου, η οποία ισούται
με το των αποδοχών των υπαλλή-
λων», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην εγκύκλιο, γεγονός το οποίο,
σημαίνει ότι τα ποσά αυτά θα πα-
ρακρατούνται από τους μισθούς των
υπεύθυνων για την αποστολή των
στοιχείων.

Εντός 5 ημερών οι λίστες
Στην εγκύκλιο οποία υπενθυμίζε-

ται ότι: «εντός 5 (πέντε) ημερών από
τη δημοσίευση του νόμου, οι Διευ-
θυντές Διοικητικού/ Προσωπικού
του συνόλου των φορέων και υπη-
ρεσιών του δημοσίου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, είναι
υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, κατάλογο ονομάτων των
υπαλλήλων οι οποίοι:

α. Τίθενται σε διαθεσιμότητα
λόγω κατάργησης της θέσης τους

β. Τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή των

ατομικών στοιχείων των υπαλλήλων
που τίθενται σε καθεστώς διαθεσι-
μότητας ή αργίας αποτελεί εκπλή-
ρωση της πάγιας υποχρέωσης των
υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπι-
κού να επικαιροποιούν τα στοιχεία
της απογραφής σε κάθε περίπτωση

υπηρεσιακής μεταβολής του προ-
σωπικού τους, δεδομένου ότι τόσο
η θέση σε διαθεσιμότητα όσο και η
αναγκαστική αργία συνιστούν μετα-
βολή της υπηρεσιακής κατάστασης
του υπαλλήλου. Σημειώνεται ότι η
άμεση υποβολή των στοιχείων
αυτών εξυπηρετεί την ταχύτερη με-
τακίνηση του προσωπικού που τί-
θεται σε διαθεσιμότητα για την
κάλυψη των υφιστάμενων υπηρε-
σιακών αναγκών. Υπενθυμίζεται ότι
η θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας
ή αργίας επέρχεται αυτοδίκαια με
τη δημοσίευση του Νόμου" προστί-
θεται στην εγκύκλιο.

Εντός 10 ημερών 
οι διαπιστωτικές πράξεις

Παράλληλα, όπως τονίζεται στην
εγκύκλιο, «εντός δέκα (10) ημερών
από τη δημοσίευση του νόμου, οι
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσω-
πικού των φορέων αποστέλλουν στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kinitikotita@ydmed.gov.gr:

Α. αντίγραφα των διαπιστωτικών
πράξεων κατάργησης θέσεων
κατ'εφαρμογή της υποπαραγράφου
Ζ.4 του παρόντος νόμου (Παράρ-
τημα ΙΙ-Υπόδειγμα Α')

Β. αντίγραφα των ατομικών διοι-
κητικών πράξεων θέσης σε διαθεσι-
μότητα των υπαλλήλων που υπηρε -
τούσαν στις καταργούμενες θέσεις
(Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα Β΄)

Γ. τις πράξεις µε τις οποίες τί-
θενται, μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη
αργία υπάλληλοι, κατ' εφαρμογή
της υποπαραγράφου Ζ.3 του νόμου
αυτού (Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα
Γ΄)».

Ποιοι απολύονται και ποιοι όχι
Σε 2.000 υπολογίζονται οι υπάλ-

ληλοι του Δημοσίου που τέθηκαν
σε διαθεσιμότητα στις 13 Νοεμ-
βρίου, βάσει των όσων προβλέπον-
ται στο τρίτο Μνημόνιο. Πρόκειται
για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης που εργάζονται στο
Δημόσιο με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και
έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ. Η
διαδικασία της διαθεσιμότητας θα
επεκταθεί το 2013 σε όλες τις δη-
μόσιες υπηρεσίες, με στόχο την
απομάκρυνση άλλων 25.000 υπαλ-
λήλων.  Όσοι υπαχθούν στο καθε-
στώς διαθεσιμότητας θα λαμβάνουν
για διάστημα ενός έτους το 75% των
αποδοχών τους. Στη διάρκεια αυτή
θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε
υπηρεσίες για μόνιμη ή προσωρινή
απασχόληση ή θα ενταχθούν σε
προγράμματα επανακατάρτισης. Με
την πάροδο του ενός έτους αποχω-
ρούν οριστικά από το Δημόσιο. 

Οι προϋποθέσεις 
• Οι υπάλληλοι που επηρεάζον-

ται είναι τουλάχιστον 10 ανά υπη-
ρεσία.

• Να μην υπερβαίνουν το 25%
όλων των υπαλλήλων του ίδιου κλά-
δου (διοικητικών) ανεξαρτήτως εκ-
παιδευτικής κατηγορίας.

• Να μην υπερβαίνουν το 10%
του συνολικού προσωπικού που
υπηρετεί στον φορεά.

Εξαιρούνται όσοι:
• Εργάζονται σε ασφαλιστικά τα-

μεία, τον ΟΑΕΔ, νοσοκομεία, στη
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
όπου υπάγονται τα μουσεία (δεν
ισχύει για μουσεία που είναι αυτο-
τελή νομικά πρόσωπα).

• Προσλήφθηκαν βάσει διατά-
ξεων για την προστασία ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.

• Εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος βρί-
σκεται σε προσυνταξιοδοτική ή ερ-
γασιακή εφεδρεία.

• Με εισόδημα ώς 12.000 ευρώ
έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία
σε ποσοστό 67% και τους βαρύνει
φορολογικά.

• Με αναπηρία τουλάχιστον
67%.

• Πολύτεκνοι που τους βαρύνουν
φορολογικά τα τέκνα.

• Προστάτες μονογονεϊκής οικο-
γένειας.

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου μετά τα φαινόμενα ανυπακοής από αιρετούς και
εργαζόμενους

Με πρόστιμα απειλούνται όσοι δεν
στείλουν τα στοιχεία για τις απολύσεις

Ημέρες σταδιοδρομίας από
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Ανοικτή πρόσκληση προς την επιχειρηματική κοινωνία και
τους φοιτητές, αποφοίτους της Περιφέρειας Ηπείρου, για
συμμετοχή στην εκδήλωση «Ημέρες Σταδιοδρομίας 2012»
απευθύνει η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
(ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οι «Ημέρες Σταδιοδρομίας», που θα διοργανωθούν στις 21-
23 Νοεμβρίου στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο
Ηπείρου, είναι ιδιαίτερα σημαντικές εκδηλώσεις εξωστρέ-
φειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα οι «Ημέρες
Σταδιοδρομίας 2012» επιδιώκουν να φέρουν σε επαφή τους
φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
τον κόσμο της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότη-
τας μέσα από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων ενημέρωσης, εκ-
παίδευσης και δικτύωσης και φέτος αποσκοπεί στα εξής:
-Ενίσχυση της συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ με τους φορείς απα-
σχόλησης
-Εκπαίδευση φοιτητών αποφοίτων σε θέματα δικτύωσης και
διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους
-Ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων για τις δραστηριό-
τητες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελ-
ληνική αγορά και συμμετέχουν στην εν λόγω εκδήλωση
-Δημιουργία ευκαιριών γνωριμίας και δικτύωσης μεταξύ των
φοιτητών αποφοίτων που αναζητούν εργασία με τα στελέχη
των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
-Ενημέρωση φοιτητών αποφοίτων για την εργασία στο εξω-
τερικό
-Προβολή των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχει-
ρήσεων στους συμμετέχοντες αλλά και στο ευρύτερο κοινό
Η πρώτη ημέρα (21/11/12) θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή
«Εργαστηρίων Σύνδεσης με την αγορά εργασίας» που θα
πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους συμβούλους κα-
ριέρας, και την εκδήλωση «Βραβεία Επιχειρηματικότητας»
που αποτελεί την τελική φάση του Διαγωνισμού Επιχειρη-
ματικότητας που οργανώνει η Μονάδα Καινοτομίας & Επι-
χειρηματικότητας του Π.Ι. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί
στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ξεπερνώντας τα εμπόδια της
επιχειρηματικότητας».
Κατά τη δεύτερη ημέρα (22/11/12), «Ημέρα Δικτύωσης», οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενη-
μερώσουν συνοπτικά το κοινό, φοιτητές και απόφοιτους του
Πανεπιστημίου. για τις δραστηριότητές τους, τα προσόντα
που αναζητούν στα στελέχη τους και τη διαδικασία αξιολό-
γησης και επιλογής που ακολουθούν, όταν αναζητούν προ-
σωπικό. Επισημαίνεται ότι οι παρουσιάσεις των
επιχειρήσεων θα μεταδοθούν ζωντανά στον ιστότοπο του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια, θα πραγματοποι-
ηθούν συναντήσεις γνωριμίας και δικτύωσης των φοιτητών -
αποφοίτων με τα στελέχη των επιχειρήσεων.
Η τρίτη ημέρα (23/11/2012) αφορά την Εργασία στο Εξω-
τερικό, όπου Σύμβουλοι Εργασίας θα ενημερώσουν για τις
τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αγορά εργασίας και τις
δυνατότητες αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό.
Η ΔΑΣΤΑ έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας. Παρ' όλα αυτά
η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις «Ημέρες Σταδιοδρομίας
2012», θα αποτελέσει ευκαιρία γνωριμίας με νέους ανθρώ-
πους που πιθανόν να αξιοποιήσουν στο μέλλον. Επιπλέον,
η κάθε επιχείρησή θα επιδείξει υψηλό αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να δι-
κτυωθούν και να ανοίξουν τους επαγγελματικούς τους ορί-
ζοντες.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων απευθύνει κάλεσμα συμμετο-
χής στις «Ημέρες Σταδιοδρομίας 2012» με σκοπό την ανά-
πτυξη σταθερής και εποικοδομητικής συνεργασίας και την
υποστήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων,
σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
Οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι φοιτητές, απόφοιτοι που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις «Ημέρες Σταδιοδρομίας
2012» της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν
να ενημερωθούν μέσα από το δικτυακό τόπο Δομής,
http://dasta.uoi.gr
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε με τη Δομή Απασχόλησης & Στα-
διοδρομίας στα τηλέφωνα 26510 07278 ή 07479, e-mail:
dasta@uoi.gr 
Οι εκδηλώσεις οργανώνονται με την υποστήριξη του Επι-
στημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου.
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«Απαντάω στις κατασκευασμέ-
νες «ερωτήσεις», μόνο και μόνο
για να ενημερώσω και το σώμα
αλλά και τους συμπολίτες μας,
υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα και
τον εαυτό μου. Και για να ξεκαθα-
ρίσω τα πράγματα άπαξ δια παν-
τός. Όσο θα είμαι πρόεδρος στον
ΟΚΠΑΠΑ, μην ονειρεύεστε καμιά
παρανομία. Δεν υπάρχει περί-
πτωση να βρείτε την παραμικρή.
Θα είναι άδικος ο κόπος σας. Άλ-
λωστε με δύο στελέχη της παρά-
ταξής σας συλλειτουργούμε στο
Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠΑ και μπορούν
να σας βεβαιώσουν γι’ αυτό. Ρω-
τήστε τους!», τόνισε ο κ. Τσουμά-
νης. 

Ο κ. Τσουμάνης στην τοποθέ-
τησή του, υπογράμμισε ότι δεν
έγινε καμία απολύτως μετατροπή
ΤΕ Νηπιαγωγών. Η διοίκηση του
ΟΚΠΑΠΑ λειτούργησε με από-
λυτη διαφάνεια και νομιμότητα
και με βάση τις γνωμοδοτήσεις
και τις οδηγίες του Νομικού Συμ-
βούλου του Δήμου, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ.
Ξεκαθάρισε δε πως στο νέο Ορ-
γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ΟΚΠΑΠΑ έχουν περιληφθεί
οι θέσεις που ακριβώς περιέχον-
ταν στους παλιούς Οργανισμούς
των Νομικών Προσώπων. 

Βοήθεια στο Σπίτι 
Ο κ. Τσουμάνης θύμισε στη συ-

νεδρίαση ότι επί θητείας του
Νίκου Γκόντα το πρόγραμμα Βοή-
θεια στο Σπίτι είχε απενταχθεί
από το ΕΣΠΑ. Σήμερα αξιοποιεί-
ται στο μέγιστο βαθμό. 

Στο Δήμο Ιωαννιτών λειτουρ-
γούν έξι δομές, οι οποίες εξυπη-
ρετούν περίπου 350 συμπολίτες
μας που έχουν την ανάγκη του
προγράμματος. Οι επισκέψεις
στους ωφελούμενους όλων των
δομών είναι καθημερινές, γίνον-
ται βάσει προγραμμάτων, τα
οποία όπως και τα απολογιστικά
στοιχεία  κάθε δομής αποστέλ-
λονται κάθε μήνα στην ΕΕΤΑΑ.

« Όμως, ειλικρινά κ. Γκόντα,
επειδή το ενδιαφέρον σας για το
πρόγραμμα αυτό ήταν μεγάλο και
δύο χρονιές το επιχορηγήσατε
γενναία, μπορείτε να μας πείτε τι
έγιναν τα 1.040.000 € που διαθέ-
σατε για το Βοήθεια στο σπίτι, το
2008, όπως επίσης και τα
2.760.000 € που διαθέσατε το
2009; (Αυτά είναι δικά σας απο-
λογιστικά στοιχεία).  

Να σας ενημερώσω ότι σήμερα
το πρόγραμμα αυτό με 6 δομές
και με 350 ωφελούμενους (και
όχι 178 όπως επί ημερών σας)
έχει ετήσιο κόστος 353.000€ (μι-
σθοί, αναλώσιμα, καύσιμα και
όλα τα έξοδα)», τόνισε ο κ. Τσου-
μάνης.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Διοικητικού –Οικονομικού, όπως
και οι άλλες Αναπληρώτριες Δι-
ευθύντριες του ΟΚΠΑΠΑ, πλη-
ρούν όλες τις νόμιμες προϋπο-  
θέσεις. 

Αυτό κατέστησε σαφές ο Πρό-
εδρος του Οργανισμού συμπλη-
ρώνοντας πως με βάση  τον νόμο
3801/2009 (ΦΕΚ Α’, τεύχος 163,
4 Σεπτεμβρίου 2009) (αυτόν που
δεν υλοποιήσατε) το προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου και κατα-
τάσσεται υποχρεωτικά στη
βαθμολογική  διάρθρωση κάθε
υπηρεσίας και μπορεί να επιλεγεί
σε θέση προϊσταμένου οργανικής
μονάδας. 

Για τα ΚΑΠΗ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που

παρουσίασε ο κ. Τσουμάνης τα
ΚΑΠΗ, κατά την προηγούμενη
δημοτική περίοδο, είχαν 8.000
μέλη και όχι 10.000, με μέση
ημερήσια κίνηση από δύο
(ΚΑΠΗ Νέας Ζωής) έως 50 μέλη.
Σήμερα έχουν 2.000 μέλη με
μέση ημερήσια κίνηση από 35
έως 50 μέλη σε κάθε ΚΑΠΗ. 

Όσον αφορά την περιβόητη
συνταγογράφηση, είναι γνωστό
ότι από 1.1.2011, απαγορεύτηκε
κάθε είδους πρόσληψη (ειδικά με
απόδειξη παροχής υπηρεσιών
όπως συνέβαινε στο παρελθόν). 

Για τη φετινή χρονιά ο Οργανι-
σμός πήρε έγκριση για έξι θέσεις
γιατρών ορισμένου χρόνου για τα
ΚΑΠΗ, οι οποίες εγκρίθηκαν από
το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά
είχαν καταψηφιστεί από την μεί-
ζονα αντιπολίτευση κατά τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

«Όμως, η απορία που μου δη-
μιουργήθηκε και θα ήθελα μια
απάντηση γι’ αυτό, αφορά το τι γι-
νόταν στα ΚΑΠΗ επί ημερών σας.

Σε κάθε ΚΑΠΗ είχατε δύο Διοι-
κητικούς Υπαλλήλους!!! Μήπως
γνωρίζετε το 8ωρο διοικητικό
έργο που επιτελούσαν οι δύο Δι-
οικητικοί υπάλληλοι σε κάθε
ΚΑΠΗ;

Σήμερα το ετήσιο κόστος λει-
τουργίας των 12 ΚΑΠΗ του Καλ-
λικρατικού Δήμου (12 είχατε κι
εσείς στην πόλη) ανέρχεται σε
434.824€ (το 2011 ). Μήπως
μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί
επί των ημερών σας ήταν
1.000.000€ το 2007, 2.858.736€
το 2008, 6.150.000€ το 2009 και
μόλις 788.9037€ το 2010; Μπο-
ρείτε να μας εξηγήσετε που πήγαν
τα χρήματα αυτά των φορολογού-
μενων συμπολιτών μας;

Επειδή ως Δήμαρχος δείξατε
μεγάλο ενδιαφέρον για τα ΚΑΠΗ,
μπορείτε να μας πείτε ποιες εκ-
δηλώσεις διοργανώσατε μέσω του
Πνευματικού Κέντρου, με
450.000€  το 2008 και με
847.649,53€ το 2009; Το 2007
και το 2010 (προεκλογική χρο-
νιά) δεν διοργανώσατε καμία απο-
λύτως εκδήλωση, γιατί; Γιατί το
ενδιαφέρον σας εξαντλήθηκε το
2008 και το 2009», αναρωτήθηκε
ο κ. Τσουμάνης.

Για τα συσσίτια 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που

υπάρχουν στον Οργανισμό οι οι-
κογένειες που σιτίζονταν επί δη-
μαρχίας Ν. Γκόντα ήταν 145 κι
όχι 309. 

Πάρα πολλοί από αυτούς δεν
είχαν καταθέσει ούτε εκκαθαρι-
στικό της Εφορίας για να αποδει-
κνύεται ότι έχουν ανάγκη σίτισης,
ενώ σε αυτούς που το είχαν κατα-

θέσει υπήρξαν πολλοί άποροι με
εισοδήματα πάνω από 15.000 €
ετησίως!!! 

Σήμερα 376 οικογένειες του
Δήμου μας –πραγματικών από-
ρων, με κριτήρια αντικειμενικά
και με πλήρη διαφάνεια- έχουν
κάρτα κοινωνικών παροχών και
προμηθεύονται εντελώς δωρεάν
και με απόλυτη αξιοπρέπεια, από
το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγ-
γύης όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και
ρούχα, παπούτσια, είδη υγιεινής
και καθαριότητας ως παιχνίδια
και βιβλία!!! Ότι είναι απαραίτητο
σε μια οικογένεια για να ζήσει
αξιοπρεπώς.

«Σήμερα ασκούμε για πρώτη
φορά στα Γιάννενα μια συνολικά
σχεδιασμένη κοινωνική πολιτική
για όλους ανεξαίρετα τους συμ-
πολίτες μας!!! Βέβαια ο όρος κοι-
νωνική πολιτική είναι άγνωστος
για εσάς και την παράταξή σας
γιατί ποτέ δεν είχατε!!! Και βε-
βαίως ο κοινωνικά ανάλγητος
στην προκειμένη περίπτωση είστε
εσείς και μόνον εσείς!!!

Προς ενημέρωσή σας ακόμη,
από τις 145 οικογένειες που σιτι-
ζόταν στα συσσίτιά σας, αίτηση
και δικαιούχοι της κάρτας κοινω-
νικών παροχών έκαναν και είναι
μόνον οι 51.  Οι άλλοι τι έγιναν; Ή
δεν το δικαιούνται και δεν έκαναν
αίτηση ή αποφάσισαν από μόνοι
τους να πεινάσουν για να δικαιώ-
σουν εσάς!!! Για αυτούς ανησυ-
χείτε και χύνετε κροκοδείλια
δάκρυα; Ιδού η ρόδος ιδού και το
πήδημα. Στείλτε τους να κάνουν
αίτηση για το Κατάστημα Αλλη-
λεγγύης!!!», υπογράμμισε ο κ.
Τσουμάνης. 

Εντυπωσιακά δε είναι και τα οι-
κονομικά στοιχεία τα οποία πα-
ρουσίασε ο κ. Τσουμάνης στη
συνεδρίαση. 

Το 2007 διατέθηκαν 250.000€,
το 2008 το ποσό έφτασε στο
1.151.143€, το 2009 στις
561.000€ και το 2010 ήταν μηδε-
νικό. Απλά έμειναν χρέη τριακο-
σίων χιλιάδων τα οποία εξόφλησε
η νέα διοίκηση.

«Αν τα συσσίτια το 2010 κόστι-
σαν 300.000€, μπορείτε, όμως,
να μας πείτε τι αγοράσατε για τα
συσσίτια με 1.151.143€, το 2008
και τι με 561.000€ το 2009; Και
για να γνωρίζετε, το κόστος του
Καταστήματος Αλληλεγγύης σή-
μερα ανέρχεται περίπου στις
10.000 € μηνιαίως, ήτοι
120.000€ περίπου το χρόνο για
376 οικογένειες και όχι 145 που
σιτίζατε εσείς!!!», τόνισε ο κ.
Τσουμάνης. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού
ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις της δι-
οίκησης με το προσωπικό είναι
άριστες και τα περί πολιτικών διώ-
ξεων ανήκουν στη σφαίρα της
φαντασίας. 

«Για πρώτη φορά στα Γιάννενα
μέσω του Οργανισμού αυτού
ασκείται μια συγκροτημένη και
συνολική κοινωνική πολιτική!!!
Αναπτύξαμε πολλές νέες δράσεις
και δομές που ήταν άγνωστες επί
των ημερών σας και σχεδιάζουμε
και νέες στα πλαίσια της σύγχρο-
νης και ολοκληρωμένης κοινωνι-
κής πολιτικής που αναπτύσσουμε
σήμερα στο Δήμο μας. Σύντομα
θα είμαστε σε θέση να παρουσιά-
σουμε νέες δράσεις και δομές!!!»,
κατέληξε ο κ. Τσουμάνης.

Αυτή είναι η αλήθεια για τον ΟΚΠΑΠΑ

Αναλυτικά στοιχεία, που αποτελούν πλήρη κι ολο-
κληρωμένη απάντηση σε όσα επαναλαμβάνει σε κάθε
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη
της μείζονος αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του
ΟΚΠΑΠΑ έδωσε κατά την τελευταία συνεδρίαση του
σώματος, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Φίλιππας

Τσουμάνης. Μάλιστα ο κ. Τσουμάνης κατέθεσε κι
αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις για τη λειτουρ-
γία των ΚΑΠΗ και για τα συσσίτια κατά την προ-
ηγούμενη δημοτική περίοδο, χωρίς όμως να υπάρξει
καμία απάντηση που θα δικαιολογούσε τα υπερβο-
λικά υψηλά ποσά που καταξοδεύτηκαν. 

Απάντηση του προέδρου 
Φίλιππα Τσουμάνη στις 

συνεχείς προκλήσεις 
της μείζονος αντιπολίτευσης

με αναλυτικά στοιχεία



Ε Δευτέρα
19.11.2012 9Η ΕΡΕΥΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Σε μια περίοδο που η τοπική αυ-
τοδιοίκηση βάλλεται από παντού και
που τα ταμεία των δήμων έχουν
φτάσει στα όριά τους, η Δημοτική
Αρχή Ιωαννίνων όχι μόνο δεν αύ-
ξησε τα δημοτικά τέλη αλλά αντί-
θετα με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου προχώρησε σε γενναίες
μειώσεις, σε εννέα κατηγορίες δη-
μοτικών τελών, ενώ για τέταρτη συ-
νεχή χρονιά κρατά παγωμένες τις
υπόλοιπες τιμές, κάτι που άλλοι
δήμοι δεν το έχουν καταφέρει και
πιεζόμενοι υπό το βάρος των υπο-
χρεώσεών τους αύξησαν τα τέλη
που θα πληρώνουν οι δημότες τους
από το επόμενο έτος. 

Φέτος λαμβάνεται ειδική μέριμνα
για τους επαγγελματίες της περιο-
χής, οι οποίοι πλήττονται από την
οικονομική κρίση ενώ θα πρέπει να
σημειωθεί ότι κατά την προηγού-
μενη χρονιά υπήρξαν οριακές μει-
ώσεις στα ανταποδοτικά τέλη της
Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Δημοτική Αρχή στην προσπά-
θειά της να ανακουφίσει τους επι-
χειρηματίες, στα πλαίσια του
δυνατού και του εφικτού αποφάσισε
τη μείωση των τελών χρήσης κοινό-
χρηστων χώρων κατά 20% και στις
δύο ζώνες της Δημοτικής Ενότητας
Ιωαννίνων, ενώ αντίστοιχη είναι η
μείωση στις Δημοτικές Ενότητες Πε-
ράματος και Μπιζανίου.

Φυσικά μόνο σε όσους είναι οικο-
νομικά και πολεοδομικά τακτοποι-
ημένοι.

Επίσης αποφασίστηκε ευνοϊκότε-
ρος διακανονισμός στον τρόπο πλη-
ρωμής η οποία θα μπορεί να γίνεται
πλέον σε τρεις δόσεις. 

Η Δημοτική Αρχή, προχωρά σε
μειώσεις κι άλλων κατηγοριών δη-
μοτικών τελών, όπως:

-Μείωση των τελών προστίμων
κατά 12%

- Μείωση των τελών διαφήμισης
επί οχημάτων δημόσιας χρήσης
κατά 10%

- Μείωση των τελών χρήσης κοι-
νοτικών εκτάσεων στις Τοπικές Κοι-
νότητες κατά 50%

- Μείωση του τέλους δικαιώματος
βοσκής στο κατώτερο όριο που προ-
βλέπει ο νόμος. 

- Μείωση των τελών στο δημοτικό
νεκροταφείο κατά 20%. 

Να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχε-
διασμός της Δημοτικής Αρχής περιε-
λάμβανε μειώσεις σε όλες τις
κατηγορίες των δημοτικών τελών.
Μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές
πόρων όμως, ειδικά αυτές που ψη-
φίστηκαν στον τελευταίο προϋπο-
λογισμό του κράτους, διαπιστώθηκε
ότι ο Δήμος Ιωαννιτών δεν θα άν-
τεχε σε πιο διευρυμένες μειώσεις. 

Έτσι ο βασικός κορμός των δημο-
τικών τελών, στη Δημοτική Ενότητα
Ιωαννίνων παραμένει σταθερός για
τέταρτη χρονιά. 

«Η σημερινή Δημοτική Αρχή από
την ημέρα ανάληψης των καθηκόν-
των της δεν επιβάρυνε ούτε στο
ελάχιστο τα νοικοκυριά, αντιθέτως
και πέρυσι και φέτος αντιμετωπίζει
με ιδιαίτερη ευαισθησία συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες συμπολιτών μας. 

Προτείνουμε πάγωμα για τρίτη
συνεχή χρονιά όλων των δημοτικών
φόρων και τελών σε τιμές του 2011,
που ήταν ίδιες με αυτές του 2010.
Σε πραγματικές τιμές δεν έχουμε πά-
γωμα αλλά μείωση των τελών. Κι
αυτό γίνεται όταν οι τιμές σε όλα τα
προϊόντα και τα αναλώσιμα υλικά
έχουν αυξηθεί άνω του 10%. 

Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σ’
ένα οικονομικό περιβάλλον, εξαιρε-
τικά δύσκολο, το πιο δύσκολο που
έχουν διανύσει μέχρι σήμερα οι
Δήμοι. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι
ΚΑΠ έχουν μειωθεί σε ποσοστό με-
γαλύτερο του 60% ενώ το 2013 μας
περιμένουν ακόμη πιο δύσκολες
μέρες, αφού έρχονται νέες μεγάλες
περικοπές. Μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον λοιπόν, ο πρώτος στόχος
μας ήταν να μην επιβαρύνουμε στο
ελάχιστο τα νοικοκυριά και να μει-
ώσουμε τα τέλη, εκεί που είναι εφι-
κτό, τόσο όσο αντέχουν τα
οικονομικά του Δήμου», υπογράμ-
μισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
Νίκος Μάντης.

Ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος από
την πλευρά του, σημείωσε ότι η Δη-
μοτική Αρχή, προχωρά στις συγκε-
κριμένες μειώσεις, μέσα από μελέτη
που προηγήθηκε. Τα βασικά κριτή-
ρια ήταν δύο:

Να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα
του Δήμου

Να ανακουφιστούν κυρίως οι

επαγγελματίες που σηκώνουν με-
γάλο βάρος της οικονομικής κρίσης. 

«Εάν η πολιτεία δεν προχωρούσε
σε τόσο μεγάλες περικοπές των θε-
σμοθετημένων πόρων της αυτοδιοί-
κησης, στραγγαλίζοντας στην
κυριολεξία τους Δήμους, τότε και με
το νοικοκύρεμα που έχουμε κάνει

στα οικονομικά μας, θα είχαμε δυ-
νατότητες για περαιτέρω μειώσεις.
Όμως πρέπει να αποφασίζουμε με
βάση την πραγματικότητα και στο
πλαίσιο αυτό, κάνουμε το καλύτερο
που μπορούμε», τόνισε ο Δήμαρχος.

Επειδή η συζήτηση για τα δημο-
τικά τέλη ξεκίνησε αργά, αναλυτικό
ρεπορτάζ για το τι ακριβώς ειπώ-
θηκε στη συνεδρίαση της Πέμπτης
και ποιες ήταν οι απόψεις της αντι-
πολίτευσης επί του θέματος θα
υπάρχουν στο αυριανό φύλλο.

Διαφώνησε η αντιπολίτευση
Η παράταξη της μείζονος αντιπο-

λίτευσης  πρότεινε μείωση των δη-
μοτικών τελών κατά 10%. Η
πρόταση διατυπώθηκε από τον επι-
κεφαλής της Νίκο Γκόντα και ανα-
λύθηκε από τον βασικό εισηγητή
Αχιλλέα Σίντο, ο οποίος συμπλή-
ρωσε πως μετά τα νέα σκληρά
μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση, η
μείωση αυτή θα ανακούφιζε τα νοι-
κοκυριά.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος
Νίκος Μάντης, ανέφερε ότι η μείωση
της τάξης του 10%, σε ένα διαμέρι-
σμα 80 τετραγωνικών στην πόλη
των Ιωαννίνων ισούται με 2,3 ευρώ
το δίμηνο, ενώ στις δημοτικές ενό-
τητες αντιστοιχεί σε ποσό μικρότερο
των πενήντα λεπτών. 

Εξ ίσου μικρές θα ήταν οι διαφο-
ρές και για τα καταστήματα της
πόλης και των Δημοτικών Ενοτή-
των, όμως το συνολικό κόστος για
το Δήμο θα ανέρχονταν στο 1,5
εκατομμύρια ευρώ, απώλεια που
δεν την αντέχει ο προϋπολογισμός.

Την διαφωνία τους με την τιμολο-
γιακή πολιτική της Δημοτικής Αρχής
εξέφρασαν οι κύριοι Στέφανος Σκο-
πούλης και Χρήστος Μαντάς και κα-
ταψήφισαν τις προτάσεις για τα
δημοτικά τέλη του 2013.

Πάγωμα αλλά και μειώσεις
στα δημοτικά τέλη
Αν και οι καιροί είναι δύσκολοι ο Δήμος παίρνει γενναίες αποφάσεις ανακουφίζοντας κυρίως τους επαγγελματίες 

Αποφάσισε η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων
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Τα πήρατε τα μέτρα;
Κάτι θα βρούνε τώρα άλλο να μας κλεί-

σουνε την πόρτα στα μούτρα.
Ήδη αρχίσανε να λένε ότι θέλουν τα νο-

μοσχέδια και τα μέτρα μεταφρασμένα, μετά
μπορεί να μας ζητήσουν να μετρήσουν
όλων τα πουλιά, και άμα δεν φτάνουν το
συνολικό μήκος μέχρι τη στρατόσφαιρα,
πάει η δόση.

Να αλλάξει το όνομα του οποίος λέγεται
Θεοδόσης, γιατί το όνομα είναι ειρωνεία
προς τη τρόικα, να τραγουδήσει ο Νταλα-
ρας τη Λιλη Μαρλεν, και να βαφτεί ο Παρ-
θενώνας, κίτρινο καφέ κόκκινο για να
θυμίζει τα δάση της Βαυαρίας.

Βρε δεν τα έχουμε πει;
Αυτοί μας κοροϊδεύουν.
Κάθε τόσο βάζουν και κάτι παραπάνω

για να μην μπορούμε να το φτάσουμε και
να πεταχτούμε έξω μόνοι μας. 

Άσε που αν θυμόσαστε καθόλου, ο Μπα-
ράκ Ομπάμα βγήκε πρόεδρος των ΗΠΑ.
Οπότε;

Τώρα αν θέλετε ανοίξετε τις πόρτες με τις
τίγρεις και τα λιοντάρια.

Οι Ελληνοαμερικάνοι ψηφίσανε.
Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο.
Έχουν εφαρμοστεί μέτρα μέσα σε δυο –

τρία χρόνια που δεν θα εφαρμόζονταν ούτε
σε πενήντα χρόνια σκλαβιάς και κατοχής.

Στον Έλληνα δεν έμεινε ούτε ίχνος αξιο-
πρέπειας και αισιοδοξίας.

Οι άνθρωποι αυτοκτονούν ο ένας μετά
τον άλλον.

Εμπόριο, βιομηχανία και οικοδομή κα-
ταποντίστηκαν, και λες και θέλουν να γκρε-
μίσουν αυτή τη χώρα από τα θεμέλια.

Οι πολιτικοί μας, και κυρίως της συγκυ-
βέρνησης πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν
ότι η κατάσταση δεν οδηγεί πουθενά έτσι.

Το παιχνίδι της Ευρωπαϊκής ένωσης φαί-
νεται να τελειώνει οριστικά.

Μια χώρα έμεινε να κάνει κουμάντο, η
Γερμάνια και οτιδήποτε συμβαίνει έχει να
κάνει με το συμφέρον της.

Αλήθεια θυμάται κανένας ποια χώρα έχει
την προεδρία της Ευρώπης σήμερα;

Ωραίο ανέκδοτο.
Δηλαδή ποιο είναι τελικά το σχέδιο των

δανειστών μας;
Να πεθάνουν οι γέροι, να στραπατσαρι-

στεί η μούρη των μεσόκοπων και να εξαφα-
νιστούν οι νέοι από τη χώρα;

Χωρίς θέρμανση και με μετρημένα έως
ανύπαρκτα τρόφιμα ο χειμώνας του 2012
δεν θα μοιάζει με το χειμώνα του 1941;

Τι λέτε πρέπει να πεθάνουμε η να αντι-
σταθούμε;

Γράφει ο
Θόδωρος
Γαλανόπουλος 
bwhite.theo@yahoo.gr

Mετρήστε μας 
και τα πλευρά
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χειμώνα του
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Είναι νομίζω η ώρα να γίνει ένας
πρώτος, αλλά ουσιαστικός απολογι-
σμός, του κινήματος  ενάντια στην ιδιω-
τικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗΣ. 

1)  Καταρχήν το καθοριστικότερο: Η
ΔΩΔΩΝΗ έπεσε θύμα της βαθύτατης
οικονομικής κρίσης και της κεφαλαι-
οκρατικής απάντησης σε αυτή. Που ξε-
πουλά κάθε δημόσιο αγαθό και
καταργεί κάθε εργατικό δικαίωμα.
Θύμα  της μνημονιακής τρικομματικής
σαπίλας της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-
ΔΗΜΑΡ. Έχοντας ένα αστικό μπλοκ
που είναι όσο ποτέ ομογενοποιημένο
ενάντια στο ταξικό εχθρό που δεν είναι
άλλος από τον εργαζόμενο λαό. 

Οι  ενώσεις, οι κτηνοτρόφοι και οι ερ-
γαζόμενοι 

2) Οι ενώσεις που ελέγχουν το 30%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
μπήκαν στο παιχνίδι της ιδιωτικοποί-
ησης και «πουλήθηκαν» από την κυ-
βέρνηση.  Έτσι η αγωνιστική πρεμούρα
του τελευταίου μήνα δεν μπορούσε να
πείσει κανέναν. Πόσο μάλλον που στη-
ρίζονταν από τμήμα του ΠΑΣΟΚ που
σωστά  του καταλογίζουν την διαχεί-
ριση της ΠΙΝΔΟΥ, με τους απλήρωτους
εργαζόμενους. 

3) Η ραχοκοκαλιά του κινήματος
ήταν οι κτηνοτρόφοι.  Είναι οι  μόνοι
που έβαλαν πλάτες, ίδρωσαν, αγωνι-
στήκαν για να μην ιδιωτικοποιηθεί η
εταιρία. Δεν  ανάπτυξαν όμως την ανα-
γκαία δυναμική για να αποτρέψουν την
ιδιωτικοποίηση. Οι  100 αγωνιζόμενοι
κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να στα-
θούν εμπόδιο σε καμιά ιδιωτικοποί-
ηση. Οι λόγοι ποικίλοι, αντικειμενικοί
και υποκειμενικοί, που έχουν να κά-
νουν τόσο με την σύνθεση του κτηνο-
τροφικού κόσμου, όσο και με τις
επιλογές  και τις αδυναμίες της ηγεσίας
τους. Ένας από τους πλέον βασικούς
και καθοριστικούς λόγους είναι η αδυ-
ναμία τους  να οικοδομήσουν ένα μα-
ζικό και δυναμικό πρωτοβάθμιο
παραγωγικό συνεταιρισμό με αμεσοδη-
μοκρατικές διαδικασίας και συμμετοχή
που θα έπαιζε βασικό ρόλο στην ΔΩ-
ΔΩΝΗ.  

4) Οι εργαζόμενοι- αυτοί που έπρεπε
να ήταν η πρωτοπορία του αγώνα- ήταν
ο πλέον αδύνατος κρίκος του κινήμα-
τος. Οι εργαζόμενοι της ουδέποτε μπή-
καν πρωταγωνιστικά  στο αγώνα. Στην
καλύτερη περίπτωση, σε κάποιες στιγ-
μές, ακολουθούσαν  τους κτηνοτρό-
φους.  Οι  εργαζόμενοι στην ΔΩΔΩΝΗ-
κατά βάση οι μόνιμοι- είναι τμήμα
αυτού που ονομάζεται  εργατική αρι-
στοκρατία. Που εξελίχθηκε ως τέτοια,
χάρη στις προσωπικές και μη διαδρο-
μές και επιλογές. Κερδίζοντας  από συ-
νολικότερο κλίμα της εποχής των
«παχιών αγελάδων».  Εάν -λέω εάν,
γιατί αυτό δεν συνέβη- οι εργαζόμενοι
είχαν την αναγκαία αυτή ταξική συνεί-
δηση να πράξουν τα δέοντα, τότε ίσως
ο αγώνας είχε άλλη εξέλιξη. 

Και η  αριστερά 
5 )Ο ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στο πλευρό

των κινήματος.  Με ένα τρόπο όμως πε-
ρισσότερο θεσμικό παρά κινηματικό.
Το κόμμα του 27% δείχνει ανίκανο να
κινητοποιήσει  κόσμο που θα ήταν στο
πλευρό των αγωνιζόμενων κτηνοτρό-
φων.   Επιλέγει  και για την ΔΩΔΩΝΗ
την πολιτική  του «ώριμου φρούτου»,

μόνο που το τελευταίο μπορεί να σαπί-
σει και να μας πνίξει όλους. Από όσο
γνωρίζω, μετά την ιδιωτικοποίηση της,
δεν πήρε ακόμη  μια ξεκάθαρη θέση
για την επανασυνεταιριστικοποίηση της
με κρατική στήριξη, όταν γίνει κυβέρ-
νηση. Ο ίδιος ο Α. Τσίπρας στην επί-
σκεψη του στην ΔΩΔΩΝΗ, λίγες μέρες
πριν την «πτώση» της, μίλησε για την
επανεξέταση της πώλησης και όχι για
την άνευ όρων συνεταιριστικοποίηση
της,  κάτω από δημόσιο- κρατικό έλεγ -
χο. 

6) Το ΚΚΕ δεν μπήκε ποτέ ουσια-
στικά στο αγώνα για την σωτηρία της
ΔΩΔΩΝΗΣ. Ακολουθώντας μια σεχτα-
ριστική γραμμή, βάδιζε  ένα δικό του
μοναχικό  αγωνιστικό δρόμο που ουδέ-
ποτε μαζικοποιήθηκε.  Η γενικά σωστή
θέση του να γίνει η ΔΩΔΩΝΗ λαϊκή
περιουσία χάνονταν,  γιατί δεν έβρισκε
φόρμουλες να εκφραστεί  στις σημερι-
νές συνθήκες της ταξικής πάλης και
όχι στις συνθήκες μιας μυθικής λαϊκής
εξουσίας.  Έτσι ο μηδενιστικός σεχτα-
ρισμός του έφτασε στο σημείο λίγα
24ωρα μετά την «πτώση» της ΔΩΔΩ-
ΝΗΣ να καταγγείλει για εργοδοτισμό
αγωνιστές συνδικαλιστές του σωμα-
τείου μετάλλου. Ο λόγος προφανής: Οι
εν λόγω συνδικαλιστές ήταν μέλη του
ΝΑΡ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ που όπως θα δούμε
παρακάτω βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή της υπεράσπισης της ΔΩΔΩ-
ΝΗΣ     

7) Η  ΑΝΤΑΡΣΥΑ  που έπαιξε με
όλες της τις δυνάμεις, πρωτοπόρο ρόλο
στο κίνημα. Το έχουν πει πολλοί, φω-
ναχτά και μη: Δίχως τις δυνάμεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ο αγώνας των κτηνοτρόφων
θα είχε τελειώσει προ πολλού. Πρέπει
όμως να κάνουμε 2 επισημάνσεις για
την στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1) Η πρό-
ταση να μείνει η ΔΩΔΩΝΗ κρατικοσυ-
νεταιριστική επιχείρηση δεν εξειδικεύ -
τηκε όσο θα έπρεπε.  Επιχειρήθηκε να
γίνει με την πρόταση για πρωτοβάθμιο
παραγωγικό συνεταιρισμό με κρατική
στήριξη, δεν είχε την εμβάθυνση που
έπρεπε να έχει.  Έτσι όταν πουλήθηκε
η ΑΤΕ-  που μέχρι πριν λίγους μήνες
εξασφάλιζε το κρατικό τμήμα της επι-
χείρησης- το σύνθημα να παραμείνει
κρατικοσυνεται - ριστική η εταιρία
έμεινε στο αέρα, στο βαθμό που έχεις
ένα κράτος και μια κυβέρνηση που επι-
χειρεί να πουλήσει τα πάντα. 2) Το ση-
μαντικότερο όμως είναι η αποτυχία των
δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να οικοδο-
μήσουν ταξικούς και πολιτικούς δε-
σμούς με τους εργαζό  - μενους της
ΔΩΔΩΝΗΣ, έτσι ώστε να επιδράσουν
στην ισχυροποίηση της   ταξικής συ-
νείδησης των εργαζομένων της. 

Η ΔΩΔΩΝΗ πέρασε στα χέρια ιδιω-
τών και αυτό σημαίνει πως μια καθορι-
στική μάχη χάθηκε. Δεν χάθηκε όμως
ο πόλεμος, η ΔΩΔΩΝΗ μπορεί να γίνει
κοινωνική ιδιοκτησία στα πλαίσια μιας
πολιτικής - κοινωνικής αλλαγής.
Πράγμα δύσκολο μα όχι ακατόρθωτο,
ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, με
μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε πή-
λινα πόδια. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν
αυτές οι δυνάμεις που να αγωνίζονται
για αυτή την συνολική πολιτική και
κοινωνική αλλαγή. Μια αριστερά με
τον αναγκαίο αντικαπιταλιστικό κίνημα
και πρόγραμμα.  

Γράφει ο
Δημήτρης 
Αργυρός 

Ο μόνος χαμένος αγώνας
είναι αυτός που δε γίνεται

Η ΔΩ-
ΔΩΝΗ πέ-
ρασε στα
χέρια ιδιω-
τών και
αυτό σημαί-
νει πως μια
καθορι-
στική μάχη
χάθηκε.
Δεν χάθηκε
όμως ο πό-
λεμος, η
ΔΩΔΩΝΗ
μπορεί να
γίνει κοινω-
νική ιδιο-
κτησία στα
πλαίσια
μιας  πολι-
τικής - κοι-
νωνικής
αλλαγής. 

‘‘

‘‘
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Tην αξιοποίηση, μέχρι το τελευταίο ευρώ,
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, έχει θέσει σαν
πρωταρχικό στόχο το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης προκειμένου να αντισταθμίσει το εν-
δεχόμενο σημαντικής μείωσης των
κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα μας
για την επόμενη προγραμματική περίοδο
2014-2020. 
Όπως ανέφερε την Τετάρτη ο υπουργός
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, μιλών-
τας στην ημερίδα - σεμινάριο για τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων,
«επίκεινται αποφάσεις την επόμενη εβδο-
μάδα». 
»Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν
υπάρξει συμφωνία πράγματι την επόμενη
εβδομάδα, γιατί η διαπραγμάτευση είναι
πάρα πολύ δύσκολη με πολλές εντάσεις
και πολλές ενστάσεις από πολλά και δια-
φορετικά κράτη-μέλη, αλλά σε κάθε περί-
πτωση, η ατζέντα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου γράφει ότι στις 22 Νοεμβρίου
πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για το
νέο ΕΣΠΑ», προσέθεσε.
Ο υπουργός σημείωσε ότι «το νέο ΕΣΠΑ
έχει σημασία πρώτα απ' όλα, ως προς το

μέγεθος το οποίο θα έχει. Διότι είναι το
μόνο μέσο, με δεδομένη τη δημοσιονο-
μική κατάσταση της χώρας, δημοσίων
επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020.
Άρα, η μείωση δεν θα ήταν μόνο ένα κακό
μήνυμα απέναντι στους ανθρώπους οι
οποίοι διαμαρτύρονται στους δρόμους
γιατί περιορίζονται οι μισθοί τους και οι
συντάξεις τους και την ώρα εκείνη να
δουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια
περαιτέρω μείωση των ενισχύσεων από
τα Κοινοτικά Ταμεία». 
» Είναι», συμπλήρωσε, «και αυτό ξεκαθα-
ρίσαμε με τον πρωθυπουργό από τις Βρυ-
ξέλλες, μια μείωση του νέου ΕΣΠΑ θα
μπορούσε να είναι και μια υπονόμευση
της προσπάθειας της χώρας για τη δημο-
σιονομική προσαρμογή και για τη βιωσι-
μότητα του χρέους. Διότι καθώς το νέο
ΕΣΠΑ είναι ουσιαστικά το μόνο εργαλείο
για δημόσιες επενδύσεις, τυχόν περιορι-
σμός του θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύ-
τερη ύφεση και σε μεγαλύτερα
προβλήματα ως προς τη δημοσιονομική

προσαρμογή και τη βιωσιμότητα του δη-
μοσίου χρέους». 
» Κι αυτό το μήνυμα το κάναμε ξεκάθαρο
και νομίζω ότι αρχίζει σε κάποιο βαθμό να
γίνεται αντιληπτό. Αλλά το νέο ΕΣΠΑ δεν
μας ενδιαφέρει μόνο ως προς το μέγεθός
του, μας ενδιαφέρει και ως προς τη φιλο-
σοφία του. Διότι θα είναι τελείως διαφο-
ρετική η φιλοσοφία του από το σημερινό
ΕΣΠΑ», υπογράμμισε.
Επανέλαβε ότι επίκειται κατάθεση νομο-
σχεδίου στη Βουλή για τη διευκόλυνση
των στρατηγικών και των ιδιωτικών επεν-
δύσεων, όπου θα δοθεί η δυνατότητα με
εγγυητικές από τις τράπεζες, να παίρνει
ο επενδυτής τα χρήματα μπροστά από
την αρχή, χωρίς να χρειάζεται να κατα-
βάλλονται σε δόσεις και δημιουργείται και
μια κεντρική Αδειοδοτική Αρχή για να πε-
ριοριστεί η γραφειοκρατία.
Παράλληλα, για την Κοινοτική Πρωτο-
βουλία JEREMIE ο κ. Χατζηδάκης ανέ-
φερε πως «φαίνεται ότι μπαίνει το νερό
στο αυλάκι», ενώ, όπως γνωστοποίησε ο

υπουργός, θα εξαγγελθεί πολύ σύντομα
από τη γενική γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ένα πρόγραμμα
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
«Υπάρχουν δυσκολίες, προσπαθούμε να
τις αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Όπως
προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυ-
σκολίες και σε σχέση με τα ημιτελή έργα
της περιόδου 2000-2006 και που ξέρετε
πως υπήρχε κίνδυνος απώλειας για τη
χώρα, επιστροφής στα Κοινοτικά Ταμεία
πόρων της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ.
Χάρη και στη βοήθεια της ΜΟΔ και των
υπολοίπων υπηρεσιών τα χρήματα της
πρώτης φάσης δεν χάθηκαν. Και τώρα δί-
νουμε τη μάχη. Μέχρι το τέλος Μαρτίου
θα συνεχιστεί αυτή η μάχη, για τα έργα
της β' φάσης για να μην υπάρξει απώλεια
κονδυλίων για τη χώρα», είπε ο υπουρ-
γός.
Τέλος, σημείωσε ότι η χώρα μας πρέπει
να εστιάσει στον άξονα της καινοτομίας
και στην άριστη αξιοποίηση των κονδυ-
λίων.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης

Αγωνία για το μέγεθος του νέου ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με απόφαση του Αντ. Μανιτάκη

Χωρίς υπογραφή 
δημάρχων οι απολύσεις

Σε συμφωνία να μην εμπλακούν
οι δήμαρχοι στην υπόθεση «απο-
λύσεις στους δήμους» φαίνεται
ότι κατέληξαν κατά τη διάρκεια
(μη ανακοινωθείσας) συνάντησης
την περασμένη Δευτέρα το μεση-
μέρι ο υπουργός Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης
και μέλη του δ.σ. της ΚΕΔΕ. Στη
συνάντηση, η οποία δεν δημοσιο-
ποιήθηκε, προκειμένου, σύμφωνα
με πηγές της ΚΕΔΕ, «να απο-
φευχθούν πιθανές κινητοποιήσεις
ή και καταλήψεις από την ΠΟΕ -
ΟΤΑ», ο υπουργός ανακοίνωσε
στους δημάρχους ότι με την εγ-
κύκλιο που θα εξέδιδε την επο-
μένη δεν ετίθετο ως προϋπόθεση
για τη διαθεσιμότητα η έκδοση
διαπιστωτικής πράξης (την οποία
θα έπρεπε να υπογράψουν και οι
ίδιοι οι δήμαρχοι ή τουλάχιστον
κατ' εντολή τους οι διευθυντές
προσωπικού) αλλά αυτή θα επερ-
χόταν αυτοδικαίως με τη δημοσί-
ευση του νόμου, όπως και,
τελικώς, έγινε.

Άλλωστε, όπως τονίσθηκε και
στη συνάντηση, από τη στιγμή
που τα γραφεία προσωπικού βρί-
σκονται υπό κατάληψη, τέτοιες
διαπιστωτικές πράξεις δεν μπο-
ρούν να εκδοθούν. 

Το «βάρος» 
στο υπουργείο

Μ' αυτό τον τρόπο στην ουσία
παρακάμπτονται οι υπηρεσίες
των δήμων, άρα και οι ίδιοι οι αι-
ρετοί από τη διαδικασία της δια-
θεσιμότητας - απολύσεων και το

«βάρος» το σηκώνει το ίδιο το
υπουργείο.

Δηλαδή, διευκολύνονται τόσο
οι ίδιοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι σε
καμία περίπτωση δεν θα μπορού-
σαν να στείλουν τέτοια λίστα όσο
και το υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης που θα εκδώσει τις
δικές του λίστες που ούτως ή
άλλως κατέχει μέσω της απογρα-
φής.

Άλλωστε, στη συζήτηση στην
οποία συμμετείχαν εκτός από τον
ίδιο τον υπουργό ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Δ. Στε-

φάνου και από την ΚΕΔΕ ο πρό-
εδρος Κ. Ασκούνης, ο γραμμα-
τέας Α. Κοιμήσης και ο επικεφα -
λής της ΝΔ στην Κεντρική Ένωση
Δήμων, Κ. Τζανακούλης, οι δή-
μαρχοι κατέστησαν σαφές ότι η
απόφαση τους είναι να μην δο-
θούν στοιχεία από τους ίδιους
τους δήμους. «Αλλά και να θέ-
λαμε δεν θα μπορούσαμε, καθώς
δήμοι και γραφεία προσωπικού
τελούν υπό κατάληψη», φαίνεται
να ειπώθηκε κάποια στιγμή στη
συνάντηση. 

Παράλληλα τονίσθηκε ότι «το

υπουργείο έχει τα στοιχεία με

βάση την απογραφή και άρα μπο-

ρεί να προχωρήσει μόνο του».

Κενές θέσεις 
εντός νομού

Επιπλέον, στη συνάντηση έγινε

προσπάθεια να βρεθούν οι κενές

θέσεις στο Δημόσιο (εφορίες,

σχολεία, νοσοκομεία κλπ) εντός

των χωρικών ορίων του δήμου ή

του νομού, προκειμένου να μετα-

κινηθούν εκεί οι υπάλληλοι που

μπαίνουν σε διαθεσιμότητα.

Οι δεύτεροι 
λιγότερο 
χρεωμένοι
δήμοι της 
Ευρώπης
αυτοί της
Ελλάδας
Και το 2011 οι ελληνι-
κοί Οργανισμοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης
είναι οι δεύτεροι λιγό-
τερο χρεωμέ  - νοι σε
όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, με ποσοστό
δανεισμού μόλις 0,9%
επί του ΑΕΠ! Αυτό
προκύπτει από τα στοι-
χεία - πίνακα που προ-
ώθησε ο Επίτροπος
Οικο νομικών Υποθέ-
σεων Όλι Ρεν, στον ευ-
ρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ Νίκο
Χουντή, κατόπιν σχετι-
κής ερώτησης του.
Εντύπωση προκαλεί το
γεγονός ότι, όπως και
το 2010, οι πλέον εύ-
ρωστες οικονομίες της
Ευρώπης παρουσιά-
ζουν υψηλά ποσοστά
δανεισμού των ΟΤΑ,
ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
Έτσι, τα υψηλότερα
ποσοστά εμφανίζουν η
Ιταλία και η Ολ - λανδία
με 8,6%, η Γαλλία με
8,4%, η Δανία με 7,3%,
η Σουηδία με 7%, η
Φινλανδία με 6,5% και
η Γερμανία με 5,4%.
Τα χαμηλότερα ποσο-
στά από την άλλη, πα-
ρουσιάζουν η Μάλτα
με 0,1%, η Ελλάδα με
0,9%, η Βουλγαρία με
1,3%, η Λιθουανία με
1,8%, η Κύπρος και η
Σλοβενία με 1,9% κ.λπ.

Παρακάμπτονται οι υπηρεσίες των δήμων, άρα και οι ίδιοι οι αιρετοί από τη διαδικασία της διαθεσιμότητας
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Συλλαλητήριο με τη συμμετοχή
περισσότερων από 600 διαδηλω-
τών πραγματοποιήθηκε το μεση-
μέρι της Τετάρτης στα Γιάννινα
στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής
κινητοποίησης ενάντια «στις κα-
ταστροφικές επιβαλλόμενες νεο-
φιλελεύθερες ευρωπαϊκές
πολιτικές που εξοντώνουν λαούς
και χώρες στο όνομα δήθεν της
κρίσης και του χρέους».

Εργατικό Κέντρο και Ν.Τ. της
ΑΔΕΔΥ συμμετείχαν στην τρίωρη
στάση εργασίας που προκήρυξαν
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ σε όλη τη χώρα
και είδαν για πρώτη φορά σε τέ-
τοιου είδους κινητοποίηση να
υπάρχει μια σχετικά ικανοποι-
ητική συμμετοχή μιας και σε ανά-
λογες περιπτώσεις αυτή ήταν από
ελάχιστη ως μηδενική.

Στην προμετωπίδα των αιτημά-
των των διαδηλωτών, που προέρ-
χονταν κυρίως από το χώρο της
δημοσίας διοίκησης είναι να ανα-
κληθούν οι απολύσεις των συνα-
δέλφων τους που αφορούν
υπαλλήλους σε δήμους, περιφέ-
ρειες, πανεπιστήμια, αλλά και δη-
μόσιες υπηρεσίες, ενώ υπήρξαν
και συνθήματα που απαιτούσαν
την ανατροπή της κυβέρνησης
«ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε
άλλο δρόμο μακριά από την
κρίση».

Παρών στην κινητοποίηση έδω-
σαν και αρκετά πρωτοβάθμια σω-
ματεία είτε για να διαμαρτυρη -
θούν για τις απολύσεις συναδέλ-
φων τους είτε για εκφράσουν την
συμπαράστασή τους στον αγώνα
όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με
το φάσμα της απόλυσης.

Η συγκέντρωση έγινε στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου στη 1 το μεση-
μέρι και από εκεί ακολούθησε
πορεία προς την πλατεία Πάργης,
την Χαρ. Τρικούπη, την 28η
Οκτωβρίου και πίσω στην Περι-
φέρεια.

Στις δηλώσεις τους ο πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου Ιωαννί-
νων, Νίκος Φασούλης, τόνισε πως
οι πολιτικές που μας οδήγησαν
μέχρι εδώ και όσοι τις εφάρμοσαν
δεν μπορούν τώρα να εμφανίζον-
ται ως σωτήρες εφαρμόζοντας τα
ίδια, ζητώντας να αλλάξει άμεσα
πορεία η χώρα και να ακυρωθούν
τα αντιλαϊκά μέτρα που προβλέ-
πει το νέο μνημόνιο.

«Η σημερινή μέρα στέλνει το
μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ενάν-
τια στην πιο καταστροφική πολι-
τική που εφαρμόζεται σε όλη την
Ευρώπη και ιδιατέρως στη χώρα
μας. Τα αποτελέσματα της πολιτι-
κής αυτής είναι καταστροφικά
αλλά συνεχίζεται μέχρι να ισοπε-

δώσουν εντελώς την κοινωνία και
την οικονομία μας. Η ανεργία
έχει φτάσει στα ύψη και συνεχίζει
φέρνοντας μόνο φτώχεια και εξα-
θλίωση, ενώ οι περισσότεροι ερ-
γαζόμενοι είναι απλήρωτοι.
Μιλάμε για το απόλυτο χάος και
γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για να ανα-
τρέψουμε την πολιτική αυτή»,
είπε ο κ. Φασούλης.

Από την πλευρά του ο πρό-
εδρος του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, Χρί-
στος Γρίβας, δήλωσε:

«Σήμερα γίνεται πράξη η απαί-
τηση όλων των λαών της Ευρώπης
για κοινή δράση απέναντι στην
λαίλαπα της πολιτικής που εκ-
φράζει ο σκληρός πυρήνας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος
του λαού της Ευρώπης. Απ’ άκρη
σε άκρη οι λαοί της Ευρώπης
στέλνουν το μήνυμα αντίστασης
και ανατροπής της πολιτικής που
εξαθλιώνει τους λαούς. Στον τόπο
μας υλοποιούνται οι πιο βάρβα-
ρες πολιτικές και όλοι διαδηλώ-
νουμε ενάντια στα μέτρα που
βάζουν πιο βαθειά στην κρίση.
Όλοι μαζί όμως μπορούμε να
τους ανατρέψουμε γιατί το οφεί-
λουμε στα παιδιά και το μέλλον
αυτού του τόπου».

Η εικόνα στην Ευρώπη
Στην Ισπανία, σύμφωνα με την

αστυνομία, από τα μεσάνυχτα και
μετά έχουν γίνει 57 συλλήψεις
και έχουν τραυματιστεί 14 άτομα
-οι πέντε εκ των οποίων αστυνο-
μικοί. 

Τα ισπανικά συνδικάτα, σύμ-
φωνα με την El Pais, αναφέρουν
ότι η συμμετοχή στην απεργία
στους κλάδους που ξεκινούσαν
από τα ξημερώματα είναι αρκετά
υψηλή και κυμαίνεται κοντά στο
90%. 

Μεγάλες βιομηχανικές μονά-
δες δεν λειτουργούν, όπως τα ερ-
γοστάσια των Νissan, Opel και
Seat στην Καταλονία, της Volk-
swagen στη Ναβάρα ενώ ιδιαί-
τερα αισθητές είναι οι επιπτώσεις
στους τομείς της βιομηχανίας χη-
μικών, μετάλλων, κατασκευών
αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες.

Τα ξημερώματα, πικετοφόροι
έβαλαν συμβολικά φωτιά σε λά-
στιχα μπροστά από την κεντρική
αγορά της Βαρκελώνης, την Mer-
caBarna. 

Μειωμένη είναι η κίνηση και
στην κεντρική αγορά της Μαδρί-
της, την MercaΜadrid.

Τα πρώτα λεωφορεία, για το
ελάχιστο των δρομολογίων, ξεκί-
νησαν από τα αμαξοστάσια με τη
συνοδεία αστυνομίας. Μέχρι το
πρωί, είχαν ακυρωθεί περίπου
700 πτήσεις σε όλα τα ισπανικά

αεροδρόμια. Η κατάσταση στο αε-
ροδρόμιο της Μαδρίτης είναι
ομαλή, σύμφωνα με τα ισπανικά
ΜΜΕ. 

Στην Πορτογαλία, οι σιδηρό-
δρομοι σταμάτησαν τα δρομολό-
για από τη νύχτα της Τρίτης ενώ
περίπου το 45% των πτήσεων της
TAP έχει ακυρωθεί. Τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης έκλεισαν οι
συγκοινωνίες σταθερής τροχιάς
στην Λισαβόνα και το Πόρτο. Τα
δρομολόγια στον Τάγο προσφέ-
ρουν μόνο την ελάχιστη εξυπηρέ-
τηση.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρ-
της, οι Πορτογάλοι έχουν βγει
στους δρόμους για να διαδηλώ-
σουν κατά της πολιτικής ακραίας
λιτότητας, κρατώντας πανό με
συνθήματα κατά του ΔΝΤ, της ΕΕ
και της ΕΚΤ. Από τη μέχρι στιγ-
μής εικόνα, η απεργία πραγματο-
ποιείται κυρίως στο δημόσιο
τομέα.

Και στην Ιταλία της κρίσης, η
οποία υφίσταται τις επιπτώσεις
σκληρής λιτότητας για να αποφύ-
γει την υπαγωγή στους ευρωπαϊ-
κούς μηχανισμούς στήριξης,
έχουν προγραμματιστεί στάσεις
εργασίας σε όλη τη χώρα κατά τη
διάρκεια της ημέρας.

Στο Βέλγιο, στην απεργία συμ-

μετέχουν οι σιδηρόδρομοι από τα
ξημερώματα της Τετάρτης, με τις
επιπτώσεις να είναι αισθητές και
στα διεθνή δρομολόγια.

Στις Βρυξέλλες συγκετρώθηκαν
διαδηλωτές έξω από τις πρε-
σβείες της Γερμανίας, της Ισπα-
νίας, της Ελλάδας, της Κύπρου,
της Πορτογαλίας και της Ιρλαν-
δίας.

Στη Γαλλία πραγματοποιήθη-
καν δεκάδες συλλαλητήρια στη
διάρκεια της ημέρας και τα συν-
δικάτα έχουν καλέσει σε απεργία
στο δημόσιο τομέα. 

Σύμφωνα με αναλυτές, οι κινη-
τοποιήσεις στη Γαλλία δεν έχουν
αντικυβερνητικό χαρακτήρα,
αλλά πραγματοποιούνται σε έν-
δειξη αλληλεγγύης στους εργαζό-
μενους των χωρών του νότου, που
πλήττονται από τα μέτρα λιτότη-
τας.

Ακόμη και στη Γερμανία, σε έν-
δειξη αλληλεγγύης προς τους ερ-
γαζομένους, τα γερμανικά
συνδικάτα, που δεν συμμετέχουν
επίσημα στις κινητοποιήσεις,
είχαν προγραμματίσει συγκεν-
τρώσεις και πορείες συμπαρά-
στασης στο Βερολίνο, στη Φραν -
κφούρτη (από το ελληνικό προξε-
νείο προς την ΕΚΤ) στο Μόναχο,
στη Στουτγάρδη και στη Βρέμη.

Πορεία κατά των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων και στα Γιάννινα

Πανευρωπαϊκό «όχι» στην εξαθλίωση
Αλλαγή πολιτικής σε όλη την Ε.Ε. απαίτησαν οι εργαζόμενοι

Η συγκέντρωση έγινε στην Περιφέρεια Ηπείρου στη 1 το μεσημέρι και από εκεί ακολούθησε πορεία προς την πλατεία Πάργης, την Χαρ. Τρι-
κούπη, την 28η Οκτωβρίου και πίσω στην Περιφέρεια
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Η τοποθέτηση του Γιαννιώτη βου-
λευτή Σταύρου Καλογιάννη στο αρ-
μόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και
Υποδομών, ως αναπληρωτή υπουρ-
γού με ευθύνη τις Υποδομές και
Μεταφορές, δημιούργησε προσδο-
κίες ότι θα βρεθεί τρόπος για να αλ-
λάξει η έως τώρα ροή χρηματο -
δότησης από εθνικούς πόρους αλλά
σύμφωνα με τον Δ/ντη της υπηρε-
σίας  ΕΥΔΕ/Αεροδρομίων Βορείου
Ελλάδας κ. Καραλή που είναι και
υπεύθυνος για το αεροδρόμιο, το
έργο παρουσιάζει σημαντικά θέ-
ματα.

Η μέχρι τώρα πορεία των εργα-
σιών, από τότε που επιλύθηκαν τα
προβλήματα με τις ηλεκτρομηχανο-
λογικές μελέτες αποτελεί παρά-
δειγμα προς αποφυγή, αφού ο
ανάδοχος διέκοψε αρκετές φορές
τις εργασίες, ως είχε δικαίωμα, ενώ
μια φορά έφτασε και σε αίτημα διά-
λυσης της εργολαβίας, εξαιτίας της
μη πληρωμής λογαριασμών που κα-
τέθετε.

Σύμφωνα με τον κ. Κάραλη το
έργο κατασκευάζεται μόνο με Εθνι-
κούς Πόρους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η
χρηματοδότηση του γίνεται με το
σταγονόμετρο και οι καθυστερήσεις
διαδέχονται η μία την άλλη. Στην
παρούσα χρονική περίοδο το έργο
καρκινοβατεί με τις εργασίες να
πραγματοποιούνται με κάθε πλη-
ρωμή προς τον ανάδοχο.

Στο αντικείμενο του έργου τώρα,
έχει ολοκληρωθεί ο πύργος ελέγ-
χου, η αναβάθμιση της πίστας αλλά
παραμένει αγκάθι η κατασκευή του
νέου αεροσταθμού. Υπάρχει ένα σο-
βαρό ζήτημα για  το αν κατασκευα-
στεί σε αυτή την εργολαβία. Από το
Υπουργείο ΑΝΥΠ γίνονται σημαντι-
κές προσπάθειες να ενταχθεί το
υπόλοιπο έργο στο ΕΣΠΑ.

Αν αυτό γίνει τότε το κτίριο θα κα-
τασκευαστεί. Αν όχι τότε όλα είναι
στο τραπέζι. Όπως είπε ο κ. Καρα-
λής η επιφάνεια του έργου είναι
10.500τμ και πρόκειται για ένα με-
γάλο κατασκευαστικό έργο που
αυτή τη στιγμή είναι  πολύ δύσκολο

να γίνει με τις παρούσες συνθήκες.
Το έργο να θυμίσουμε πως έχει

προθεσμία ολοκλήρωσης τον
Μάιου του 2014 αλλά το τέλος της
εργολαβίας θα εξαρτηθεί εν πολλοίς
από την κατάσταση στην οποία θα
βρίσκεται η χώρα το επόμενο διά-
στημα.

Σενάρια ιδιωτικοποίησης
Στο μεταξύ το σενάριο που θέλει

τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων
να μην είναι κρατικός για πολύ
ακόμα αρχίζει να ισχυροποιείται.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης και
Υποδομών η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ
για την αξιοποίηση των 37 περιφε-
ρειακών αεροδρομίων έχει ήδη πα-
ραδοθεί και επεξεργάζεται προ -
κειμένου να κατατεθεί σχέδιο νόμου
για την αξιοποίηση των περιφερει-
ακών αερολιμένων αλλά και την
αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας.

Μάλιστα για δέκα περιφερειακά
αεροδρόμια, ανάμεσα στα οποία
αυτό των Ιωαννίνων και του Ακτίου,
έχουν εκπονηθεί ήδη Μελέτες Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ
έχουν χωριστεί και σε τρεις ομάδες
για κάθε μία από τις οποίες προτεί-
νεται ένα σχέδιο για την καλύτερη
αξιοποίησή τους, το οποίο περι-
λαμβάνει την ιδιωτικοποίησή τους.

Οι τρεις ομάδες όπως σχηματί-
στηκαν από το Ταμείο και την Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είχαν
ως εξής:

-Κερκύρας «Ι. Καποδίστριας»,
Μυκόνου και Ιωαννίνων «Βασιλεύς
Πύρρος».

-Ακτίου Πρέβεζας, Καρπάθου,
Ικαρίας «Ίκαρος», Χανίων «Ι. Δα-
σκαλογιάννης».

-Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης»,

Ρόδου «Διαγόρας», Χίου «Όμηρος».
Ο τομέας των τοπικών αεροδρο-

μίων στην Ελλάδα περιλαμβάνει συ-
νολικά 37 περιφερειακά αεροδρό -
μια, ανάμεσα στα οποία αυτά της
Θεσσαλονίκης, που είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλης της Ελλάδας και
αποτελεί εμπορική είσοδο των Βαλ-
κανίων, της Ρόδου, της Κέρκυρας,
των Χανίων, της Κω, της Ζακύνθου,
της Σαντορίνης, της Μυτιλήνης, της
Σάμου και της Μυκόνου, το οποίο
και προσελκύει την πλειοψηφία του
διεθνούς τουρισμού.

Οι έλεγχοι
Ήδη έχουν γίνει έλεγχοι από τους

σύμβουλους στα περισσότερα αερο-
δρόμια όπου καταγράφηκαν αναλυ-
τικά ο εξοπλισμός τους αλλά και ο
τρόπος λειτουργίας του κάθε αερο-
δρομίου ξεχωριστά.

Οι σύμβουλοι έχουν αναλυτικό
ερωτηματολόγιο 34 σελίδων με ερω-
τήσεις που αφορούν : Από τις προ-
διαγραφές των κτιριακών υποδο -
μών, τις θέσεις στάθμευσης, τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες Cargo και
Handling, μέχρι τα ωράρια λειτουρ-
γίας προσωπικού και λεπτομέρειες
για τις διαδικασίες ελέγχου κυκλο-
φορίας και τα συστήματα και υπη-
ρεσίες αεροναυτιλίας (πομπο -
δέκτες, ραδιοβοηθήματα, RADAR
και ILS).

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της
ΥΠΑ από τις 24/2 ενημέρωσε όλα
τα αεροδρόμια της χώρας ότι πρό-
κειται να δεχθούν επίσκεψη από τε-
χνικούς συμβούλους του Ταμείου
για την Αξιοποίηση της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου με σκοπό
τη συλλογή στοιχείων, σχετικών με
τη λειτουργία και τις δομές τους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Η απρόσκοπτη χρηματοδότηση
των έργων στο αεροδρόμιο
Ιωαννίνων ήταν και είναι το με-
γάλο εμπόδιο και ζητούμενο για
την ολοκλήρωση του σύγχρο-
νου... γεφυριού της Άρτας. 

Καρκινοβατεί το έργο σύμφωνα με την ΕΥΔΕ/Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδας

Μόνο το ΕΣΠΑ σώζει το αεροδρόμιο
Την ίδια ώρα τα σενάρια ιδιωτικοποίησης παραμένουν ενεργά Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα

με τον Αλβανό Πρόξενο
Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Πρόξενο της Αλβα-

νίας στα Ιωάννινα Γιάννη Ντάκο  είχε  το πρωί της Πέμ-
πτης(15/11/12) ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Ηλίας Θεοδω-
ρίδης.

Αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε
στο γραφείο του  Γενικού Γραμματέας ήταν η Κοινοτική
Πρωτοβουλία INTERREG Ελλάδος-Αλβανίας και η προ-
σπάθεια που καταβάλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προ-
κειμένου να εντάξει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έργα
συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του συνοριακού
σταθμού-τελωνείου Κακαβιάς, Π.Ε. Ιωαννίνων.  

Υπενθυμίζεται πως, ο Γενικός Γραμματέας μετά την επί-
σκεψη που είχε πραγματοποιήσει  στα μέσα Σεπτεμβρίου
στο Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς   όπου είχε διαπιστώσει
από κοντά τις  ελλείψεις που παρουσιάζει στις εγκαταστά-
σεις, είχε αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να προ-
χωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες και να εξασφαλισθούν
κονδύλια για να αντιμετωπισθούν άμεσα τα προβλήματα
που παρουσιάζονται στις υποδομές. 

Στη συνάντηση   συζητηθήκαν επίσης θέματα κοινού εν-
διαφέροντος και εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάληψης
πρωτοβουλιών των δύο πλευρών για την ανάπτυξη επεν-
δύσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

Παράλληλα,  ο Γενικός Γραμματέας έθεσε στον Αλβανό
Πρόξενο και την εμπλοκή που έχει παρουσιαστεί στην υλο-
ποίηση του έργου «Οδικός Άξονας Σαγιάδα- Κονίσπολη-
Άγιοι Σαράντα  καθώς η Αλβανική πλευρά δεν προέβλεψε
επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2012 για να
καλύψει τις ανάγκες του έργου. Το συγκεκριμένο έργο
«Αναβάθμιση του Οδικού Άξονα Σαγιάδα-Κονίσπολη-
Αγ.Σαράντα», μήκους 40,635 χλμ, συνολικού προϋπολογι-
σμού 29.869.983,19 €, χρηματοδοτείται ως επί τω πλείστον
από το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των
Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) με το ποσό των 23.895.986,55 € (πο-
σοστό 80% επί του προϋπολογισμού).  

Ανταλλαγή Νέων στο Δήμο Πωγωνίου

Αντιμετώπισε τους άλλους,
όπως θέλεις να σε αντιμετωπίζουν

Η Ανταλλαγή Νέων πρόκειται να υλοποιηθεί στο Δήμο
Πωγωνίου από τις 16 μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου και θα
συμμετάσχουν 30 νέοι από 6 διαφορετικές χώρες, την Ελ-
λάδα, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Πολωνία
και τη Τουρκία. Οι στόχοι της ανταλλαγής είναι:

• Να αυξήσει την γνώση των νέων για τα προβλήματα
των νέων μεταναστών, όπως η διάκριση που δέχονται λόγω
του πολιτισμικού και του εθνικού και θρησκευτικού τους
υπόβαθρου, την καταπάτηση του θεμελιώδους δικαιώμα-
τος της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον
ρατσισμό, την προκατάληψη, τα στερεότυπα, την φτώχεια
και την περιθωριοποίηση τους από την κοινωνία γενικό-
τερα. • Στην ενθάρρυνση των νέων να δεσμευτούν για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν οι
μετανάστες μέσω της αύξησης της αλληλεγγύης, της συμ-
πόνιας, της καταπολέμησης των διακρίσεων, την καταπο-
λέμηση του ρατσισμού, την κατανόηση της πολιτισμικής
διαφοράς, και την προώθηση του θέματος των ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων μεταξύ των νέων. • Τη δημιουργία απο-
τελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων
νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν παρό-
μοιους στόχους και οράματα, ώστε να συνεργαστούν  σε
νέες ιδέες και διεθνείς δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής οι συμμετέχοντες θα δημι-
ουργήσουν μία έκθεση με τίτλο:  "Ο δρόμος των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων" και θα είναι προσβάσιμη στο κοινό από
τις 21 Νοεμβρίου στην είσοδο της περιφέρειας Ηπείρου στα
Ιωάννινα.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
σκευθείτε την ιστοσελίδα: www.youthcenterof epirus.org

Κλιμάκιο της Πειραιώς στην Ήπειρο 
Κλιμάκιο της Τράπεζας Πειραιώς αποτελούμενο από υψηλόβαθμα στελέχη βρίσκεται από την  Πέμπτη στην
Ήπειρο. Στο κλιμάκιο μετέχουν οι κύριοι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, ο κ. Χρι-
στόδουλος Αντωνιάδης αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Κώστας Γεωργίου Διευθυντής Προσωπι-
κού. Το κλιμάκιο θα έχει συνεργασία με τον Διευθυντή Αντώνη Γούση κι άλλα τοπικά στελέχη, με στόχο την
καλύτερη ενσωμάτωση των καταστημάτων που προέρχονται από την Αγροτική και τη Γενική και την αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά μετά την εξαγορά της ΑΤΕ από
την Πειραιώς, καθώς στην περιοχή της Ηπείρου, τόσο ο αγροτικός κόσμος όσο και μεγάλες επιχειρήσεις του
κλάδου είχαν αποκλειστική συνεργασία με την Αγροτική.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Για κενά σε λύκεια όχι μόνο της πε

ριφέρειας αλλά και μέσα στην πόλη

ακόμα και σε μαθήματα που εξετά

ζονται σε πανελλαδικό επίπεδο

κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ

Ιωαννίνων, Παναγιώτης Λαζοκί

τσιος, καταγγέλλοντας το Υπουργείο

Παιδείας το οποίο όπως υποστήριξε

γνωρίζει τα προβλήματα που υπάρ

χουν αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει

προσπαθήσει να τα λύσει.

Σύμφωνα με τον κ. Λαζοκίστιο τα

κενά στα λύκεια της πόλης φτάνουν

περίπου τα 15.

Αλλά αυτό που προβληματίζει δεν

είναι ο αριθμός που μπορεί να ακού

γεται μικρός αλλά οι ειδικότητες

στις οποίες εντοπίζονται αυτά.

Αυτό γιατί δεν μιλάμε για μαθή

ματα δευτερεύουσας ή τριτεύουσας

σημασίας για την πορεία και την

παιδεία των μαθητών αλλά για

εκείνα στα οποία θα κληθούν να δώ

σουν εξετάσεις ακόμα και σε πανελ

λαδικό επίπεδο, συναγωνιζόμενα

άλλους μαθητές από την υπόλοιπη

Ελλάδα για μία θέση σε κάποιο ΑΕΙ

ή ΤΕΙ.

«Αυτή τη στιγμή καταπατείται το

Σύνταγμα που προβλέπει ίσες ευκαι

ρίες για όλους. Έχουμε φτάσει στα

μέσα Νοεμβρίου και σε αρκετά σχο

λεία του νομού μας υπάρχουν μαθη

τές που δεν έχουν διδαχτεί μαθήμα 

τα που εξετάζονται σε πανελλαδικό

επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν να δώ

σουν πανελλήνιες εξετάσεις, όταν

τουλάχιστον επί δύο μήνες δεν έχουν

διδαχτεί ούτε μία ώρα στα βασικά

αυτά μαθήματα», είπε ο κ. Λαζοκί

τσιος και πρόσθεσε: «Κάθε χρόνο το

υπουργείο Παιδείας μας επιφυλάσ

σει και μια δυσάρεστη έκπληξη. 

Πέρσι δεν είχαμε βιβλία και φέτος

ακόμη χειρότερα δεν έχουμε καθη

γητές. Καλώ άμεσα την πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου να προχωρή

σει σε προσλήψεις αναπληρωτών

καθηγητών.  Η Δευτεροβάθμια Εκ

παίδευση Ιωαννίνων έχει αποστείλει

εγκαίρως τα κενά που υπάρχουν και

άρα το Υπουργείο τα γνωρίζει κι

όμως δεν κάνει κάτι για να τα καλύ

ψει».

Τα κενά σύμφωνα πάντα με τον

κύριο Λαζοκίτσιο υπάρχουν σε όλες

σχεδόν τις ειδικότητες, μαθηματικοί,

φιλόλογοι, φυσικοί, αλλά και σε

άλλες.

Διευθυντές και σχολικοί
σύμβουλοι θα αξιολογούν

τους εκπαιδευτικούς
Οι καταγγελίες αυτές ήρθαν μόλις

μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση του

σχεδίου για την αξιολόγηση των εκ

παιδευτικών, σύμφωνα με την οποία

ο σχολικός σύμβουλος και ο διευ

θυντής θα αξιολογούν και θα κρί

νουν το έργο των εκπαιδευτικών,

και στην περίπτωση που διαπιστώ

νονται προβλήματα οι «κομμένοι»

κατά την αξιολόγηση θα περνούν σε

μινάριο επιμόρφωσης, ενώ οι καλές

πρακτικές θα παρουσιάζονται από

τους ίδιους τους επιτυχόντες στους

συναδέλφους τους.

Σύμφωνα με το πόρισμα της αξιο

λόγησης, ένας εκπαιδευτικός θα πρέ

πει να αξιολογείται τουλάχιστον ανά

διετία ως προς την υπηρεσιακή του

συνέπεια και επάρκεια από τον διευ

θυντή του σχολείου, όπου εργάζεται.

Από τον σχολικό σύμβουλο θα

πρέπει να αξιολογείται ανά τετραε

τία τόσο για να διαπιστώνεται η πο

ρεία της επαγγελματικής του ανά 

πτυξης όσο και για να διευκολύνον

ται οι διαδικασίες του εκπαιδευτι

κού συστήματος, όπως είναι, για πα

ράδειγμα, η επιλογή στελεχών. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

αναφέρεται ότι θα μπορούσε να

συνδέεται με την επαγγελματική

τους εξέλιξη. Όπως τονίζεται χαρα

κτηριστικά στο πόρισμα:

Οι εκπαιδευτικοί των οποίων το

έργο αξιολογείται ως «επαρκές»

είναι προακτέοι.  Οι εκπαιδευτικοί το

έργο των οποίων έχει αξιολογηθεί

ως «ελλιπές» σε κάποιο πεδίο, παρα

κολουθούν ενισχυτικό/διαμορφω

τικό πρό γραμ μα επιμόρφωσης και η

αξιολόγησή τους στο συγκεκριμένο

πεδίο επαναλαμβάνεται το επόμενο

έτος.

Η αξιολόγηση του έργου του εκ

παιδευτικού ως «πολύ καλό» και/ή

«εξαιρετικό» χρησιμοποιείται, εφό

σον οι ίδιοι το επιθυμούν, κατά την

κρίση της υποψηφιότητάς τους στην

κατάληψη θέσης ευθύνης. Ενδεχομέ

νως και υπό προϋποθέσεις, θα μπο

ρούσε να προβλεφθεί ότι στο μέλλον

μόνον όσων το εκπαιδευτικό έργο

κρίνεται ως «πολύ καλό» και/ή

«εξαι  ρετικό» θα έχουν δικαίωμα

υποβολής υποψηφιότητας για κατά

ληψη θέσης στελέχους.

Η κρίση του έργου των εκπαιδευ

τικών ως «εξαιρετικού» μπορεί (και

πρέπει) να συνδέεται με τη διάχυση

των καλών πρακτικών των σχο

λείων και την ευρύτερη αναγνώριση

των επιτευγμάτων από τα μέλη της

εκπαιδευτικής κοινότητας και της

κοινωνίας.

Πάντως η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων δια

φωνεί με το σύστημα αυτό και εκ

φράζει τις επιφυλάξεις της για το

κατά πόσο θα συνεισφέρει στην

αναβάθμιση της ποιότητας της εκ

παίδευσης.

Κενά σε πολλά λύκεια του νομού σε βασικές ειδικότητες καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων

Ετοιμάζονται για πανελλήνιες
χωρίς καθηγητές

Τα κενά στα λύκεια της πόλης φτάνουν περίπου τα 15

Μια ευκαιρία για την Ελλάδα

Η συνεταιριστική
απάντηση στην κρίση

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Μη Κερδο

σκοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πε

ριφερειακής Ανάπτυξης (ΚΑΠΑ) διοργανώνουν

την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18.00

στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης “Δημήτρης Χα

τζής” του Πανεπιστημίου ανοικτή εκδήλωση με

θέμα: “2012  Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών: Μια

ευκαιρία για την Ελλάδα. Η συνεταιριστική

απάντηση στην κρίση”.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει

εισηγήσεις από τους εξής:

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτα

νης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Klaus Niederlander, Διευθυντής των Συνεται

ρισμών Ευρώπης

Marc Noel, Υπεύθυνος Συνεταιριστικής Ανά

πτυξης των Συνεταιρισμών Ευρώπης

Λουκάς Μπρέχας, Εκπρόσωπος του Δικτύου

ΚΑΠΑ

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ

προωθεί την προσαρμογή των εθνικών συνεται

ριστικών νομοθεσιών σύμφωνα με τις συνεται

ριστικές αρχές και την Συνεταιριστική

Εκπαίδευση για την δημιουργία συνεταιρισμών,

ως τρόπο καταπολέμησης της κοινωνικοοικονο

μικής Κρίσης. 

Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Γρα

φείου Εργασίας (I.L.O.) «Η Ανθεκτικότητα του

Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε

Περιόδους Κρίσης», οι συνεταιρισμοί κατά το

παρελθόν, σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής

αστάθειας συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανα

χαίτισή της, σε πολλά μέρη του κόσμου.  

Εκπρόσωποι του Διεθνούς Συνεταιριστικού

Κινήματος, ως πράξη αλληλεγγύης, στα πλαίσια

του Διεθνούς Έτους έρχονται προσκεκλημένοι

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για να μιλήσουν

για το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα και να

συμβάλουν στην αναχαίτιση της κοινωνικοοι

κονομικής κρίσης στον τόπο μας.

Πρώτος στόχος είναι η διάχυση της συνεταιρι

στικής εκπαίδευσης για την ίδρυση καταναλω

τικού συνεταιρισμού και του ελέγχου του από τα

μέλη του, αποτρέποντας τα φαινόμενα κακοδια

χείρισης εις βάρος των μελών.

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί των

26.000.000 μελών στην υπόλοιπη Ευρώπη λει

τουργούν  ως  κυματοθραύστες στην άνοδο των

τιμών. 

Αγοράζουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και

άλλων οικιακών ειδών για όλα τα μέλη τους και

έτσι επιτυγχάνουν χαμηλότερες τιμές αγοράς. 

Διαθέτουν αυτά τα προϊόντα στο κόστος γιατί

δεν έχουν ως σκοπό το κέρδος αλλά την κάλυψη

των αναγκών των μελών τους. 

Μήπως οι χαμηλότερες τιμές τροφίμων στην

υπόλοιπη Ευρώπη οφείλονται στην ύπαρξη των

καταναλωτικών συνεταιρισμών;

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρέχουν

πάνω από 100.000.000 θέσεις εργασίας, 20%

περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πο

λυεθνικές επιχειρήσεις.

Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρή

σεις στον κόσμο κατά το 2009 παρά την ύφεση,

παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά

14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς

της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δο

λαρίων ίσο με αυτό της 10ης οικονομίας στον

κόσμο, της Ισπανίας. Τα νεότερα στοιχεία για το

έτος 2011 αναφέρουν, παρά την ύφεση, αύξηση

του κύκλου εργασιών στα 1,6 τρις δολάρια, ικα

νοποιώντας ταυτόχρονα και τις κοινωνικές

ανάγκες των μελών. Για το έτος 2011 ο κύκλος

εργασιών έφτασε στα 2 τρις δολάρια. 
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Επιπλέον, με δεδομένο ότι η Αλβα-
νία δεν προέβλεψε επαρκείς πιστώσεις
στον προϋπολογισμό του 2012 για να
καλύψει τις ανάγκες του έργου, βρί-
σκεται υπό συζήτηση η αναθεώρηση
του χρονοδιαγράμματος των υπολει-
πόμενων εργασιών.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση
του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερι-
κών Δημήτρη Κούρκουλα στην ερώ-
τηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας
Αντώνη Μπέζα, σχετικά με την πορεία
υλοποίησης του οδικού άξονα Σαγιάδα
– Κονίσπολη - Άγιοι Σαράντα στην Αλ-
βανία.

Η απάντηση του Υφυπουργού Εξω-
τερικών στην ερώτηση του κ. Μπέζα,
αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: «Η
υλοποίηση του έργου «Οδικός Άξονας
Σαγιάδα – Κονίσπολη - Άγιοι Σαράντα»
στην Αλβανία έχει ξεκινήσει από το
2008. Με το Ν. 4033/2011, παρατά-
θηκε ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης
του ΕΣΟΑΒ έως το 2020, έτσι ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στις λήπτριες
χώρες να ολοκληρώσουν τα έργα τα
οποία έχουν ενταχθεί στο σχέδιο έως
το τέλος του 2011 και η Ελλάδα να
μπορέσει να τηρήσει τις ειλημμένες
της υποχρεώσεις.

Με την εξόφληση όλων των εκκρε-
μών οφειλών προς την ανάδοχο εται-
ρεία (ΑΕΓΕΚ), επιτεύχθηκε επανεκκίνη -

ση του έργου, από τον Μάρτιο του
2012. Οι παρατάσεις του χρόνου ολο-
κλήρωσης των εργασιών που έχουν,
ήδη, εγκριθεί από την Αλβανική κυ-
βέρνηση φθάνουν έως 14 Μαΐου 2012.
Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκ-
θεση (Ιούλιος 2012) της «Εγνατία
Οδός ΑΕ», η οποία έχει αναλάβει την
Επίβλεψη της κατασκευής του έργου,
η εκτιμώμενη φυσική πρόοδος του
έργου φθάνει στο 83%.

Όσον αφορά στο μέρος του δρόμου
από τα ελληνοαλβανικά σύνορα (συ-
νοριακό σταθμό Quafe Bota- Μαυρο-
ματίου) έως την Kranje (συνολικού
μήκους 33,5 χλμ.), το νοτιότερο
τμήμα, έως τον οικισμό Shkalla, μή-
κους 12,5 χλμ. έχει ήδη ολοκληρωθεί
και παραδοθεί στην κυκλοφορία από
τον εργολάβο (ελληνική εταιρεία
ΑΕΓΕΚ), από τον Μάιο του 2009. Το
υπόλοιπο τμήμα βαίνει προς την ολο-

κλήρωσή του. Απομένουν εργασίες
κατασκευής για τον τελευταίο ασφαλ-
τικό τάπητα σε διάφορα τμήματα. Αν-
τιθέτως, στον δρόμο από την Kranje
έως τους Άγιους Σαράντα (μήκους 6
χλμ.) έχουν πραγματοποιηθεί περιορι-
σμένες παρεμβάσεις.

Εκτιμάται ότι οι υπολειπόμενες ερ-
γασίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε
ένα διάστημα περίπου έξι μηνών. Δε-
δομένου ότι η αλβανική πλευρά δεν
προέβλεψε επαρκείς πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του 2012 για να καλύ-
ψει τις ανάγκες του έργου, υπό συζή-
τηση βρίσκεται η αναθεώρηση του
χρονοδιαγράμματος των εργασιών. 

Η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει για το εν
λόγω έργο, έως σήμερα, 19.116.
789,25 ευρώ. Η συνολική συμμετοχή
ΕΣΟΑΒ στα υπογεγραμμένα συμβό-
λαια ανέρχεται σε 23.895.986,55
ευρώ. Συνεπώς, η Ελλάδα, έχει ήδη

εκταμιεύσει το 80% της συμμετοχής
της στα υπογεγραμμένα συμβόλαια.
Δεδομένου ότι το υπόλοιπο 20% εκτα-
μιεύεται, βάσει της διακρατικής συμ-
φωνίας, μετά την ολοκλήρωση του
έργου και κατόπιν εγκρίσεως από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΕΣΟΑΒ, η Ελλάδα έχει, ήδη, εκταμιεύ-
σει όλο το ποσό που προβλέπεται κατά
τη φάση κατασκευής του έργου. Από
τις αναφορές του Συμβούλου Επίβλε-
ψης του έργου (Εγνατία Οδός ΑΕ) και
τη συναφή αλληλογραφία, δεν προκύ-
πτουν εκκρεμείς οφειλές, για εκτελε-
σθείσες εργασίες, προς την ανάδοχο
εταιρεία. Προκύπτει επίσης, ότι η αλ-
βανική πλευρά έχει καταβάλει την
εθνική της συμμετοχή στα εξοφλη-
μένα τιμολόγια. Βεβαίως, οφείλει να
εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια
για την χρηματοδότηση των εργασιών
που υπολείπονται». 

»
Η αλβανική
πλευρά
οφείλει, με
βάση τη
διακρατική
συμφωνία
που υπάρ-
χει, να εξα-
σφαλίσει τα
απαραίτητα
κονδύλια
για τη χρη-
ματοδό-
τηση των
εργασιών
που υπολεί-
πονται

Η Ελλάδα ήδη έχει εκταμιεύσει όλο το ποσό που προβλέπεται κατά τη φάση κατασκευής του οδικού άξονα Σαγιάδα-
Κονίσπολη- Άγιοι Σαράντα

Η Ελλάδα ήδη έχει εκταμι-
εύσει όλο το ποσό που προ-
βλέπεται κατά τη φάση
κατασκευής του οδικού
άξονα Σαγιάδα- Κονίσπολη-
Άγιοι Σαράντα, ενώ η αλβα-
νική πλευρά οφείλει, με
βάση τη διακρατική συμ-
φωνία που υπάρχει, να εξα-
σφαλίσει τα απαραίτητα
κονδύλια για τη χρηματο-
δότηση των εργασιών που
υπολείπονται. 

Σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού εξωτερικών στον Αντ. Μπέζα

Στην αλβανική πλευρά οι ευθύνες για 
τον ημιτελή άξονα Σαγιάδα-Αγ. Σαράντα

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Α. Ξαν-
θός, Χρ. Μαντάς και Β. Κατριβάνου συμ-
μετείχαν σε κινητοποίηση εργαζομένων
στην ψυχική υγεία και στη συνάντηση με
την Υφυπουργό κα Σκοπούλη και τον Γεν.
Γραμματέα κ. Καλλίρη και έκαναν την
ακόλουθη δήλωση:

Η κατάσταση των δομών ψυχικής
υγείας που ανήκουν σε μη κερδοσκοπι-
κούς φορείς είναι σε οριακό επίπεδο. Οι
εργαζόμενοι είναι ήδη απλήρωτοι για
πάνω από πέντε μήνες, δεν υπάρχουν
κονδύλια για  απαραίτητες λειτουργικές
δαπάνες είναι και υπάρχει άμεσος κίνδυ-
νος κατάρρευσης των δομών με ότι αυτό

συνεπάγεται για τους ψυχικά ασθενείς και
τις οικογένειές τους. Από την πλευρά της
κυβέρνησης διατυπώθηκε η δέσμευση ότι
μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρ-
χει απάντηση σχετικά με τη μεταφορά
κονδυλίου 10 εκ. ευρώ από τα ταμιακά
διαθέσιμα του ΕΟΦ και ότι εντός των ημε-
ρών θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτα-
μίευσης 5 εκ. ευρώ που προέρχονται από
την παρακράτηση στις συμβάσεις προμη-
θειών των εποπτευόμενων από το Υπουρ-
γείο φορέων. Επίσης στη συνάντηση έγινε
σαφές ότι δεν έχει γίνει ακόμη κατανομή
των κονδυλίων που θα διατεθούν στην ψυ-
χική υγεία για το 2013.

Στη συνάντηση δυστυχώς επιχειρήθηκε
για άλλη μια φορά να χρησιμοποιηθεί
προσχηματικά η επίκληση προβλημάτων
στη διαχείριση της χρηματοδότησης από
τη μεριά των διοικήσεων των φορέων,
προβλήματα που διαδοχικές κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ δημιούργησαν στο πλαί-
σιο της πελατειακής λογικής. Καλούμε
την κυβέρνηση να σταματήσει να διαχει-
ρίζεται επικοινωνιακά το συγκεκριμένο
ζήτημα και να καταθέσει ένα ολοκληρω-
μένο, διαφανές και συνεκτικό πλαίσιο
που να εγγυάται τον έλεγχο των δομών με
την ταυτόχρονη συνέχιση της λειτουργίας
τους με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ συμπαραστέκεται στον
συνεχή αγώνα των εργαζομένων για να
λυθεί επιτέλους το πρόβλημα της μισθο-
δοσίας τους. 

Θεωρούμε ότι η αξιοπρέπεια των εργα-
ζομένων είναι απαραίτητος όρος για ποι-
οτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ώστε να
συνεχιστεί η λειτουργία των δομών και να
μην βρεθούν χιλιάδες ψυχικά ασθενείς
και οι οικογένειές τους σε αδιέξοδα που
θα τους οδηγήσουν είτε στο δρόμο είτε
στο άσυλο. Τα προβλήματα στο χώρο της
ψυχικής υγείας αντανακλούν τα ερείπια
που έχει αφήσει η μνημονιακή πολιτική
στο χώρο της υγείας και του κοινωνικού
κράτους γενικότερα. Μόνο η ανατροπή
αυτής της κυβέρνησης μπορεί να στηρίξει
μια πολιτική που βάζει σε προτεραιότητα
τον άνθρωπο και τις κοινωνικές ανάγκες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων

Σε κίνδυνο κατάρρευσης οι δομές ψυχικής υγείας
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Περισσότερα από 200 άτομα έδω-
σαν το παρών στην δημόσια εκδή-
λωση – ενημέρωση που
πραγματοποίησε ο Δήμος Β. Τζου-
μέρκων για το θέμα του ΧΥΤΑ συμ-
μετέχοντας σε μια διαδικασία η οποία
κατέληξε σε αρκετά συμπεράσματα
που μπορεί να οδηγήσουν και σε μια
στροφή 180 μοιρών σε ότι αφορά τη
στάση που έχει κρατήσει μέχρι σή-
μερα ο Δήμος, μιας και όπως διαφά-
νηκε και από τα όσα ακούστηκαν το
απόγευμα της Δευτέρας η υπομονή
του έχει πια εξαντληθεί και πλέον δεν
αποκλείει να προβεί σε δυναμικές κι-
νητοποιήσεις όπως ο αποκλεισμός
του ΧΥΤΑ, αν βέβαια δεν λάβει τις
διαβεβαιώσεις που ζητά από την Πε-
ριφέρεια και τον ΦΟΔΣΑ.

Ο δήμαρχος, Γιάννης Σεντελές εξή-
γησε στους παρευρισκόμενους τη
θέση του Δήμου στο όλο θέμα, τονί-
ζοντας πως από την πρώτη στιγμή που
τα προβλήματα έκαναν την εμφάνισή
τους, αλλά πολύ περισσότερο από
όταν έγινε γνωστή η έκθεση των Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος, είχε κάνει
λόγο για ένα προβληματικό έργο που
συνεχώς επιβαρύνει το περιβάλλον
και για το λόγο αυτό είχε επανειλημ-
μένα ζητήσει την διακοπή της λει-
τουργίας του μέχρις ότου
αποκατασταθούν οι αστοχίες που
έχουν εντοπιστεί.

Το παρών στην συζήτηση έδωσε
και η δήμαρχος Σουλίου, στα όρια
του δήμου της οποίας, βρίσκεται ένας
ακόμα προβληματικός ΧΥΤΑ, αυτός
του Καρβουναρίου.

Η Σταυρούλα Μπραΐμη αφού ενη-
μέρωσε τους παρευρισκόμενους για
το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περί-
πτωση του Καρβουναρίου, μαζί με
τον κ. Σεντελέ έθεσαν θέμα άμεσης
χωροθέτησης ενός ΧΥΤΥ για όλη την
Ήπειρο που μαζί με το εργοστάσιο
επεξεργασίας απορριμμάτων και τους
Σταθμούς Μεταφόρτωσης να αποτε-
λέσουν μια ολοκληρωμένη λύση στο
θέμα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων.

Η πρόταση αυτή προήλθε ως απο-
τέλεσμα των Εκθέσεων των Επιθεω-
ρητών Περιβάλλοντος και για τους
δύο ΧΥΤΑ σε Ελληνικό και Καρβου-
νάρι που δείχνουν ότι εφόσον είναι
ήδη προβληματικοί δεν μπορούν να
μετατραπούν και σε ΧΥΤΥ όπως είναι
η απόφαση της Περιφέρειας.

Στα συμπεράσματα της συζήτησης
καταγράφεται η ξεκάθαρη άποψη του
Δήμου Β. Τζουμέρκων αλλά και

άλλων φορέων πως ο ΧΥΤΑ βρίσκε-
ται σε μια προβληματική κατάσταση,
αποτελεί πολιτικό πρόβλημα που
προέκυψε από συμπεριφορές και
αποφάσεις όσων άσκησαν διοίκηση
σε κεντρικό και πολιτικό επίπεδο και
γι’ αυτό, υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.

«Όσοι αναλάβουν την παραλαβή
και λειτουργία του έργου, αναλαμβά-
νουν και τις ευθύνες που προκύπτουν
από την πράξη τους αυτή και θα πρέ-
πει να υλοποιήσουν στοιχειωδώς τα
απαιτούμενα έργα για να ελαχιστο-
ποιήσουν τις επιπτώσεις που έχει η
λειτουργία του ΧΥΤΑ στο περιβάλ-
λον», είπε ο Δήμαρχος και συμπερι-
λήφθηκε στις προτάσεις και τα
συμπεράσματα της εκδήλωσης.

Ακόμα ξεκαθαρίστηκε ότι ο Δήμος
Β. Τζουμέρκων θα συνεχίσει τους δι-
καστικούς αγώνες τους οποίους έχει
ξεκινήσει προκειμένου να σταματήσει
η λειτουργία του έργου, ενώ έκανε
γνωστή την πρόθεσή του να απευθυν-
θεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Περιβάλλοντος δίνοντας ακόμα μεγα-
λύτερες διαστάσεις στο θέμα.

Από μερίδα του κόσμου ζητήθηκε
στο κείμενο των συμπερασμάτων να
υπάρχει και μια προτροπή προς τα
τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

για μεγαλύτερη προβολή του θέμα-
τος, κάτι με το οποίο ο κ. Σεντελές
εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, χωρίς
όμως να καταφέρει να πείσει.

Επίσης αποφασίστηκε να ζητηθούν
οι θέσεις και οι προτάσεις όλων των
κομμάτων αλλά και των περιφερει-
ακών παρατάξεων της Ηπείρου σχε-
τικά με το ζήτημα με την υποση -
μείωση πως όσα πουν ή ανακοινώ-
σουν θα κριθούν από τους δημότες
των Β. Τζουμέρκων και θα κρίνουν σε
μεγάλο βαθμό την επιλογή τους όταν

έρθει η ώρα της κάλπης.
Αυτό που είχε τη μεγαλύτερη ση-

μασία όμως στα συμπεράσματα που
εξήχθησαν από την κουβέντα που
έγινε, είναι η διάθεση της Δημοτικής
Αρχής αλλά και των κατοίκων του
Δήμου να αλλάξουν τη στάση που
κράτησαν μέχρι σήμερα αν δεν ικα-
νοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Εμείς θα ενημερώσουμε τόσο τον
Περιφερειάρχη όσο και τον ΦΟΔΣΑ
για τις αποφάσεις που πήραμε και το
τι ζητάμε απ’ αυτούς. Αν συναντή-
σουμε όμως την ίδια αδιαλλαξία που
έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα, θα
σκληρύνουμε κι εμείς τη στάση μας
και θα γίνουμε κι εμείς αδιάλλακτοι.
Δεν θα ανεχτούμε άλλα χτυπήματα
χεριών στο τραπέζι και δηλώνουμε
πως θα διεκδικήσουμε με δυναμικές
κινητοποιήσεις αν απαιτηθεί όλα τα
παραπάνω», είπε καταλήγοντας ο κ.
Σεντελές.

Με τη φράση του ουσιαστικά
άνοιξε διάπλατα ένα νέο δρόμο στον
τρόπο με τον οποίο ο Δήμος και οι
κάτοικοι της περιοχής αποφασίζουν
να κινηθούν το επόμενο διάστημα, αν
βέβαια δεν λάβουν τις διαβεβαιώσεις
που απαιτούν από τους αρμόδιους και
κυρίως από Περιφέρεια και ΦΟΔΣΑ.

Αλλάζει τακτική ο δήμος 
Β. Τζουμέρκων για τον ΧΥΤΑ
Κοινό μέτωπο με τον Δήμο Σουλίου για τη χωροθέτηση
ενός Περιφερειακού ΧΥΤΥ, μιας και στο Καρβουνάρι τα προβλήματα είναι πολλά

Διαβεβαιώσεις σε μια σειρά αιτημάτων του ζητά
από ΦΟΔΣΑ και Περιφέρεια προειδοποιώντας με κινητοποιήσεις

περιβάλλον.

Το παρών στην
συζήτηση έδωσε
και η δήμαρχος

Σουλίου, στα όρια
του δήμου της

οποίας, βρίσκεται
ένας ακόμα προ-

βληματικός
ΧΥΤΑ, αυτός του

Καρβουναρίου

Η Σταυρούλα
Μπραΐμη μαζί
με τον κ. Σεν-
τελέ έθεσαν
θέμα άμεσης
χωροθέτησης
ενός ΧΥΤΥ για
όλη την
Ήπειρο 
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Σχετικά με τα περιφερειακά
Τμήματα το πρόβλημα συνοψίζε-
ται στο γεγονός ότι ο αριθμός των
κρατουμένων υπερβαίνει την δυ-
ναμικότητα των κρατητηρίων δυ-
σανάλογος πολλές φορές με τον
αριθμό των αστυνομικών φρου-
ρών, οι κρατούμενοι παραμένουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα πα-
ρότι τα κρατητήρια αυτά είναι για
βραχεία παραμονή και λόγω της
μη αποσυμφόρησης είναι αδύνα-
τον να πραγματοποιηθεί η προ-
βλεπόμενη απολύμανση.

Τα προβλήματα είναι όμως
πολύ πιο έντονα στο κτίριο της
Α.Δ. Ιωαννίνων αφού στα κρατη-
τήρια του Α.Τ. Ιωαννίνων πέραν
όλων των ανωτέρω εδώ και περί-
που είκοσι ημέρες υπάρχει πρό-
βλημα στην αποχέτευση με
αποτέλεσμα κατά διαστήματα λύ-
ματα να εμφανίζονται εντός των
κρατητηρίων με ότι αυτό συνεπά-
γεται για κρατούμενους και αστυ-
νομικούς.

Παράλληλα με όλα τα ανωτέρω
στην Υ.Α. Ιωαννίνων εξαιτίας της

υπερπληθώρας και λόγω αδυνα-
μίας εξεύρεσης χώρου σε κρατη-
τήρια για περίπου ένα
εικοσιτετράωρο τις προηγούμενες
ημέρες αστυνομικοί υποχρεώθη-
καν να έχουν δεμένους κρατου-
μένους με χειροπέδες από
σταθερά σημεία εντός της υπηρε-
σίας παραβιάζοντας βασικούς κα-
νόνες ασφαλείας και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων προκαλώντας ταυτό-
χρονα και ποικίλα σχόλια τόσο
μεταξύ των συναδέλφων τους
αλλά και πολιτών.

Η ΕΑΥΝΙ με ανακοίνωσή της
τονίζει πως «εξαιτίας όλων των
παραπάνω δημιουργούνται τερά-
στια ζητήματα καθώς δεν πλη-
ρούνται ούτε στο ελάχιστο τα
στοιχειώδη μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας και εγκυμονούν πολ-
λοί κίνδυνοι για την υγεία κρα-
τουμένων, αστυνομικών αλλά και
πολιτών από πιθανή μετάδοση
μολυσματικών νόσων(ΑΙDS, ηπα-
τίτιδα, ψώρα κ.λ.π.). Επίσης κατα-
πατώνται και βασικά δικαιώματα
των κρατουμένων αφού ως γνω-
στόν τα κρατητήρια αυτά δεν είναι
σχεδιασμένα για μακρά παρα-

μονή ενώ σε πολλές περιπτώσεις
οι κρατούμενοι παραμένουν εντός
αυτών πάνω του μηνός».

Κλείνοντας η Ένωση καλεί την
ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Ηπείρου αλλά και την Πα-
νελλήνια Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων να επιληφθεί το θέ-
ματος στην προσπάθεια να δοθεί
άμεσα λύση, μιας και η κατά-
σταση έχει ξεφύγει από κάθε
έλεγχο τόσο μέσα στα κρατητήρια

του Αστυνομικού Τμήματος όσο
και στις φυλακές, οι οποίες υπεν-
θυμίζουμε έχουν ήδη γίνει η
αφορμή για την διεθνή καταδίκη
της χώρας μας από τον δικαστή-
ριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
λόγω μη τήρησης των βασικών
συνθηκών διαβίωσης αφού στο εν
λόγο κατάστημα δυναμικότητας
120 ατόμων είχαν φτάσει να κρα-
τούνται περίπου 260 άτομα στοι-
βαγμένα σε κελιά αλλά και

διαδρόμους.
«Επειδή το όλο ζήτημα , πα-

ρόλη την καλή διάθεση και το φι-
λότιμο των συναδέλφων μας, δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί σε το-
πικό επίπεδο παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες προκειμέ-
νου άμεσα να δοθεί λύση διότι σε
διαφορετική περίπτωση θα γί-
νουμε μάρτυρες δυσάρεστων εξε-
λίξεων», καταλήγει η ανακοίνωση
της ΕΑΥΝΙ.

Άθλιες οι συνθήκες στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων σύμφωνα με την ΕΑΥΝΙ

Παρέα με τα λύματα
κρατούμενοι και αστυνομικοί

Στα κρατητήρια του Α.Τ. Ιωαννίνων εδώ και περίπου είκοσι ημέρες υπάρχει πρόβλημα στην αποχέτευση

Η ΕΑΥΝΙ το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα γίνεται συνε-
χώς δέκτης διαμαρτυριών
σχετικά με την κατάσταση
που επικρατεί στα κρατητή-
ρια των περισσοτέρων υπηρε-
σιών της Α.Δ. Ιωαννίνων τόσο
από τις υπηρεσίες έδρας όσο
και από τα περιφερειακά
Τμήματα
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Οι τρεις πρόεδροι των ΦΟΔΣΑ που
παρέστησαν στη συνάντηση που έγινε
με την αρμόδια αντιδήμαρχο Τατιάνα
Καλογιάννη μετέφεραν κατά τη συνε-
δρίαση της ΠΕΔ τα δεδομένα που
τους παρουσιάστηκαν αλλά και την αί-
σθηση που αποκόμισαν από τη συ-
νάντηση αυτή και η οποία δεν ήταν
άλλη από μια βιασύνη να προχωρήσει
το έργο.

Αυτό τόνισε άλλωστε και ο πρό-
εδρος του ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων, Θωμάς
Μπέγκας, ο οποίος ενημερώνοντας το
Σώμα για το τι ειπώθηκε στη συνάν-
τηση με την κ. Καλογιάννη, ζήτησε
από την ΠΕΔ και κατ’ επέκταση από
όλους τους δήμους της Ηπείρου να
ζητήσουν από την Περιφέρεια περισ-
σότερο χρόνο προκειμένου να δουν
πιο διεξοδικά το θέμα, να αναλύσουν
τα κόστη που τους προτάθηκαν και
έπειτα να αποφασίσουν τι μέλει γενέ-
σθαι με το σν λόγω έργο.

Όπως τόνισε ο κ. Μπέγκας ο μεγα-
λύτερος προβληματισμός που προκύ-
πτει από τη υλοποίηση με ΣΔΙΤ του
εργοστασίου επεξεργασίας απορριμ-
μάτων είναι το κόστος εισόδου των
οχημάτων σε αυτό το οποίο μπορεί να
διαμορφωθεί, ανάλογα με την μέθοδο
που θα επιλεχτεί για την επεξεργασία
τους, από 80 ως και 150 ευρώ ανά

τόνο, τη στιγμή μάλιστα που τώρα με
τον ΧΥΤΑ το αντίστοιχο κόστος φτά-
νει μόλις στα 27 ευρώ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δη-
λαδή η μετάβαση από τους ΧΥΤΑ
στους ΧΥΤΥ θα κοστίσει πολύ στους
δήμους οι οποίοι με τη σειρά τους θα
αναγκαστούν να μετακυλήσουν το
βάρος στους δημότες τους, σε μια πε-
ρίοδο μάλιστα πολύ δύσκολη οικονο-
μικά για όλους.

Από την άλλη πλευρά βέβαια η κα-
τάργηση των ΧΥΤΑ και η χρήση των
ΧΥΤΥ είναι επιβεβλημένη από την
Ε.Ε. αφού η επιβάρυνση για όσους δε
συμμορφωθούν είναι περίπου 35
ευρώ ανά τόνο σκουπιδιών, σε μορφή
προστίμου.

Για το λόγο αυτό οι αιρετοί αναζη-
τούν λύσεις για το θέμα και σίγουρα
δε συμμερίζονται την βιασύνη της Πε-

ριφέρειας καθώς μια τέτοια απόφαση
δεν είναι καθόλου εύκολη.

Μάλιστα θέτουν και ερωτήματα για
το πώς προέκυψε το κόστος αυτό από
τη στιγμή που η κρατική Περιφέρεια
Ηπείρου που είχε ξεκινήσει την όλη
διαδικασία προέβλεπε ένα κόστος 80
ευρώ ανά τόνο κατασκευάζοντας όμως
το εργοστάσιο με ίδιους πόρους και
όχι σε συνεργασία με κάποιον ιδιώτη
επενδυτή.

Όπως μετέφερε πάντως ο κ. Μπέγ-
κας η επένδυση που πρόκειται να γίνει
είναι της τάξης των 55 εκ. ευρώ με το
ποσοστό συμμετοχής του ιδιώτης να
φτάνει το 60%.

Με αφορμή τη κουβέντα αυτή βέ-
βαια τέθηκαν κι άλλα ζητήματα από τα
μέλη της ΠΕΔ όπως το αν ο περιφε-
ρειακός σχεδιασμός που προβλέπει

μόνο ένα εργοστάσιο επεξεργασίας
απορριμμάτων πρέπει να αλλάξει, με
αρκετούς συμβούλους να θεωρούν
πως δύο εργοστάσια θα εξυπηρετού-
σαν καλύτερα τις ανάγκες των νομών,
ενώ και από πλευράς του δημάρχου
Δωδώνης, στα όρια της οποίας προ-
βλέπεται να εγκατασταθεί το εργοστά-
σιο έθεσε κάποια ερωτήματα όπως
πως είναι δυνατόν να λειτουργήσει
ένα τόσο μεγάλο έργο σε μια περιοχή
η οποία δεν υδροδοτείται.

Τελικά και επειδή η το θέμα είναι
πολύ σοβαρό αποφασίστηκε πρώτον
να έρθει προς συζήτηση σε όλα τα δη-
μοτικά συμβούλια και μετά να γίνει
μια πιο εκτενής και κουβέντα και στην
ΠΕΔ με θέματα τη συνολικότερη αντι-
μετώπιση των στερεών αποβλήτων
καθώς και την ανακύκλωση.

»
Η κατάργηση
των ΧΥΤΑ και
η χρήση των
ΧΥΤΥ είναι
επιβεβλημένη
από την Ε.Ε.
αφού η επιβά-
ρυνση για
όσους δε συμ-
μορφωθούν
είναι περίπου
35 ευρώ ανά
τόνο σκουπι-
διών, σε
μορφή προ-
στίμου

Το κόστος από 27 ευρώ ανά τόνο σκουπιδιών μπορεί να εκτιναχτεί στα 150

Το υψηλό κόστος, όπως αυτό
προκύπτει από τις πρώτες εκτιμή-
σεις, αλλά και από τα παραδείγ-
ματα που υπάρχουν σε άλλες
περιοχές όπου λειτουργούν οι
ΧΥΤΥ προβληματίζει τους αιρε-
τούς της Ηπείρου προκείμενου
να ανάψουν το πράσινο φως στην
Περιφέρεια Ηπείρου ώστε αυτή
με τη σειρά της να προχωρήσει
με ΣΔΙΤ την κατασκευή του εργο-
στασίου επεξεργασίας απορριμ-
μάτων

Eργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων

Το υψηλό λειτουργικό κόστος 
προβληματίζει τους αιρετούς

Τριήμερη επίσκεψη στα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου θα πραγματο-
ποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα ο
πρόεδρος του σωματείου «Διά-
ζωμα» Σταύρος Μπένος.

Συγκεκριμένα την ερχόμενη
Τρίτη ο κ. Μπένος θα επισκεφθεί
το Ρωμαϊκό θέατρο και το Ωδείο
της Νικόπολης ενώ την ίδια μέρα
στις 6 το απόγευμα θα παραστεί σε
σύσκεψη στα γραφεία της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας όπου
θα συζητηθεί η δημιουργία πολιτι-
στικής διαδρομής με επίκεντρο τα
Αρχαία Θέατρα. 

Την Τετάρτη ο κ. Μπένος θα επι-

σκεφθεί το Αρχαίο Θέατρο της
Κασσώπης ενώ  στη 1 το μεσημέρι
θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου
στα γραφεία της Περιφερειακής
Ενότητας με  θέμα «Ενημέρωση για
την εξέλιξη των εργασιών στα Αρ-
χαία Θέατρα Νικόπολης και Κασ-
σώπης».  

Τον κ. Μπένο θα  πλαισιώσουν ο
αντιπρόεδρος του Διαζώματος Πέ-
τρος Θέμελης, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Στράτος Ιωάννου και η
προϊσταμένη της ΛΓ΄Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων  Άρτας-Πρέβεζας Χρι-
στίνα Μερκούρη.. Η περιοδεία του
κ Μπένου  στην Ήπειρο θα συνεχι-

στεί την Πέμπτη  στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Άρτας. 

Στις 11 το πρωί θα πραγματοποι-
ήσει επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο
της Αμβρακίας  ενώ στη 1 το μεση-
μέρι  παραχωρήσει συνέντευξη
τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρω-
σης. Η επίσκεψη του κ. Μπένου
αναμένεται  με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον αφού αναμένεται να ανακοινώ-
σει πρωτοβουλίες που αφορούν
την ανάδειξη των Αρχαιολογικών
Χώ ρων  της περιοχής την οποία ο
πρόεδρος του  Διαζώματος την χα-
ρακτηρίζει ως ιδιαίτερης σημα-
σίας.  

Τριήμερη επίσκεψη στα Αρχαία Θέατρα 

Στην Ήπειρο ο πρόεδρος του Διαζώματος Σταύρος Μπένος 
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Σε καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα με
στόχο τη χρήση τεχνικών και τεχνολογιών
φιλικότερων στο περιβάλλον για τη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
πτηνοτροφικών μονάδων συμμετέχουν ο
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΆΡΤΑΣ και ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “ΠΙΝΔΟΣ”. Το πρόγραμμα
με τίτλο «Αποτίμηση τεχνικών και τεχνο-
λογιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των πτηνοτροφείων» της
δράσης « Συμπράξεις Παραγωγικών και
Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους
Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς»  -
του θεματικού τομέα Γεωργίας, Ζωικής
Παραγωγής και Βιοτεχνολογίας» συγκατα-
λέγεται μεταξύ των 85 προτάσεων που έλα-
βαν έγκριση για χρηματοδότηση στο
πλαίσιο της πρόσκλησης «Συνεργασία
2011», βάσει των αποτελεσμάτων που ανα-
κοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα
το οποίο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εξωτερικούς
κριτές ανάμεσα σε άλλες 580 περίπου
προτάσεις με επικεφαλής επιστημονικούς
εταίρους και συντονιστές το Κέντρο Έρευ-
νας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσα-
λίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) με επιστημονικό
υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Θωμά Μπαρ-
ζάνα και το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
του ΤΕΙ Ηπείρου με επιστημονικό υπεύ-

θυνο τον καθηγητή κ. Γιάννη Σκούφο. Το
πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις
αρχές του 2013 και η χρονική του διάρ-
κεια θα είναι 30 μήνες. Οι πτηνοτροφικοί
συνεταιρισμοί της Ηπείρου, οι μεγαλύτε-
ροι παίκτες στην εγχώρια αγορά κοτόπου-
λου, με την επιστημονική καθοδήγηση και
συνεργασία του Τμήματος Ζωικής Παρα-
γωγής του ΤΕΙ Ηπείρου και του Κέντρου
Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
Θεσσαλίας, θα εφαρμόσουν ένα νέο σύ-
στημα παραγωγής ορνίθειου κρέατος, με
σκοπό την παραγωγή κοτόπουλου με υψη-
λές φιλοπεριβαλλοντικές προδιαγραφές,
με καινοτόμες τεχνολογίες, άκρως  πρωτο-
πόρο για τα Ελληνικά δεδομένα. Ιδιαίτερα

σημαντικό πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις
που συμμετέχουν, αφού γειτνιάζουν με
ευαίσθητα και προστατευόμενα περιβαλ-
λοντικά συστήματα, όπως του Αμβρακικού
κόλπου και της Παμβώτιδας λίμνης. 

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ
Ηπείρου και το ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. θα συμβάλουν
στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
στους δύο Πτηνοτροφικούς Συνεταιρι-
σμούς της Ηπείρου, με τη χρήση πρώτων
υλών στα σιτηρέσια των πτηνών που θα
αφομοιώνονται καλύτερα και θα παράγουν
μικρότερο όγκο στερεών και υγρών απο-
βλήτων, με τη χρήση φυσικών φυτοπρο-
στατευτικών ουσιών και μιγμάτων από
φυσικά εκχυλίσματα αρωματικών φυτών

της ελληνικής χλωρίδας που συμβάλουν
ενεργά στην υγεία των ζώων και στα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόν-
τος. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα
γίνει δοκιμή νέων ζωοτροφών από φυσικά
προϊόντα που δεσμεύουν τα βλαβερά
αέρια που παράγονται από τα απεκκρί-
ματα των ζώων, όπως και ειδικών φυτικών
εκχυλισμάτων με φυσική αντιμικροβιακή
δράση για την ελαχιστοποίηση της χορή-
γησης αντιβιοτικών. Επίσης, θα υπάρξει
τεχνικός ανασχεδιασμός συγκεκριμένων
πτηνοτροφείων για να παράγεται ορνίθειο
κρέας με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας
και ταυτόχρονη μείωση των εκπεμπόμενων
ρύπων.

Τέλος, θα υπάρξει περιβαλλοντική απο-
τίμηση των προτεινόμενων τεχνολογιών
για τη διαπίστωση της παραγωγής κοτό-
πουλου με μειωμένο περιβαλλοντικό απο-
τύπωμα και προφανώς η παραγωγή
ειδικού κοτόπουλου με υψηλά φιλοπερι-
βαλλοντικά πρότυπα από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΆΡΤΑΣ και τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟ-
ΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
“ΠΙΝΔΟΣ”, που είναι και οι επιχειρηματι-
κοί εταίροι του προγράμματος, θα σημά-
νει και διεύρυνση του καταναλωτικού
κοινού, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων για
τα περιβαλλοντικά θέματα καταναλωτών.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η προωθη-
τική σύνδεση ανώτατων εκπαιδευτικών και
ερευνητικών Ιδρυμάτων με μεγάλους πα-
ραγωγικούς φορείς να διασφαλίζει επι-
τυχή και πρωτοπόρα διεθνώς παραγωγικά
πρότυπα, σύμφωνα με όρους ευαισθησίας
για το περιβάλλον του καταναλωτικού κοι-
νού και της ευζωίας των ζώων και να μπο-
ρεί να διαφοροποιεί τα τελικά προϊόντα
για τη διεύρυνση της αγοράς των επιχει-
ρήσεων και τη μοναδικότητα του προϊόν-
τος, ιδιαίτερα για την Ήπειρο που παράγει
το 50% του Ελληνικού κοτόπουλου. 

Συμμετέχοντας σε καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα μαζί με το ΤΕΙ Ηπείρου

Οι πτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί Ιωαννίνων 
και Άρτας φέρνουν το «πράσινο» κοτόπουλο

Έξι έργα διασυνοριακού χαρα-
κτήρα προτείνει η Περιφέρεια
Ηπείρου για την παροχή τεχνικής
βοήθειας από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD). Η
πρόταση κατατέθηκε ύστερα από
πρόσκληση του Γενικού Γραμμα-
τέα Επενδύσεων Κ. Κοκκινοπλίτη,
και μετά από την πρόσφατη συ-
νάντηση που είχε με την Τράπεζα
ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χα-
τζηδάκης. 

Η πρόταση της Περιφέρειας
Ηπείρου περιλαμβάνει τα εξής
έργα: 

Σύνδεση Εγνατίας Οδού και Λι-
μένος Ηγουμενίτσας με Αλβανία
(Μαυρομμάτι).

Τμήμα 1ο: Παράκαμψη πόλης
Ηγουμενίτσας Μήκος 9 χλμ, κό-
στος  μελέτης 2,5 εκ. ευρώ, κό-
στος κατασκευής 45 εκ. ευρώ.  

Τμήμα 2ο: Ηγουμενίτσα – Σα-
γιάδα. Κόστος μελέτης 2 εκ. ευρώ,
κόστος κατασκευής 50 εκ. ευρώ. 

Σύστημα παρακολούθησης δια-
συνοριακών υδάτων, που περι-
λαμβάνει προμήθεια και εγκατά -
σταση ενός κεντρικού σταθμού
ελέγχου και πέντε (κατ’ εκτίμηση
τοπικούς σταθμούς), για την
24ωρη on-line παρακολούθηση
τοπικών σταθμών σε υδάτινους
αποδέκτες, ενδεικτικού κόστους
900.000 ευρώ (600.000 για τον
κεντρικό και 300.000 για τους το-
πικούς σταθμούς). 

Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότη-

τας – βιωσιμότητας σιδηροδρομι-
κής γραμμής που θα συνδέσει τα
Ιωάννινα με το Αργυρόκαστρο,
Εκτίμηση δαπάνης 50.000 ευρώ.

Οδικός άξονας Δολιανά – Γέ-
φυρα Αγίων. Αφορά τη συμπλή-
ρωση και επικαιροποίηση της
μελέτης για τη βελτίωση - διαπλά -
τυνση του τμήματος από Γέφυρα
Αγίων μέχρι διασταύρωση Δολια-
νών. Εκτιμώμενο κόστος 120.000
ευρώ. Προεκτιμώμενο κόστος κα-
τασκευής 12 εκ. ευρώ.

Μελέτη σκοπιμότητας ανέγερ-
σης στο συνοριακό σταθμό Κακ-
καβιάς εκθετηρίου πωλητηρίου
γεωργο- κτηνοτροφικών προϊόν-
των των δύο χωρών. 

Εκπόνηση μελετών για τη συν-
τήρηση και επέκταση του Μεθο-
ριακού Σταθμού Κακαβιάς, για
την καλύτερη λειτουργία και την
ανάπτυξη της διασυνοριακής επι-
χειρηματικότητας. Κόστος μελέ-
της 120.000 ευρώ. Κόστος κατα -
σκευής 1,5 εκ. ευρώ. 

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξαν-
δρος Καχριμάνης, με αφορμή την
πρόταση που υπεβλήθη δια της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρ -

χής, είπε ότι η Περιφερειακή
Αρχή, προετοιμάζεται σε κάθε
επίπεδο προκειμένου να έχει ώρι-
μες προτάσεις προς χρηματοδό-
τηση. Για τη συγκεκριμένη, πρό  -
σθεσε, αναμένει συνάντηση με
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, προκειμένου
να εξεταστεί η δυνατότητα χρημα-
τοδότησης των μελετών, μέσω της
EBRD. «Επιδίωξή μας είναι να
εξασφαλιστούν πόροι για όλες τις
προτάσεις που καταθέσαμε. Η
συγκυρία είναι πολύ δύσκολη,
αλλά για να υπάρξει ανάκαμψη,
πρέπει να προωθηθεί η κατα-
σκευή δημόσιων έργων, τα οποία
έχει ανάγκη η Ήπειρος», υπο-
γράμμισε ο Περιφερειάρχης. 

Ημερίδα για τη νέα 
προγραμματική περίοδο

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξαν-
δρος Καχριμάνης, θα παραστεί
στην ημερίδα για τη νέα Προ-
γραμματική Περίοδο 2014-2020,
που οργανώνει σήμερα Τετάρτη
στο ξενοδοχείο Caravel στην
Αθήνα η Γενική Γραμματεία Δη-

μόσιων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ. 
Το σεμινάριο – στο οποίο προ-

βλέπεται και τοποθέτηση του
Υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζη-
δάκη – επιδιώκει να δώσει έμ-
φαση στις πρακτικές πλευρές του
προγραμμα - τισμού προκειμένου
να διευκολύνει τους συμμετέχον-
τες να συνάγουν συμπεράσματα
επιχειρησια - κού χαρακτήρα. 

Αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου

Κατά τη σημερινή της συνε-
δρίαση η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας μεταξύ άλλων
έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε τη δημοπράτηση
του έργου «Αποκατάσταση κοίτης
χειμάρρων πεδινής ζώνης» στην
Π.Ε. Άρτας, με προϋπολογισμό
80.000 ευρώ.

2.Αποφάσισε τη διενέργεια
ανοιχτής δημοπρασίας για το
έργο «Συμπληρωματικές εργασίες
ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότη-
τας (Καρβουναρίου- Ν. Θεσπρω-
τίας) Περιφέρειας Ηπείρου»,
προϋπολογισμού 165.000 ευρώ.

Πρόκειται για εργασίες που υπο-
δείχτηκαν από την Επιστημονική
Επιτροπή που είχε ορίσει ο Περι-
φερειάρχης και είναι συνέχεια ερ-
γασιών που είχαν εκτελεστεί
πρόσφατα. 

3. Τέλος, η Οικονομική Επι-
τροπή ενέκρινε το πρακτικό της
αξιολόγησης των τεχνικών προ-
σφορών του ανοιχτού διαγωνι-
σμού για την πράξη «Ενέργειες
για την προώθηση και προβολή
του Τουριστικού Προϊόντος της
Περιφέρειας Ηπείρου». 

Σύμφωνη γνώμη 
(υπό προϋποθέσεις) 

για τη σύμβαση του δικτύου
ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας

Με έγγραφο του Περιφερει-
άρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη
προς το Δήμο Ζίτσας, διατυπώνε-
ται η σύμφωνη γνώμη (υπό προ-
ϋποθέσεις), για το σχέδιο
σύμβασης και τη διαδικασία ανά-
θεσης της πράξης «Επέκταση
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
Δ.Κ. Ελεούσας», συνολικού προ-
ϋπολογισμού 1.672.000,00 €. 

Προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για χρηματοδότηση 
μελετών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
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Με μία δήλωση γεμάτη αιχμές για
τα έργα και τις ημέρες της Δημοτικής
Αρχής Μετσόβου, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Χρήστος Ζαρκάδης κάνει
γνωστή την ανεξαρτητοποίησή του
από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Όσα αναφέρει σίγουρα δεν μπο-
ρούν να περάσουν απαρατήρητα και
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
μην προβληματίσουν την πλειοψη-
φούσα παράταξη. Εξάλλου ο κ. Ζαρ-
κάδης υπήρξε συνιδρυτής της
παράταξης της οποίας ηγείται ο
Νίκος Τσομπίκος.

Στην μακροσκελή δήλωσή του ο κ.
Ζαρκάδης δεν φοβάται να καταγγεί-
λει τον «εκτροχιασμό» της Δημοτικής
Αρχής εξηγώντας τους λόγους της
ανεξαρτητοποίησής του.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωσή του
έχει ως εξής:

«Δεν εφαρμόσαμε το μοντέλο που
δεσμευτήκαμε... Πλειοψηφούν τα αρ-
νητικά σχόλια, κυρίως για τον τρόπο
που διοικούμε το δήμο στο διάστημα
της θητείας μας...» αναφέρει στη δή-
λωσή του ο ανεξάρτητος πλέον δημο-
τικός σύμβουλος.

Όσα ακολουθούν είναι ορισμένα
μόνο για τα οποία ο κ. Ζαρκάδης
προσάπτει ευθύνες στη Δημοτική
Αρχή:

Η υποβάθμιση των αιρετών και του
ρόλου τους.

Η υποβάθμιση των Δημοτικών
Υπαλλήλων και του ρόλου τους.

Η έλλειψη διαφάνειας, παρότι ήταν
κορυφαία προεκλογική μας δέ-
σμευση.

Η έλλειψη τήρησης κατ ελάχιστο
των δεσμεύσεων του προγράμματος
μας.

Η έλλειψη στοιχειωδών κανόνων
συλλογικής δράσης.

Η έλλειψη στοιχειώδους επικοινω-
νίας και πληροφόρησης είτε εντός
είτε εκτός.

Η έλλειψη σεβασμού προς την δια-
φορετική άποψη, ακόμα και αν αυτή
είναι αποδεδειγμένα σωστή.

Ο διαχωρισμός της πλειοψηφίας σε
διοίκηση και λοιπούς και η μη αξιο-
ποίηση και συμμετοχή ενεργών και
ικανών συμπολιτών μας σε συμμετο-

χικά όργανα.
Οι παραιτήσεις που κατά καιρούς

έχουν υποβληθεί, και δεν αξιολογή-
θηκαν οι λόγοι που αναφέρθηκαν σε
αυτές.

Η πλημμελής αξιοποίηση της Δη-
μοτικής περιουσίας και ειδικότερα η
εκμίσθωση των ακινήτων και κοινο-
χρήστων χωρών και εκτάσεων σε
όλον τον Δήμο.

Η πλημμελής αξιοποίηση και εκμί-
σθωση των Δημοτικών καταστημάτων
της Κεντρικής Πλατείας του Μετσό-
βου.

Η παράνομη συναίνεση της Δημο-
τικής αρχής σε μακροχρόνια εκμε-
τάλλευση ακινήτων από τον Δήμο, με
την , με σκοπό τον εντυπωσιασμό και
την απορρόφηση Κοινοτικών κονδυ-
λίων από τους υμετέρους για Δημι-
ουργία ανενεργών Μουσείων και
άλλων εγκαταστάσεων.

Η ερασιτεχνική αξιοποίηση των
Λατομικών, Αιολικών και Υδάτινων
πόρων του Δήμου, χωρίς Δημοτικό
όφελος.

Η ανεξέλεγκτη υλοτομία των Δημο-
τικών Δασών από Ιδιώτες και προ-
βληματικούς Συνεταιρισμούς χωρίς
κανόνες και Δημοτικό όφελος.

Η ανεξέλεγκτη παραχώρηση βο-
σκησίμων εκτάσεων και η αδειοδό-
τηση προσωρινών Εγκαταστάσεων σε
Δημοτικές εκτάσεις, χωρίς δημοπρά-
τηση.

Οι ανύπαρκτες συντηρήσεις των δι-
κτύων κοινής ωφέλειας, όπως τα δί-
κτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και
Όμβριων υδάτων.

Η αδιαφορία στις επισημάνσεις και
προτάσεις που με αγωνία κατατέθη-
καν έγκαιρα και έγκυρα.

Η μη εφαρμογή του νόμου για αλ-
λαγή του οργανισμού και των διαδι-
κασιών του Δήμου. Η μη εφαρμογή
των υποχρεώσεων όπως πχ. χρόνος
και τρόπος κατάθεσης του Προϋπο-
λογισμού – Απολογισμού του Δήμου,
αλλά και των Επιχειρήσεων αυτού.

Ο τρόπος διαχείρισης της καθημε-
ρινότητας και της εικόνας της πόλης,
όπως διαμορφώνεται σε κάθε κάτοι-
κός της.

Ο κ. Ζαρκάδης δηλώνει δυναμικά

παρών στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.
Μάλιστα το συμπέρασμα που μπορεί
να βγει είναι ότι ο ίδιος είναι πρόθυ-
μος να ηγηθεί μιας νέας κίνησης για
το Δήμο Μετσόβου.

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο
απόσπασμα της δήλωσής του:

Καλώ όλους όσους αντιμετωπίζουν
την φτώχεια και τον κοινωνικό απο-
κλεισμό σε μια κίνηση αναβάθμισης
της Διοίκησης του Δήμου, έχοντας
υπ όψιν ότι δεν μπορούμε με τις ίδιες
αναμασημένες συνταγές και τους με-
ταλλαγμένους παλιούς ρόλους, να
διατηρούμε την αξιοπιστία μας, φέρ-
νοντας έμπρακτα αποτελέσματα.

Καλώ σε συνεργασία όλους, όσοι
πιστεύουμε σε αλήθειες και ρήξεις
ουσίας με το παρελθόν και δεν απο-
τιμούμε στη ζυγαριά του πολιτικού
κόστους τις απόψεις μας τις αρχές και
αξίες μας για τη ζωή και για την Δια-
χείριση του Δήμου Μετσόβου.

Όλοι εμείς που δεν χρωστάμε σε
κανέναν τίποτα και δεν θέλουμε να
κάνουμε την πολιτική και την συμμε-
τοχή στα κοινά, τέχνη του συμβιβα-
σμού και της, καλούμαστε σε ένα νέο
ξεκίνημα.

Σε μια ελπιδοφόρα, ρεαλιστική και
καθημερινή μάχη για τον Δήμο μας.

Ο κάθε πολίτης με τα προβλήματά
του και τις δυνάμεις του, μπορεί να
είναι το ενεργό κύτταρο της κοινής
προσπάθειας. Μιας συνειδητής κοι-
νωνικής στράτευσης, χωρίς τα «κα-
πέλα» αυτών που θέλουν να
διασφαλίσουν μόνο την προσωπική
τους ηγεμονία. Με πλήρη επίγνωση
των δυσκολιών και των στόχων αυτής
της πορείας.

Ο προβληματισμός ο δικός μου και
οι πικρές αλήθειες που δημόσια
θέτω, μετά από μακρό διάστημα ανα-
μονής και περίσκεψης, μπορούν να
αποτελέσουν τη «μαγιά». Την αφετη-
ρία για την αναδημιουργία του Καλ-
λικρατικου Δήμου Μετσόβου, με
προσήλωση στις αξίες και τις ανάγκες
της κοινωνίας, με αξιόπιστο πολιτικό
λόγο και καθημερινό συνεπή αγώνα
,με όραμα για ένα καλύτερο Αύριο.

Οι καιροί δεν περιμένουν.

Δημοτική Αρχή Μετσόβου

Ανεξαρτητοποίηση με αιχμές 
από τον Χρ. Ζαρκάδη

Υπόσχεται ο Κ. Χατζηδάκης

Ενέσεις ρευστότητας 
για τους μικρομεσαίους

Σειρά πρωτοβουλιών για την απεμπλοκή των κον-
δυλίων του ΕΤΕΑΝ με στόχο την ενίσχυση της ρευ-
στότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακοίνω -
σε ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης. Στο πλαί-
σιο αυτό και έπειτα από σχετικές διαπραγματεύσεις
με τις τράπεζες, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι από τον
τρέχοντα μήνα (Νοέμβριο) τίθεται σε ισχύ αναδιάρ-
θρωση δανείων που έχουν ήδη χορηγηθεί με εγ-
γύηση του ΕΤΕΑΝ και επέκταση της αποπληρωμής
τους μέχρι το Μάιο του 2014.

Προωθείται επίσης η νέα χορήγηση κεφαλαίων κί-
νησης στις επιχειρήσεις από προγράμματα του
ΕΣΠΑ, ενώ θα υπάρξει και πρόγραμμα εγγύησης για
έκδοση εγγυητικών επιστολών συνολικής αξίας μέχρι
90 εκατ. ευρώ. Παράλληλα θα αντιμετωπιστούν γρα-
φειοκρατικά προβλήματα στα υπόλοιπα προγράμ-
ματα του ΕΤΕΑΝ, όπως π.χ. στο «Εξοικονομώ κατ’
οίκον», με μείωση των δικαιολογητικών έως 50%. Στό-
χος, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
έχουν ήδη δανειοδοτηθεί με εγγύηση του ΕΤΕΑΝ και
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση δα-
νείων τους. Στο σημείο αυτό ο υπουργός ανέφερε ότι
το ΕΤΕΑΝ έχει χορηγήσει εγγυήσεις 4,5 δισ. για δά-
νεια 5,5 δισ., με τις επισφάλειες να αναμένεται να
φθάσουν τα 670 εκατ. ευρώ. Στους στόχους περιλαμ-
βάνονται επίσης, η διοχέτευση στην αγορά των κον-
δυλίων του ΕΣΠΑ που παρέμεναν δεσμευμένα, η
διευκόλυνση της έκδοσης τραπεζικών εγγυητικών επι-
στολών και τέλος η εξυγίανση-βελτίωση της αξιοπι-
στίας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Όπως εξάλλου τονίστηκε, εκτός
από την ενίσχυση των ΜμΕ μέσω ΕΤΕΑΝ έχει ήδη
δρομολογηθεί πλαίσιο δράσεων ύψους 1,44 δισ.
ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
και παράλληλα προχωρά η εφαρμογή του σχεδια-
σμού για την προκήρυξη του προγράμματος ΕΣΠΑ,
ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, που εκκρεμεί.

Συζήτηση για την ένταξη του 
Βαθυπέδου στο Δήμο Ιωαννιτών

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων καλεί τους δημότες
της Τ.Κ. Βαθυπέδου σε συγκεντρώσεις – συζητήσεις
που θα πραγματοποιηθούν Σάββατο 17 Νοεμβρίου
και ώρα 18:00 στα Λιθαρίτσια Ιωαννίνων και Κυριακή
18 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στον Άγιο Σπυρίδωνα
Άρτης στο κατάστημα του κ. Κοντοδήμα Ιωάννη, σχε-
τικά με το αίτημα ένταξης της Τ.Κ. Βαθυπεδου στο
Δήμο Ιωαννιτών.

Διήμερο λουκέτο στα φαρμακεία
στις 26 και 27 Νοεμβρίου 

Κλειστά θα παραμείνουν στις 26 και 27 Νοεμβρίου
τα φαρμακεία όλης της χώρας, σύμφωνα με απόφαση
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Επίσης,
οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε
24ωρη πανελλαδική απεργία την ημέρα που θα συ-
ζητηθούν στη Βουλή τα μέτρα που αφορούν στην
Υγεία και τα οποία περιλαμβάνονται στο νέο Μνημό-
νιο.  Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλή-
νιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, «οι φαρμακοποιοί
μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς και τους εκ-
πρόσωπους εργαζομένων και συνταξιούχων πρέπει
να οικοδομήσουν ένα μέτωπο για την υπεράσπιση της
δημόσιας υγείας και την επαρκή χρηματοδότηση του
ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, η χρηματοδότηση του
ΕΟΠΥΥ με 0,5% του ΑΕΠ για το 2013 και 0,4% για
το 2014 σε συνδυασμό με την ύφεση οδηγεί σε ανε-
πάρκεια πόρων του ΕΟΠΥΥ και συνεπώς σε υποβάθ-
μιση της παρεχόμενης περίθαλψης προς τους
Έλληνες πολίτες. «Η πλήρης αποπληρωμή των οφει-
λομένων για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένη κυβερ-
νητική δέσμευση αλλά και η αποπληρωμή των χρεών
όλων των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων είναι
απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης για τα φαρμα-
κεία» τονίζουν οι φαρμακοποιοί, επιμένοντας στον
συμψηφισμό με την Εφορία και ζητώντας να μην
υπάρχει εξοντωτική φορολογία.
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Υπο-
δομών σύμφωνα με τον Υπουργό
Κωστή Χατζηδάκη στην επανεκκί-
νηση των μεγάλων έργων στους
παγωμένους αυτοκινητόδρομους
της χώρας.

Οι αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου,
Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), Ολυμ-
πία Οδός και Ιόνια Οδός είναι
μπλοκαρισμένοι εδώ και δεκαο-
κτώ μήνες εξαιτίας πολλών προ-
βλημάτων, μεταξύ των οποίων η
άρνηση των εμπλεκόμενων τραπε-
ζών να τα χρηματοδοτήσουν.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται
η διαπραγμάτευση με τους παρα-
χωρησιούχους και αμέσως μετά
ξεκινά η διαπραγμάτευση με τις
41 συνολικά Τράπεζες, ελληνικές
και ξένες. Όπως ανέφερε ο κ. Χα-
τζηδάκης «η συμφωνία με τους
παραχωρησιούχους θα είναι ένα
θετικό σημάδι, αλλά απαιτείται
οπωσδήποτε η συμφωνία των τρα-
πεζών. Λόγω του οικονομικού πε-
ριβάλλοντος στην Ελλάδα, η
διαπραγμάτευση γίνεται σε πολύ
δύσκολο κλίμα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό «η
κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί προ-
κειμένου να μείνουν τα έργα αυτά
ζωντανά. Είναι ζωτικά για την ελ-
ληνική οικονομία, όχι μόνο για τα
οφέλη που επιφέρουν σε ρυθμό
ανάπτυξης και θέσεις εργασίας,
αλλά και των ρητρών που ενδέχε-
ται να καταπέσουν, με μεγάλο κό-
στος για το ελληνικό δημόσιο».

Από το υπουργείο Ανάπτυξης
και Υποδομών πάντως εξακολου-
θεί να πηγάζει… αισιοδοξία για
το αποτέλεσμα των διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ Δημοσίου και
κοινοπραξιών σχετικά με την τύχη
των οδικών αξόνων που υλοποι-
ούνται με σύμβαση παραχώρησης
αλλά έχουν παγώσει εδώ και σχε-
δόν 2 χρόνια, ωστόσο, όπως ανα-
φέρουν τόσο στελέχη κατασκευα -
στικών ομίλων όσο και τραπεζών,
μάλλον πρέπει να αρχίζουμε να
συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι
το αντικείμενο σε κάποιους αυτο-
κινητόδρομους θα μειωθεί, ή και
ενδέχεται να ναυαγήσουν ολό-
κληρα projects, αλλιώς δεν θα γί-
νουν καθόλου!

Ποια εκτίμηση για την ώρα κερ-
δίζει έδαφος; Ότι πρέπει να κο-
πούν ή και να ακυρωθούν όποια
κομμάτια αυτοκινητόδρομων δεν
θεωρούνται οικονομικά βιώσιμα
ή χρειάζονται μεγάλες επιδοτή-
σεις και αντιμετωπίζουν σημαν-
τικά χρηματοδοτικά και περιβαλ  -
λοντικά προβλήματα. 

Και τούτο για να… «σωθούν» οι
αυτοκινητόδρομοι που κρίνονται
από τις τράπεζες ως βιώσιμοι,
άρα μπορούν να χρηματοδοτη-
θούν.

Με απλά λόγια, ή πάμε για ση-

μαντικές περικοπές σε τουλάχι-
στον δύο έργα, αν όχι και στην
ακύρωση του ενός εξ αυτών, ή
στην αντίθετη περίπτωση, και αν
δεν βρεθεί η χρυσή τομή, γενικά
διακυβεύεται η τύχη του συνολι-
κού πακέτου, τουλάχιστον των 4
οδικών αξόνων (Κόρινθος-Πάτρα-
Τσακώνα, Μαλιακός-Κλειδί, Ε 65,
Ιόνια Οδός), καθώς το έργο Κό-
ρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα είναι
το πλέον προχωρημένο.

Για παράδειγμα, το έργο Μα-
λιακός-Κλειδί, κυρίως οι σήραγ-
γες σε Τέμπη και Πλαταμώνα, σε
γενικές γραμμές κρίνεται βιώσιμο
δίχως και εδώ να λείπουν τα προ-
βλήματα (όχι τόσο τεχνικά αλλά
κυρίως οικονομικά), με τις τρά-
πεζες να επισημαίνουν ότι δίνουν
το «οκ» και τις πληροφορίες να
αναφέρουν ότι ίσως και να είναι
το πρώτο έργο για το οποίο σχε-
τικά σύντομα θα έχουμε θετικές
ανακοινώσεις για την τύχη του.

Όσον αφορά στο οδικό έργο
Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύρ-
γος-Τσακώνα, παραχωρησιούχοι
και τράπεζες ισχυρίζονται ότι όλο
το τμήμα μετά την Πάτρα δεν κρί-
νεται βιώσιμο, πέραν του ότι πα-
ρουσιάζει και περιβαλλοντικά
ζητήματα. Άρα, ενδέχεται τελικά
το έργο να σταματήσει στην
Πάτρα, και το υπόλοιπο τμήμα
είτε να παραπεμφθεί στις ελληνι-
κές καλένδες είτε κάποια στιγμή
στο μέλλον να γίνει εάν το επι-
τρέψουν οι συνθήκες (ίσως και ως
δημόσιο). Βέβαια, υπάρχουν πιέ-
σεις από φορείς και βουλευτές το-
πικών νομών, ωστόσο, όπως
ακούγεται από πλευράς δημοσίου
αλλά και τραπεζών, «ή να σκε-
φθούμε αν θέλουμε να γίνει
έστω… μισό το έργο, ή καθόλου
και να τρέχουμε με τις αποζημιώ-
σεις».

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το
πακέτο Ιόνια Οδός και Ε 65, proj-
ects στα οποία συμμετέχει η ίδια
κοινοπραξία (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και
Ισπανοί). Κι εδώ υπάρχουν αντι-
δράσεις από φορείς και βουλευ-
τές για τις πληροφορίες που
αναφέρουν ότι ενδέχεται ο Ε 65
(άξονας Κεντρικής Ελλάδας) είτε
να γίνει λειψός, είτε και καθόλου,
καθώς υπάρχουν ενστάσεις τόσο
για τη βιωσιμότητά του όσο και
σχετικά με τεχνικά και περιβαλ-
λοντικά ζητήματα.

Εξ ου και έχουν πέσει σκέψεις
ακόμα και ακύρωσης του project,
έναντι καταβολής αποζημίωσης
από το δημόσιο, με αντάλλαγμα
να σωθεί, ήτοι να χρηματοδοτη-
θεί κανονικά, η Ιόνια Οδός που
έχει μικρότερα τεχνικά προβλή-
ματα, αλλά τουλάχιστον εισπράτ-
τει διόδια από το τμήμα Μεταμόρ  
φωση-Σκάρφεια (Εθνικής Οδός
Αθηνών-Λαμίας).

Ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις με τους παραχωρη-
σιούχους αλλά…

Παραμένουν «παγωμένοι»
οι αυτοκινητόδρομοι
Καταγγελίες από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ για αφαίρεση αρμο-
διοτήτων που επιβραδύνουν τις διαδικασίες

Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στην «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ» κατηγορούν την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης ότι με την απόφασή της
να αφαιρέσει από την εταιρεία την αρμοδιότητα
εποπτείας για λογαριασμό του ελληνικού δημο-
σίου, των συμβάσεων παραχώρησης των Αυ-
τοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και
Μαλιακός-Κλειδί και να τη μεταφέρει στις κεν-
τρικές υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ στην Αθήνα, με
τη δικαιολογία ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» «καθυ-
στερεί» να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγμα-
τεύσεις που διεξάγονται υπό τον συντονισμό
του ειδικού διαπραγματευτή για την επανεκκί-
νηση των έργων παραχώρησης, όχι μόνο δε δι-
ευκολύνει την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων αυτών αλλά αντίθετα την
επιβραδύνει ενώ υποβαθμίζει και την ίδια την
εταιρία. 
Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι
αναφέρονται και τα εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω αφαίρεση
σημαντικού αντικειμένου από την «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε» και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων
αυτών στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ,
θεωρούμε ότι είναι παντελώς αδικαιολόγητη
καθώς, όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία μας έχει
αποδείξει και στην εποπτεία και διαχείριση των
παραπάνω έργων Παραχώρησης, ότι μπορεί να

προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον με τον κα-
λύτερο τρόπο. 
Καλούμε την ύστατη στιγμή το Υπουργείο Υπο-
δομών και Ανάπτυξης και προς όφελος του δη-
μοσίου συμφέροντος: 
α) Να μην προβεί στην παραπάνω ενέργεια
αφαίρεσης σημαντικών αρμοδιοτήτων (οι
οποίες μάλιστα είναι μακροχρόνιες καθώς η
εποπτεία των συγκεκριμένων έργων Παραχώ-
ρησης ξεπερνά την περίοδο κατασκευής και
επεκτείνεται και στην περίοδο λειτουργίας και
συντήρησης αυτών διάρκειας 30 ετών), που θα
υποβαθμίσει δραματικά τον ρόλο της εταιρείας
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», έναν από τους βασικό-
τερους αναπτυξιακούς κινητήριους μοχλούς
αξιοποίησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ, και θα στε-
ρήσει από το ελληνικό δημόσιο τον αξιόπιστο
φορέα υποστήριξής του σε θέματα διαχείρισης
των παραχωρημένων αυτοκινητόδρομων της
χώρας.
β) Να την βοηθήσει ουσιαστικά και να αναβαθ-
μίσει την λειτουργία της, δίδοντάς της νέες αρ-
μοδιότητες εκτός των άλλων και με σημαντικό
ρόλο στη διαχείριση των αυτοκινητόδρομων
της χώρας.
Προειδοποιούμε ότι, εάν οι παραπάνω φημολο-
γούμενες μεθοδεύσεις αληθεύουν και υλοποι-
ηθούν, θα αντιδράσουμε δυναμικά με κάθε
νόμιμο συνδικαλιστικό μέσο».

Οι αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου, Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), Ολυμπία Οδός και Ιόνια Οδός είναι μπλοκαρι-
σμένοι εδώ και δεκαοκτώ μήνες εξαιτίας πολλών προβλημάτων

Καταγγέλλει η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Το ΥΠΑΝΑΠ βάζει εμπόδια



Επιστολή προς τους βουλευτές
της Ηπείρου και Λευκάδας
έστειλε το ΤΕΕ Ηπείρου διαμαρ-
τυρόμενο για την κατάργηση των
εισφορών υπέρ του, από αμοιβές
για μελέτες και από τον προϋπο-
λογισμό δημοσίων έργων, τονί-
ζοντας πως αυτή θα επιφέρει
ουσιαστικά και το κλείσιμο του
Επιμελητηρίου.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως
εξής:

«Κύριοι Βουλευτές,
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-

λάδος θεσμοθετήθηκε σαν
Ν.Π.Δ.Δ. με το διάταγμα της
14/12/1926 (ΦΕΚ Α’ 430/1926)
και το θεσμικό του πλαίσιο τρο-
ποποιήθηκε με τελευταία τροπο-
ποίηση το Π.Δ. 295 (ΦΕΚ Α’
262/30-10-2002) και έχει σαφής
σκοπούς που περιλαμβάνονται
στο πιο πάνω Π.Δ.

Συμπλήρωσε μέχρι σήμερα
ογδόντα έξι (86) έτη ζωής. 

Μεσολάβησαν ένας παγκό-
σμιος πόλεμος και μια δικτατορία
που την λειτουργία, τις αρμοδιό-
τητες και τους σκοπούς του δεν
διανοήθηκαν να καταργήσουν,
ούτε έλαβαν μέτρα ώστε η λει-
τουργία του να είναι αδύνατη.

Ως Ν.Π.Δ.Δ. τα έσοδά του ορι-
ζόταν από αποφάσεις των εκά-
στοτε εποπτευόντων Υπουργείων
ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές
του ανάγκες. Ο τρόπος που μέχρι
σήμερα εφαρμοζόταν για την εξα-
σφάλιση των εσόδων του, εκτός
των πάγιων εισφορών σε όλα τα
μέλη του, περιλάμβανε και ει-
σφορές από τα μέλη του ανάλογα
με το ύψος των εσόδων τους από
μελέτες ή εκτέλεση δημοσίων
έργων. Οι αναλογικές αυτές ει-
σφορές καταβάλλονταν σε βάρος
των αμοιβών τους. Έτσι είχαν θε-
σπιστεί, με διάφορες διατάξεις, η
καταβολή του 2% επί πάσης φύ-
σεως αμοιβών για μελέτες του
ιδιωτικού και του δημόσιου
φορέα και η καταβολή του 2‰
επί των λογαριασμών εκτέλεσης
Δημοσίων Έργων.

Οι εισφορές αυτές, έσοδα του
Τ.Ε.Ε., για το 2010 ανήλθαν σε
16.500.000€ και το 2011 σε
11.900.000€, όταν αντίστοιχα ο
απολογισμός εξόδων του Τ.Ε.Ε.
για το έτος 2010 ανήλθε σε
31.406.306,75€ και για το 2011

σε 21.897.699,65€. Για την οικο-
νομική λειτουργία του Τ.Ε.Ε.
εφαρμόζεται το Δημόσιο Λογι-
στικό.

Στην κατάργηση των προϋπολο-
γισμών του Τ.Ε.Ε. αλλά και στην
υλοποίησή του πάντοτε λαμβανό-
ταν υπ’ όψη η οικονομική συγκυ-
ρία της χώρας και έτσι ποτέ δεν
χρειάστηκε να επιχορηγηθεί από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό για
κάλυψη των εξόδων του και δεν
τον επιβάρυνε ποτέ.

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου .… «Τροποποίηση του τελευ-
ταίου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόμου
3986/2011 …. και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις» υπήρξε διά-
ταξη που καταργούσε τα έσοδα
του Τ.Ε.Ε. που επιβάρυναν τα
μέλη του αναλογικά (2% επί των
αμοιβών των μελετών και 2‰ επί
των λογαριασμών Δημοσίων
Έργων). 

Όπως είναι γνωστό η διάταξη
αυτή απορρίφθηκε από το Κοινο-
βούλιο.

Εντός μιας βδομάδας επανήλθε
η ίδια διάταξη στο άρθρο Μόνο

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016» χωρίς να προβλεφθεί
η αναπλήρωση των εσόδων του.

Επιχείρημα για την επαναφορά
της κατάργησης των εσόδων του
Τ.Ε.Ε. προβλήθηκε Μνημονιακή
δέσμευση. 

Όμως όπως αναφερόταν στο
Μεσοπρόθεσμο «Μνημόνιο Συ-
νεννόησης Οικονομικής Πολιτι-
κής, 9 Φεβρουαρίου 2012: «η
Κυβέρνηση ορίζει τις εισφορές
των δικηγόρων και των μηχανικών
προς τις επαγγελματικές τους ορ-
γανώσεις, οι οποίες εισφορές αν-
τανακλούν τα λειτουργικά έξοδα
για τις υπηρεσίες που παρέχονται
από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι εν
λόγω εισφορές καταβάλλονται πε-
ριοδικά και δεν συνδέονται με τις
τιμές που χρεώνονται από τα
επαγγέλματα {ΤΡΙΜ.3-2012}»
(σελ.26)».  

Δεν θα σχολιάσουμε ξανά εκτε-
νώς την επιλογή της Κυβέρνησης
να επαναφέρει το θέμα, τη σκοπι-

μότητα και τη μεθόδευση αντίθετα
σε κάθε έννοια κοινοβουλευτικής
δεοντολογίας και δημοκρατικής
λειτουργίας.

Τονίζουμε όμως ότι τα πάγια
έξοδα του Τ.Ε.Ε., που περιλαμβά-
νουν τη μισθοδοσία 260 Υπαλλή-
λων σε όλη τη Χώρα
(6.000.000,00 €), τα ενοίκια και
τις αναγκαίες συνδέσεις για τη
λειτουργία του, ανέρχονται στα
16.500.000,00 € και δεν μπο-
ρούν στοιχειωδώς να καλυφθούν
χωρίς αναπλήρωση των καταργη-
μένων πόρων.

Στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, δεν
προβλέπονται κονδύλια για την
κάλυψη των παγίων εξόδων του
Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Ε.

Σημειώνουμε ότι η μη ένταξη
αυτού του ποσού στον Προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο -
μών, Μεταφορών και Δικτύων για
το Τ.Ε.Ε. Ν.Π.Δ.Δ. συνεπάγεται
την διακοπή των λειτουργιών του,
λόγω αδυναμίας κάλυψης των πά-
γιων εξόδων, με ευθύνη των αρ-

μόδιων Υπουργείων.
Οποιαδήποτε σκέψη μετακύλι-

σης των εξόδων λειτουργίας του
Τ.Ε.Ε., μη αναλογικά, αλλά με αύ-
ξηση των πάγιων εισφορών όλων
των μηχανικών, είτε έχουν αντι-
κείμενο απασχόλησης και εσόδων
είτε όχι, πέραν του ότι είναι άδικο
είναι και πλήρως αναποτελεσμα-
τικό. «Ουκ αν λάβεις παρά του μη
έχοντος». 

Για να ανταποκριθεί το Τ.Ε.Ε.
στα έξοδά του, ώστε να επιτελέσει
τον ρόλο του, τα έσοδά του θα
ήταν δίκαιο και ρεαλιστικό να
προέρχονται από τα μέλη του και
σύμφωνα με το αντικείμενο απα-
σχόλησής τους και των εσόδων
τους. 

Έτσι και το Τ.Ε.Ε. θα ήταν υπεύ-
θυνο, όπως έκανε πάντοτε, να
προσαρμόσει τον προϋπολογισμό
του και τα έξοδά του με την οικο-
νομική συγκυρία ώστε να μην επι-
βαρύνει τον Κρατικό Προϋπο  -
λογισμό. Να στηρίζεται, όπως
μέχρι σήμερα, μόνο στις εισφο-
ρές των μελών του.

Εάν επιλογή της Κυβέρνησης
είναι να καταργηθεί το Ν.Π.Δ.Δ.
Τ.Ε.Ε., με τους ισχύοντες σκο-
πούς και αρμοδιότητές του, είναι
εντιμότερο να το διατυπώσει ευ-
θαρσώς, από το να καταφεύγει σε
οικονομικό του στραγγαλισμό και
ουσιαστική κατάργησή του, όχι
ευθέως διατυπωμένη.

Παρακαλούμε όλα τα πιο πάνω
να τα συνεκτιμήσετε κατά την συ-
ζήτηση και εν τέλει ψήφιση του
νέου Προϋπολογισμού και να
συμβάλλετε ώστε το Τ.Ε.Ε. να συ-
νεχίσει:

να καλύπτει τα έξοδά του με ει-
σφορές από τα μέλη του με δίκαιο
τρόπο 

και μην επιβαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, εάν κρίνετε ότι
επιτελεί τον ρόλο του που
ογδόντα έξι (86) χρόνια τώρα
κάνει». 

ΕΔευτέρα
19.11.201222 Η ΕΡΕΥΝΑ

Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΗ στους βουλευτές

Η κατάργηση των εισφορών 
καταργεί το ΤΕΕ

Έρευνες για πετρέλαιο-φυσικό αέριο

Ολοταχώς προς Ιόνιο πέλαγος το
ερευνητικό σκάφος nordic explorer

Έφτασε την Κυριακή στις 7 το πρωί στο λιμάνι της Πά-
τρας το ερευνητικό σκάφος «Nordic Explorer» της Νορ-
βηγικής εταιρίας Petroleum Geo-Services (PGS) που θα
κάνει τις γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό κοιτα-
σμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή του

Ιονίου Πελάγους.  Σημαντική χαρακτήρισε την ημέρα
αυτή για την Ελλάδα, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος,
μετά την επίσκεψή του στο ερευνητικό σκάφος. Ο κ. Λι-
βιεράτος σημείωσε ότι «είναι μια σημαντική μέρα γιατί,
στο κλίμα στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας, έρχεται μια
αισιόδοξη νότα ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, μπορεί
να προγραμματίζει, μπορεί με ήπιους τόνους, χωρίς
κραυγές, και φωνές, να στήνει μεγάλα προγράμματα, και
να τα φέρνει σε πέρας».

Όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα, ο υπουργός εκτί-

μησε ότι πιθανόν μέσα στο 2014 η Πολιτεία θα είναι
έτοιμη να προκηρύξει τα οικόπεδα για να προχωρήσει η
εξόρυξη.

Από την πλευρά του ο πρώην υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος Γιάννης Μανιάτης, τόνισε ότι η έναρξη των σει-
σμικών ερευνών για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες
στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, είναι ένα σπουδαίο μή-
νυμα εθνικής ανάτασης και αισιοδοξίας. Επίσης υπο-
γράμμισε ότι «αποδεικνύεται περίτρανα, πως όταν η
προσπάθεια είναι συλλογική, διαφανής και ολοκληρω-
μένη, τότε φέρνει αποτελέσματα».



ΒΙΒΛΙΟ Ε Δευτέρα
19.11.2012 23Η ΕΡΕΥΝΑ

μικό κείμενο ήταν χαμένο για αιώνες,
και η ξαφνική του εμφάνιση προκάλεσε
απίθανους κλυδωνισμούς στον «άλλο»
κόσμο. Σύντομα, μια φασαριόζικη ορδή
δαιμόνων μαγισσών και βρικολάκων θα
γεμίσει τα αναγνωστήρια της βιβλιοθή-
κης. Ένα από αυτά τα πλάσματα είναι
και ο Μάθιου Κλέρμοντ, ένας αινιγμα-
τικός και διακεκριμένος γενετιστής,
γιόγκι και οινολόγος – κι επίσης βρικό-
λακας που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
το Άσμοουλ 782.

Τελικά, ο άνθρωπος δεν είναι μόνος
του πάνω σε τούτον τον πλανήτη.

Φτιαγμένο από ίσες δόσεις ιστορίας
και μαγείας, έρωτα και αγωνίας, οι Μά-
γισσες είναι ένα μυθιστόρημα επικών
διαστάσεων, που μας ταξιδεύει από τα
λιθόστρωτα δρομάκια της Οξφόρδης
στα κάστρα και τα βουνά της Οβέρνης
στη Γαλλία, κι από κει σε μια μικρή κω-
μόπολη στα ορεινά της πολιτείας της
Νέας Υόρκης, διασχίζοντας το χώρο
αλλά και το χρόνο σε μια διάρκεια δε-
καπέντε αιώνων, από την εποχή του
Φράγκου βασιλιά Κλόβις που πρώτος
βαφτίστηκε Χριστιανός απ’ τη φυλή
του, ώς τις Σταυροφορίες, τους Ναΐτες
Ιππότες και την Αμερικανική Επανά-
σταση. Καθώς η σχέση του Μάθιου και
της Νταϊάνα γίνεται όλο και πιο στενή,
εκείνη πρέπει να ξεπεράσει πανάρχαια
ταμπού και την περίπλοκη ιστορία της
οικογένειάς της και να ανακαλύψει πού
συναντιέται η σύγχρονη γυναίκα που
είναι η ίδια με την πηγή των αρχαίων
δυνάμεων που αποτελούν την κληρο-
νομιά της.

Με βαθιά σοφία και εξαιρετικό τα-
λέντο αφηγητή, η Ντέμπορα Χάρκνες
υφαίνει ένα παραμύθι πάθους και εμ-
μονών που μιλάει για ένα διαχρονικό
έρωτα αλλά και για τη σύγκρουση της
μαγείας, της αλχημείας και της σύγ-
χρονης επιστήμης. Και τα καλά φυλα-
γένα μυστικά ενός μαγικού κόσμου.
ΣΕΛ: 720

Χωμένη στα κατάβαθα της Βοδληια-
νής Βιβλιοθήκης της Οξφόρδης, η
σοφή ερευνήτρια Νταϊάνα Μπίσοπ ανα-
ζητά ένα χειρόγραφο με τον τίτλο
Άσμοουλ 782. Απόγονος μιας μακριάς
γενιάς διακεκριμένων μαγισσών, η
Νταϊάνα διαισθάνεται ότι το παμπάλαιο

βιβλίο μπορεί να είναι δεμένο με μάγια
– αλλά η ίδια δε θέλει να έχει καμιά
σχέση με τη μαγεία. Κι αφού κρατάει
μερικές σημειώσεις για την αλλόκοτη
εικονογράφησή του, το στέλνει να
χαθεί ξανά μέσα στα ράφια. Εκείνο που
δεν ξέρει, είναι ότι αυτό το παλιό αλχη-

Μάγισσες
Ντέμπορα Χάρκνες | (ΩΚΕΑΝΙΔΑ)

Ο Άδωνης  πάλεψε σκληρά στη ζωή του. Γνώρισε
την πείνα, την εξαθλίωση, μα τα κατάφερε. 

Η αγάπη της Δανάης ήρθε να συμπληρώσει την
ευτυχία του. Μα τα σχέδια της μοίρας είναι πολύ-
πλοκα, κι αδιαφορούν για τις επιθυμίες των αν-
θρώπων. Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν
ξαφνικά μπροστά του  αναγκάζοντάς τον να ντυθεί
τα ρούχα του φυγά και να εγκαταλείψει χωρίς εξή-
γηση την αγαπημένη του.

Η Δανάη  έμεινε απελπισμένη να τον ψάχνει, ενώ
εκείνος  μόνος κι απογοητευμένος από τη δικαιο-
σύνη, βρέθηκε να  παλεύει με τις συγκυρίες και τη
μικρότητα των  ανθρώπων. Η τραγική διαδρομή του
ανάμεσα σε δύο χώρες, θα αποδείξει πόσο κοντά
στο έγκλημα μπορεί να βρεθεί κανείς όταν φτάσει
σε κατάσταση απελπισίας. 

Μόνη του παρηγοριά η αγάπη της Δανάης,  που
πάλευε για χάρη του από το δικό της μετερίζι. Αυτή
ήταν η ανάσα, η ελπίδα του. Θα τον βοηθήσει άραγε
η νοερή συντροφιά της μεγάλης του αγάπης να  ξα-
ναβρεί τον παλιό του εαυτό, να γυρίσει και πάλι στις
παλιές του  αξίες της τιμιότητας και της καλοσύνης;

ΣΕΛ: 240

Γύρισε σελίδα 
Όμηρος Αβραμίδης | ΔΙΟΠΤΡΑ

βιβλίο Παρουσίαση: Σοφία Τσέπα

Είχα μόνο εσένα
Δήμητρα Μανθεάκη | (ΨΥΧΟΓΙΟΣ)
Μάνη 1939. Ο μεγάλος έρωτας δύο νέων, του Πέτρου και της
Ελπίδας, κατακρεουργείται από τη σκληρότητα των προκατα
λήψεων και των αυστηρών ηθών της μικρής επαρχιακής κοι
νωνίας… Μια αδίστακτη σύζυγος, για να μη χάσει τα κεκτη 
μένα, θα καταδικάσει την αντίζηλό της σε βέβαιο θάνατο. 
Μια μάνα θα χάσει το παιδί της και θα βυθιστεί στην οδύνη και
την απόγνωση.  Θα μπορέσουν οι ταλαιπωρημένοι από τις ατέ
λειωτες περιπέτειες ήρωες να επιβιώσουν μέσα στη φρίκη του
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Θα υπάρξουν γι’ αυτούς μέρες
γαλήνης και ανακούφισης; ΣΕΛ.:440

Το αλογάκι, η τυχερή πασχαλίτσα,
μια αρκούδα κι εμείς 
Δικαίου Ελένη  |  (ΠΑΤΑΚΗΣ)

Ένα αλογάκι που νιώθει μοναξιά κι ονειρεύεται να βρεθεί μαζί
με τα χρωματιστά ξύλινα αλογάκια του καρουζέλ. 
Μια πασχαλίτσα που προστατεύει τα φυτά απ’ τα ζουζούνια
που τα ξεραίνουν ρουφώντας τους χυμούς τους. 
Μια μεγάλη καφετιά αρκούδα που βρέθηκε μακριά απ’ τον
τόπο της, σαν ξένη.  Ένα αλογάκι που νιώθει μοναξιά κι ονει
ρεύεται να βρεθεί μαζί με τα χρωματιστά ξύλινα αλογάκια του
καρουζέλ.  Μια πασχαλίτσα που προστατεύει τα φυτά απ’ τα
ζουζούνια που τα ξεραίνουν ρουφώντας τους χυμούς τους. 
Μια μεγάλη καφετιά αρκούδα που βρέθηκε μακριά απ’ τον
τόπο της, σαν ξένη.  ΣΕΛ.: 60

Πικρό, γλυκό λεμόνι
ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ  |  (ΨΥΧΟΓΙΟΣ)
Νόμιζα ότι τα είχα αφήσει όλα πίσω μου: τους ανθρώπους που
μ’ ανάθρεψαν, τον τόπο όπου γεννήθηκα, το στεφάνι που φό
ρεσα… Λένε πως η ανθρώπινη μνήμη είναι επιλεκτική… Μέχρι
τη στιγμή που ένα γλυκό λεμονάκι θα την ξυπνήσει και θα τα
θυμηθεί όλα…
Λιδωρίκι 1913. Η Ασημούλα κι ο Κωνσταντής παντρεύονται
από έρωτα. Η απρόσμενη στρατολόγηση του Κωσταντή θα τον
απομακρύνει από τη γυναίκα του και το παιδί που περιμένουν.
1914. Ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Στην Ελλάδα, το
μίσος βενιζελικών και βασιλικών κι ο επερχόμενος Εθνικός Δι
χασμός θα φέρουν μαύρα σύννεφα όχι μόνο στον τόπο αλλά και
στη ζωή των δύο νέων.
1916. Έξι χιλιάδες στρατιώτες, ανάμεσά τους κι ο Κωσταντής,
μεταφέρονται μυστικά από την Καβάλα στη Γερμανία του Κάι
ζερ. Μέσα από τις στάχτες του πολέμου, θα γεννηθεί ένας και
νούργιος έρωτας.
1944. Το Λιδωρίκι καίγεται. Ένας Γερμανός στρατιώτης θα
σώσει από την πύρινη λαίλαπα δύο ψυχές που η ζωή θα φέρει
στο δρόμο του μέσα από ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας.
Δύο εποχές, δύο πόλεις σε δύο διαφορετικές χώρες, δύο γυναί
κες, μια φοβερή αποκάλυψη…
Ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα που φέρνει
στο φως μία από τις άγνωστες πτυχές της ελληνικής ιστορίας. 
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ΕΡΕΥΝ-

ητικά

Οι δήμαρχοι και οι λίστες
ΔΕΝ πρόκειται να δώσουν λίστες με υπό απόλυση δημοτικούς υπαλλήλους, λένε οι δήμαρχοι. Θα μπορούσε να συμ-
φωνήσει κανείς μαζί τους αν δίπλα σε αυτό το επιχείρημα δεν υπήρχε ένα άλλο. Η δική τους προσπάθεια να βά-
λουν σε τάξη κάποιους εργαζόμενους στους δήμους οι οποίοι πάνε όποτε θέλουν στο γραφείο τους και φεύγουν
επίσης όποτε θέλουν. Αυτοί λοιπόν οι υπάλληλοι δικαιούνται να πληρώνονται από χρήματα του ελληνικού λαού;
ΓΙΑΤΙ δεν μπορεί από την μια μεριά να θυμώνουν με την συμπεριφορά υπαλλήλων τους και από την άλλη να αρ-
νούνται να δώσουν λίστες με άτομα που πρέπει να αποχωρήσουν με βάση τα νέα μέτρα… Αυτό τουλάχιστον λέει
η λογική. Εκτός και αν οι ασυνεπείς και προκλητικοί δημοτικοί υπάλληλοι δεν βρίσκονται στην κατηγορία αυτών
που με βάση τα μέτρα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Αν αυτό συμβαίνει τότε να πουν στο υπουργείο ότι αυτοί που πρέπει να φύγουν είναι οι ασυνεπείς και όχι γενι-
κώς και αορίστως όσοι έχουν τελειώσει το… δημοτικό.

«Επίθεση» Καμμένου 
κατά Σιούφα
Η επίθεση του Πάνου Καμμένου κατά του
πρώην προέδρου της Βουλής, Δημήτρη
Σιούφα, δημιούργησε πολλά ερωτήματα
στους πολίτες. Υποθέτουμε ότι τα πράγ-
ματα είναι όπως τα είπε ο αρχηγός των
Ανεξάρτητων Ελλήνων και ότι ο Σιούφας
«φόρτωσε» όσο μπορούσε με ψηφοφόρους
του Καρδιτσιώτες τις υπηρεσίες της Βου-
λής. 
Αλλά τους διορισμούς τους έκανε εν γνώ-
σει και με την ανοχή του Πάνου Καμμέ-
νου ο οποίος τότε έκανε πως δεν
καταλαβαίνει τι γίνεται, επειδή απλά έτσι
τον βόλευε.
Αυτά που είπε πρόσφατα ο κ. Καμμένος
θα είχαν αξία αν τα έλεγε όταν ο κ. Σιού-
φας ήταν πρόεδρος της Βουλής. Τώρα εκ-
θέτουν περισσότερο τον καταγγέλλοντα
παρά τον καταγγελλόμενο. Και αν δεν τον
καταλαβαίνει τόσο το χειρότερο γι’ αυτόν.

»

Και μετά τα μέτρα τι;
Τα μέτρα πέρασαν, έστω και οριακά. Η
χώρα απέφυγε τη «χρεοκοπία», η δόση θα
εκταμιευτεί κανονικά, κατά πάσα πιθανό-
τητα, και τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα
κατατεθούν στον ειδικό λογαριασμό κά-
ποια στιγμή σύντομα. 
Και από σήμερα θα κυλήσουν όλα ομαλά
και θα ξεπεράσουμε με μιας την ύφεση,
την ανεργία και γενικότερα την άθλια οι-
κονομική κατάσταση στην οποία βρίσκον-
ται κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες; 
Σίγουρα όχι! Δεν τελειώσαμε. Διότι, είτε
το θέλουμε είτε όχι, τα μέτρα του Μνημο-
νίου, που έχουν υπολογίσει τα απίστευτα
έσοδα έως το 2016 από φόρους, περικο-
πές σε συντάξεις και μισθούς και απο-
κρατικοποιήσεις, δεν είμαι και πολύ
σίγουρος ότι μπορεί και να τους «βγουν».
Ίσως να υπάρξουν σοβαρές αποκλίσεις.

»

Δεν εξαρτάται μόνο από μας
Διότι η επιτυχία δεν εξαρτάται αποκλει-
στικά από τις δικές μας προθέσεις η εξέ-
λιξη των μεγεθών, αλλά από το συνολικό -
τερο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην
παγκόσμια οικονομία.
Αν και η Ελλάδα, όπως υποστήριξε ο πρω-
θυπουργός, θα κάνει ότι είναι υποχρεω-
μένη, δηλαδή να καταβάλλει διαρκή
προσπάθεια επίτευξης των στόχων που
έχουν τεθεί από τους δανειστές μας, έως
ότου διαφανεί στον ορίζοντα ότι κάτι αλ-
λάζει, δυστυχώς αυτό δε φτάνει. Αυτή
είναι η αλήθεια. Απαιτούνται ευρύτερες
και υψηλότερου επιπέδου αποφάσεις, για
να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.

»

Κλειδαρότρυπα

Θα τεθεί
ασφαλι-
στική δι-
κλίδα στις

τράπεζες η οποία
θα τις υποχρεώ-
νει να δίνουν δά-
νεια μετά την
ανακεφαλαιοποί-
ηση; Γιατί αν
δεν τεθεί δικλίδα
χρήματα δεν θα
πέσουν στην
αγορά.   

;

Υπάρχει υπηρεσία στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κανείς
προκειμένου να δηλώσει ότι μια ομάδα αδέσποτων σκύλων δεν
αφήνει σε ησυχία ολόκληρη γειτονιά;

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κι όμως αληθινό. Σε
εφημερίδα των Αθηνών διαβάσαμε
ότι η εφορία Μυτιλήνης προχώρησε
σε κατάσχεση της πρώτης κατοικίας
ενός άνεργου τρίτεκνου οφειλέτη,
για το… υπέρογκο ποσό των 934,34
ευρώ, που χρωστούσε από πρό-
στιμο του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.
Ο οφειλέτης αδυνατούσε να καταβά-
λει το παραπάνω ποσό, γι’ αυτό η
Δ.Ο.Υ. προχώρησε στην κατάσχεση
του σπιτιού του. Στην περίπτωση του
άτυχου Λέσβιου η τοπική εφορία
προχώρησε στην επιλογή του δυ-
σμενέστατου αυτού μέτρου. Κρίμα.
Άραγε δεν θα βρεθεί κάποιος Χρι-
στιανός να βοηθήσει τον δύστυχο
οφειλέτη, που χάνει το σπίτι του για
λίγα ευρώ!

***********
Ο ΤΟΠΟΣ χρειάζεται ηγεσίες που θα
εμπνεύσουν. Χρειάζεται όραμα, ενί-
σχυση των θεσμών, στιβαρή διακυ-
βέρνηση και στράτευση για την
παραγωγή νέου πλούτου. Χρειάζεται
ανάκτηση της αξιοπρέπειάς μας, της
εμπιστοσύνης και, τελικά, του σεβα-
σμού της διεθνούς κοινότητας. Δυ-
στυχώς, βλέπω μόνο «νέες» ηγεσίες
προσκολλημένες στο άρρωστο
χθες. Βλέπω νέους με γερασμένα
μυαλά και γέρους που πολεμούν για
τη διατήρηση μίας φανταστικής ευη-
μερίας που χάθηκε. Βλέπω το χθες,
αλλά όχι το αύριο.

***********
Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ μας δανείζει για να
σώσει τις δικές της τράπεζες, κυ-
ρίως γαλλικές και γερμανικές από
ενδεχόμενη ελληνική αδυναμία ή
απροθυμία πληρωμών, θέτοντας
ταυτόχρονα υπό ξένο έλεγχο το ελ-
ληνικό τραπεζικό σύστημα, παράλ-
ληλα με τον εξανδραποδισμό των
Ελλήνων. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει

να μας απειλεί και με
χρεοκοπία, όσα

μέτρα κι αν
ψηφίζει η
τρικομμα-
τική κυ-
βέρνηση.

*

Τα… βήματα του Χατζηδάκη
ΤΟΝ θυμάμαι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.
Όταν επιχειρούσε να μας πει ότι έχει σχέδιο για να επανεκκινήσει την οικονο-
μία της χώρας.
Η οποία θα στηριζόταν κατά βάση στα πέντε μεγάλα οδικά έργα.
Βήμα πρώτο έλεγε και πρόσθετε: Η επαναδιαπραγμάτευση με τους παραχωρη-
σιούχους θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Βήμα δεύτερο. Οι διαπραγ-
ματεύσεις με τις τράπεζες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. 
Και συνέχισε: Εμείς δεν λέμε αόριστα πράγματα. Βάζουμε στόχους και συγκε-
κριμένες ημερομηνίες. Μέχρι στιγμής κ. Χατζηδάκη ούτε οι στόχοι σας έχουν
επιτευχθεί ούτε προφανώς και οι διαπραγματεύσεις σας.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ οι στόχοι κινδυνεύουν να χαθούν. Μαζί μα αυτούς και οι αυτοκι-
νητόδρομοι Ε65 και Ιόνια Οδός. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την ομιλία του
υπουργού ανάπτυξης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.
Όπου παραδέχτηκε ότι οι συζητήσει γίνονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολο κλίμα.
Μα κύριε Χατζηδάκη. Να ήταν το κλίμα δύσκολο πριν ψηφιστούν τα μέτρα το κα-
ταλαβαίνω. Τώρα που, όπως λέτε, έχετε τη δόση των 31,5 δις στην τσέπη σας
γιατί να είναι δύσκολο;  

Ανδρέας το έφτιαξε
Βαγγέλης τα το κλείσει;

Από μαγαζί γωνία το
ΠΑΣΟΚ έγινε ισόγειο

σε παράδρομο.

Ασθενείς δυο ταχυτήτων
Αισχρή πέρα ως πέρα είναι η πρόβλεψη του νέου μνη-
μονίου για καταβολή από τον ασθενή του ποσού των 25
ευρώ για... κάθε εισαγωγή για νοσηλεία σε νοσοκο-
μείο του ΕΣΥ (!), καθώς και την καταβολή υπέρ, του
ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός ευρώ ανά συνταγή. Κάθε
φορά που ένας ασθενής χρειάζεται να αγοράσει ένα
φάρμακο ή να νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο, θα
πρέπει να βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη του και ιδι-
αίτερα σε μια περίοδο που η συντριπτική πλειονότητα
των Ελλήνων έχει υποστεί οικονομική αφαίμαξη. Το
νέο αυτό δυσβάσταχτο και ντροπιαστικό χαράτσι, δη-
μιουργεί μια Ελλάδα πλήρους ανισότητας, με ασθενείς
«δύο ταχυτήτων»: Αυτούς που θα έχουν την οικονο-
μική δυνατότητα και θα μπορούν να πληρώσουν για να
πάρουν τα φάρμακα τους ή να μπουν στο νοσοκομείο
και τους υπόλοιπους, που αν ασθενήσουν, είναι ου-
σιαστικά καταδικασμένοι. Μάλιστα, σε χειρότερη
μοίρα αναμένεται να βρεθούν οι χρόνια πάσχοντες και
οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αναγκάζονται να παίρνουν
φάρμακα συχνά και σε μεγάλες ποσότητες. Αυτοί είναι
οι... «βολεμένοι» που «ξεβολεύονται» και οι «προνο-
μιούχοι» που χάνουν τα προνόμιά τους.

Και όποιος αντέξει
Μήνες τώρα οι Έλληνες ζουν με ένα όνειρο. Την ανά-
πτυξη. Την περιμένουν ως μάννα εξ ουρανού. Όμως
δεν τη βλέπουν. Αντίθετα βλέπουν νέες μειώσεις στους
μισθούς και στις συντάξεις τους, βλέπουν το ποσοστό
ανεργίας να «τρέχει» ολοταχώς προς το 25%, βλέπουν
τα χαράτσια και τους φόρους να αυξάνονται κάθε τρί-
μηνο. Οι επιχειρηματίες περιμένουν ματαίως να ανοί-
ξουν οι τραπεζικοί κρουνοί και να πέσει ζεστό χρήμα
στην αγορά. Οι τράπεζες είναι στεγνές. 
Κάνουν και αυτές τις δικές τους ασκήσεις επί χάρτου
για να αντέξουν. Οι πολιτικοί συνεχίζουν να μιλάνε
για την ανάπτυξη που έρχεται -είναι το φάρμακο στην
εθνική κατάθλιψη, η ελάχιστη ελπίδα που μας έχει
απομείνει λες και οι πολίτες θα ξυπνήσουν το πρωί, θα
πάνε στον μπακάλη για να πάρουν τυρί, μακαρόνια,
πατάτες και δύο κιλά ανάπτυξη.
Οι πολιτικοί μιλάνε χωρίς να κάνουν το πρώτο και βα-
σικό βήμα. Που είναι η δημοσιονομική προσαρμογή.
Και όσο οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν διάθεση για έργα
τόσο συνεχίζουν να υποβάλλουν τους Έλληνες στο
μαρτύριο της σταγόνας. Και όποιος αντέξει...
Γιατί όλα πια είναι θέμα αντοχής.

» »


