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Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου
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Ελάχιστες κρατήσεις στα ξενοδοχεία, λίγες οι αγορές στα καταστήματα

Τις χειρότερες γιορτές των
τελευταίων ετών περνούν
τόσο ο κλάδος του Τουρι-
σμού όσο και αυτός του εμ-
πορίου στα Γιάννινα μιας
και φέτος, τρία χρόνια μετά
τα πρώτα μέτρα λιτότητας, η
κατάσταση μοιάζει πιο δύ-
σκολη από ποτέ.
Οι κρατήσεις στα περισσό-
τερα ξενοδοχεία του νομού
είναι ελάχιστες και για λιγό-
τερες μέρες, ενώ στην
αγορά μπορεί η εορταστική
κίνηση να είναι αυξημένη,
δεν μεταφράζεται όμως και
με αγορές.
Αποτέλεσμα πολλά ξενοδο-
χεία και καταλύματα να μην
ανοίξουν καν, ενώ «λου-
κέτο» ετοιμάζουν και τα εμ-
πορικά που βλέπουν ότι δεν
μπορούν πια να τα βγάλουν
πέρα. Σελ. 4 & 16

Δυο κοινοπραξίες
διεκδικούν το έργο

Αναμονή
για τον
ανάδοχο
στη λει-
τουργία
του ΧΥΤΑ

Σελ.  5

Το ΠΑΣΟΚ και στα Γιάννινα ετοιμάζεται για το συνέδριο Σελ. 18

ΕΡΕΥΝ- ητικά και παραπολιτικά Σελ. 24

Η γιορτινή κατανάλωση
Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
θα είναι φέτος λίγο ποιο φτηνό
από πέρυσι σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου. Αυτό λίγο,
όμως ενδιαφέρει γιατί το τρα-
πέζι φέτος θα είναι εντελώς δια-
φορετικό από πέρυσι. Οι όποιες
μικρές υπερβολές στα έξοδα
που χαρακτήριζαν τα Χριστού-
γεννα δεν υπάρχουν, αντίθετα
θα έχουμε υπερβολικές μειώ -
σεις στις καταναλωτικές συνή-
θειες όπως διαπιστώνεται ήδη
στους δείκτες κατανάλωσης στις
χώρες Πορτογαλία, Ελλάδα και
Ιρλανδία. Συνέχεια στη σελ. 2

Ξεπεσμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Άγριος καβγάς με κουβέντες «καφενείου» μεταξύ
συμβούλων της πλειοψηφίας και της μείζονος αντι-
πολίτευσης με αφορμή τον προϋπολογισμό

Σελ. 3

Σελ. 8

Πρόγραμμα
έργων... ΕΣΠΑ 
για το 2013 στο
δήμο Ιωαννιτών
Η περικοπή της ΣΑΤΑ και
άλλων χρηματοδοτήσεων δεν
επιτρέπει να δοθεί βαρύτητα
στα μικρά έργα, τα οποία δεν εγ-
καταλείπονται, στόχος η απορ-
ρόφηση Κοινοτικών πόρων

«Ανάσα» για εργολήπτες
και αγορά τα 3,1 εκ.
ευρώ του «Θησέα»

Σελ. 9

Ημερίδα του Ε.Κ και
της Ε.Ε στο Μέτσοβο.
Ανάπτυξη με στήριξη
του πρωτογενή τομέα

Σελ. 19

Οδηγίες για τη λειτουργία της αγοράς 
κατά την εορταστική περίοδο Σελ. 13

Μαύρα Χριστούγεννα
για τουρισμό και εμπόρους

Εξοικονόμηση χρήματος
και νερού  για άρδευση
στον κάμπο της Άρτας 

Σελ. 11



Ο κ. Καχριμάνης αντά-
λαξε απόψεις με τον πρό-
εδρο της εταιρείας για το
μέλλον της κτηνοτροφίας
και της γαλακτοβιομηχα-
νίας.

Στη συνάντηση μετείχε
και το μέλος του διοικητι-
κού   συμβουλίου   Ιωάννης
Βιτάλης. 

Ο κ. Oneill δήλωσε ότι
στόχος της νέας ιδιοκτη-
σίας είναι να επενδύσει και
να αναπτύξει την εταιρεία.

Ο Περιφερειάρχης, ανα-
φέρθηκε στη σημασία που
έχει για την Ήπειρο η
ισχυρή παρουσία της γαλα-
κτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ
Α.Ε.», υπογραμμίζοντας
την αναγκαιότητα να προ-
χωρήσει ο εκσυγχρονισμός
της και σιγά – σιγά να αλ-
λάξει προς το καλύτερο η
νοοτροπία που είχε παγιω-
θεί τα τελευταία χρόνια. 

Αναφέρθηκε στις πρωτο-
βουλίες της Περιφέρειας
για τη νομιμοποίηση των
κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων, για την στήριξη και
προώθηση επενδύσεων για
νέες μονάδες στον Αναπτυ-
ξιακό Νόμο και εν γένει για
τον αγροτοδιατροφικό
κλάδο. 

«Χρειάζεται μεγάλη προ-
σπάθεια για να βρεθούν
νέοι άνθρωποι με γνώσεις
για να δραστηριοποιηθούν
με την κτηνοτροφία, ώστε
να έχουμε περισσότερο
ποιοτικό και τοπικό γάλα
και να μην οδηγούμαστε σε
μεταφορά του από άλλες
περιοχές της χώρας», ανά-
φερε ο Περιφερειάρχης,
επισημαίνοντας το ρόλο
που πρέπει να διαδραματί-
σει η «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» στον
καθορισμό τιμών παραγω-
γού, στη μείωση του κό-

στους των ζωοτροφών μέσω
της επαναλειτουργίας του
εργοστασίου της ΖΩ-ΔΩ,
ενώ ειδική μνεία έκανε και
στη στήριξη των μικρών
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ-
σεων.  

«Στο χέρι σας είναι να αλ-
λάξει όλη η κατάσταση. Η
κτηνοτροφία είναι η ταυτό-
τητά μας και όλοι μαζί θέ-
λουμε και πρέπει να
βοηθήσουμε, μέσω αυτής,
στην αναβάθμιση της πε-
ριοχής μας», τόνισε ακόμη
ο Περιφερειάρχης. 

Από την πλευρά του ο κ.
Oneill, υπογράμμισε, με-
ταξύ άλλων,  ότι στόχος της
νέας ιδιοκτησίας είναι να
επενδύσει στη γαλακτοβιο-
μηχανία, να αυξήσει την
παραγωγή γάλακτος, την
παραγωγή προϊόντων,   επι-
τυγχάνοντας  αύξηση του
μεριδίου της στην Ελληνική
αγορά και στις εξαγωγές και
δημιουργώντας  νέες θέσεις
εργασίας. 

«Ήρθαμε για να αποκτή-
σουμε ρίζες στην περιοχή
και είμαστε πολύ ευαίσθη-
τοι στις σχέσεις μας με τους
κτηνοτρόφους, αναζητών-
τας τρόπους ώστε να έχουν
ένα σταθερό επίπεδο ζωής.
Θέλουμε η «ΔΩΔΩΝΗ» να
συνεχίζει να αποτελεί το
έμβλημα της Ηπείρου»,
πρόσθεσε ακόμη ο πρό-
εδρος της γαλακτοβιομηχα-
νίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΕΔευτέρα
24.12.20122 Η ΕΡΕΥΝΑ

Για μαντέψτε τι πρόκειται να λειτουργήσει σε αυτό το μαγαζί σε λίγο καιρό. 
Καλά μαντέψατε… καφετέρια
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Συνέχεια από 1η σελίδα

Αυτό σημαίνει πως η αγορά θα βρεθεί
και πάλι σε νέα οικονομικά αδιέξοδα
που θα ξεσπάσουν το αμέσως επό-
μενο διάστημα.
Επιταγές, ενοίκια, ασφαλιστικές ει-
σφορές και πολλές ακόμη υποχρεώ-
σεις που θα μείνουν στον αέρα θα
διαμορφώσουν το κλίμα για το 2013.
Ο κ. Στουρνάρας όταν σημειώνει «εί-
μαστε ακόμη στην αρχή», λέει αλή-
θεια. Ότι ήρθε το πρώτο τμήμα της
δόσης δε σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι
οι Έλληνες κάτι επιπλέον, αντίθετα,
θα δώσει επιπλέον έστω κι από αυτό
που δεν έχει.
Τα Χριστούγεννα εάν είναι ποιο φτω-
χικά από πέρυσι λίγο νοιάζει τις οι-
κογένειες. Αυτό που τρομάζει είναι
ότι δε διαφαίνεται κανένα φως. Το
2013 δεν θα είναι έτος ελπίδας αλλά
έτος συνεχώς κρίσεων. Εάν τελικά οι
στόχοι που έχουν τεθεί επιτευχθούν
το 2014 βλέπουμε.
Ο τρόπος ζωής, έχει αλλάξει όχι
επειδή το θέλαμε, ήταν απαραίτητο
και το οργανώσαμε, αλλά γιατί μας το
επέβαλλαν με κάθε τρόπο. Οι συνή-
θειες όμως δύσκολα αλλάζουν, ιδιαί-
τερα από έναν λαό που δύσκολα
προγραμμάτιζε και μετρούσε το κάθε
του βήμα. 
Ακόμη χειρότερα δεν άλλαξαν οι συ-

νήθειες των πολιτικών που προσπα-
θούν ακόμη και τώρα να διατηρήσουν
την παλιά τους αίγλη σε σχέση με το
πολιτικό παζάρι που έκαναν με τους
ψηφοφόρους.
Παλαιότερα η χρήση των καταναλωτι-
κών δανείων και των πιστωτικών καρ-
τών αλλά και διπλοί μισθοί έδιναν τη
δυνατότητα για ανταλλαγή δώρων, για
εκδρομές στο εξωτερικό, για δεκαή-
μερες χειμερινές διακοπές, για διά-
φορες καταναλώσεις στο πνεύμα των
γιορτών όπως παρουσιάζεται στο live
style των κεντρικών χωρών της Ευρω-
ζώνης.
Το Ελληνικό πνεύμα των Χριστουγέν-
νων ήταν διαφορετικό, με ήθη και
έθιμα που έχουν να κάνουν με την
παράδοσή μας και όχι με το όργιο κα-
ταναλωτισμού που πλασάρουν οι λαμ-
περές πρωτεύουσες της Ευρώπης.
Ίσως ήρθε η ώρα να ανιχνευτούν και
πάλι κάποιες άλλες αξίες που δεν
έχουν να κάνουν με τα χρήματα και
τη δυνατότητα κατανάλωσης του κα-
θενός από εμάς.
Η κρίση δυστυχώς δεν ξορκίζεται με
αναθεματισμούς, χρειάζεται αυτογνω-
σία, επεξεργασία για αποδοχή ευθυ-
νών και δημιουργικό πνεύμα για το
καθετί.

Κλειστή η Ζωσιμαία 
Βιβλιοθήκη 
Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεν-
τρική Ιστορική Βιβλιοθήκη
Ιωαννίνων θα παραμείνει
κλειστή για το κοινό τη
Δευτέρα 24/12/2012 και
31/12/2012 (παραμονή
Χριστουγέννων & Πρωτο-
χρονιάς), καθώς και το
Σάββατο 29/12/2012 και
05/01/2013 (παραμονή
Θεοφανίων) ( Απόφαση
21/2012, Θέμα 7ο Εφορευ-
τικού Συμβουλίου της Βι-
βλιοθήκης).

Ωράριο Αρχαιολογικού
Μουσείου και αρχαιολο-
γικού χώρου Δωδώνης
Ενόψει των εορτών Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρο-
νιάς, ενημερώνουμε ότι το
Αρχαιολογικό Μουσείο
Ιωαννίνων, και ο Αρχαιολο-
γικός χώρος Δωδώνης θα
παραμείνουν κλειστά στις
25,26,30/12/2012 και
01/01//2013. Τις υπόλοι-
πες ημέρες
θα λειτουργούν από τις
09.00 έως τις 16.00. Ανοι-
κτά θα παραμείνουν στις
06/01/2013, με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό. Πα-
ράλληλα η περιοδική έκ-
θεση «Μύρτις, πρόσωπο με
πρόσωπο με το παρελθόν»,
που φιλοξενείται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο
Ιωαννίνων, θα παραμείνει
έως 31/01/2012.

Η γιορτινή κατανάλωση

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αρ. πρωτ.: 3480 Αθήνα 20η Δεκεμβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. συνήλθε έκτακτα μετά τη θλιβερή

είδηση για το θάνατο της
ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗ (74 ετών),

η οποία υπήρξε εκλεκτό μέλος της από το 1990 μέχρι το
2007 ως Εκδότρια της εφημερίδας «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
με έδρα τα Γιαννιτσά και αποφάσισε τα εξής:

1. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δ.Σ.
στην οικογένεια της μεταστάντος.

2. Να χορηγηθεί το ποσό των 200 ευρώ στα «Γεύματα
Αγάπης του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Γιαννιτσών», στη
μνήμη της.

3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα αδαπάνως σε
όλες τις εφημερίδες της Ένωσης.

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

Τη στήριξη της κτηνο-
τροφίας μέσα από τη γα-
λακτοβιομηχανία
«Δωδώνη» ζήτησε από
τον πρόεδρο και διευθύ-
νοντα σύμβουλο της
εταιρείας Michael
A.Oneill ο Περιφερειάρ-
χης Αλέξανδρος Καχρι-
μάνης στην χθεσινή
συνάντηση, γνωριμίας,
όπως χαρατκηρίζεται σε
σχετικό δελτίο τύπου
της Περιφέρειας

Σε συνάντηση με τον  πρόεδρο της «Δωδώνης»

Στήριξη της κτηνοτροφίας
ζήτησε ο Περιφερειάρχης



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Αφορμή μία λέξη που ξεστό-
μισε ο Μάκης Χατζηεφραιμί-
δης κατά της Περιφερειακής
Αρχής για τη διαχείρισή της τα
προηγούμενα χρόνια που σύμ-
φωνα με τον ίδιο δεν ήταν και
τόσο διάφανη.

«Απατεώνες» αποκάλεσε ο
Περιφερειακός Σύμβουλος της
παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να
Ζεις» τα μέλη της Περιφερει-
ακής δίνοντας έτσι το… σύν-
θημα για να ανάψουν τα αίματα
και να ξεκινήσει ο καβγάς που
έφτασε μέχρι και σε απειλές για
χειροδικία.

Τελικώς και μετά από αρκετή
ώρα και μία δεκάλεπτη δια-
κοπή της συνεδρίασης τα πνεύ-
ματα ηρέμησαν και ο «κουτσου-
ρεμένος» προϋπολογισμός,
όπως τον χαρακτήρισε άλλωστε
και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης
ψηφίστηκε μόνο από την συμ-
πολίτευση.

Η φιτιλιά…
Η συζήτηση για τον προϋπο-

λογισμό ξεκίνησε με τον Αλ.
Καχριμάνη να απαντά σε ερώ-
τηση της μείζονος μειοψηφίας
για τα 17, 8 εκ. ευρώ ληξιπρό-
θεσμων οφειλών που έχει Πε-
ριφέρεια υποστηρίζοντας ότι
αυτά προέρχονται από την ασυ-
νέπεια του κράτους να δώσει
τους πόρους που αναλογούν
στην Ήπειρο. 

Όπως είπε οι οφειλές του
κράτους είναι περίπου 17 εκ.
ευρώ δίνοντας και αναλυτικά
στοιχεία από προέρχονται
αυτές.

Αφού ο κ. Καχριμάνης ολο-
κλήρωσε την τοποθέτησή του,
ζήτησε το λόγο ο Μ. Χατζηε-
φραιμίδης ο οποίος ζήτησε να
μάθει πόσες αναθέσεις έχουν
γίνει σε έργα από την Περιφέ-
ρεια και πρώην Νομαρχία
Ιωαννίνων, προσθέτοντας ότι οι
οφειλές από τέτοιες ενέργειες
είναι μεγαλύτερες των 17 εκ.
ευρώ αλλά δεν φαίνονται ως
ληξιπρόθεσμες επειδή κάθε
χρόνο η περαίωση των έργων
μεταβάλλεται.

«Θέλω να μάθω πότε λήγουν
οι οφειλές μας αυτές και να το

ξέρει η υπηρεσία. Οι απατεω-
νιές αλλού κύριε Περιφερει-
άρχη, είστε μικρόψυχος και
παραπλανείτε το Περιφερειακό
Συμβούλιο», είπε ο κ. Χατζηε-
φραιμίδης βάζοντας φωτιά σε
μια μέχρι εκείνη τη στιγμή πο-
λιτισμένη κουβέντα.

Στο άκουσμα των όσων είπε
ο κ. Χατζηεφραιμίδης ο Περι-
φερειάρχης του ζήτησε σε έν-
τονο ύφος να ανακαλέσει απει-
λώντας μάλιστα με μηνύσεις.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αντίθετα
ο Περιφερειακός Σύμ βου λος
της μείζονος αντιπολίτευσης
συνέχισε το… τροπάριό του.

Εκεί κάπου τα πράγματα
αγρίεψαν με τους Συμβούλους
της πλειοψηφίας να εξανίσταν-
ται, να σηκώνονται από τα
έδρανά τους ζητώντας το λόγο
και τελικά τον πρόεδρο του Σώ-
ματος να διακόπτει τη συνε-
δρίαση για δέκα λεπτά προκει-
μένου να ηρεμήσουν τα πνεύ-
ματα.

Ο δεύτερος γύρος…
Αφού το δεκάλεπτο πέρασε

κι ενώ όλοι περίμεναν πως τα
πνεύματα θα ηρεμήσουν για να
συνεχιστεί η συζήτηση, ο κ.
Πέτσιος ζήτησε από τον Μ. Χα-
τζηεφραιμίδη να ανακαλέσει τα
όσα είπε και να ζητήσει συ-
γνώμη.

Εκείνος όμως προτίμησε να
αλλάξει τα λόγια που είπε,
χωρίς ωστόσο να χρησιμοποι-
ήσει τη λέξη «ανακαλώ» ή «συ-
γνώμη».

Είπε λοιπόν ότι το απατεώνες
δεν το χρησιμοποίησε για να
θίξει κάποιον ως κακοδιαχειρι-
στή του δημοσίου χρήματος,
λέγοντας πως αντ’ αυτού θα πει
ότι ο Περιφερειάρχης λέει τη
μισή αλήθεια για τα χρέη.

Η… μεταμέλεια όμως αυτή
δεν ήταν αρκετή για τον Αλ.
Καχριμάνη ούτε και για τους
συμβούλους της παράταξής του
που ζητούσαν από τον κ. Χα-
τζηεφραιμίδη να ζητήσει ξεκά-
θαρα συγνώμη.

«Αυτή την κουβέντα δεν
έπρεπε να την πει ο κ. Χατζηε-
φραιμίδης γιατί είναι θέμα
τιμής για εμένα που τόσα χρό-
νια έκανα τα πάντα βάσει του
νόμου. Όταν έρχεται επίσημα
το κράτος και λέει ότι τα χρω-
στάω εγώ τα χρήματα αυτά πε-
ρίμενα να ζητήσεις συγνώμη
και θα την δεχτώ», είπε ο κ. Κα-
χριμάνης.

Η απάντηση όμως του κ. Χα-
τζηεφραιμίδη δεν ήταν αυτή
που θα έβαζε τέλος στην ιστο-
ρία.

«Να πείτε κι εσείς ότι υπάρ-
χουν έργα που ανατέθηκαν και
δε τα γνωρίζει η υπηρεσία και
θα ανακαλέσω», είπε ξεκινών-
τας έτσι τον δεύτερο γύρο αντι-
παράθεσης που ήταν και πιο
σκληρός.

Οι απειλές
Απάντηση στα λόγια του κ.

Χατζηεφραιμίδη επέλεξε να
δώσει ο Βασίλης Παπαχρήστου
ο οποίος εμφανώς εκτός εαυτού
ούτε λίγο ούτε πολύ απείλησε
τον συνάδελφό του με ξυλο-
δαρμό αν δεν ανακαλέσει τα
όσα είπε.

«Είμαστε εδώ 18 μήνες και
δεν μιλάμε αλλά μέχρι εδώ.
Δεν σου επιτρέπω να με λες
απατεώνα, εσύ ένας κρατικοδί-
αιτος πολιτικός που αν ανοίξω
το στόμα μου για το τι έχεις
κάνει πάνω στην Κόνιτσα θα
πρέπει να πας να κρυφτείς. Σας
ξέρουμε ποιοι είστε και τι έχετε
κάνει αλλά δεν μιλάμε. Να ανα-
καλέσεις τώρα τα όσα είπες
γιατί αλλιώς δε θα σε δείρω εδώ
μέσα αλλά έξω από την αί-
θουσα», είπε εξαγριωμένος.

Όπως ήταν αναμενόμενο η
κατάσταση ξέφυγε και πάλι με
τους συμβούλους εκατέρωθεν
να φωνάζουν άλλος για να υπε-
ρασπίσει τα λεγόμενα του κ.
Παπαχρήστου κι άλλος για να
τον μεμφθεί.

Απάντηση στα όσα είπε πήρε
από τον Β. Αργύρη που σκω-
πτικά τόνισε ότι ήξερε ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι που γνωρίζουν
τα προσωπικά δημοσίων προ-
σώπων αλλά όχι ότι είναι και
περιφερειακοί σύμβουλοι για
να ανταπαντήσει ο κ. Παπα-
χρήστου λέγοντας ότι δεν μπο-
ρεί να ανεχτεί τέτοιες
κουβέντες από έναν άνθρωπο
που έχει διαχειριστεί δημόσιο
χρήμα και έχει ευθύνη για τη
σημερινή κατάσταση της χώρας
μας, λέγοντας μάλιστα ότι χρη-
σιμοποίησε εκβιαστικές μεθό-
δους για να εκλεγεί βουλευτής.

«Δεν μπορείτε εσείς να μι-
λάτε για μένα όταν εκβιάζεται
εργαζόμενους στην Πίνδο ότι
αν δεν σας ψηφίσουν θα απο-
λυθούν», ήταν τα τελευταία
λόγια που είπε πριν αποχωρή-
σει από την αίθουσα βροντών-
τας μάλιστα την πόρτα.

Κάπου εκεί και αφού όλοι
πλέον είχαν κατανοήσει την κα-
τρακύλα στην όποια είχαν φτά-
σει, μπήκε ένα τέλος στην
τραγική αυτή στιγμή που θα
συνοδεύει το Περιφερειακό
Συμβούλιο ως «μαύρη» και ξε-

κίνησε η επί της ουσίας συζή-
τηση για τον προϋπολογισμό. 

«Κουτσουρεμένος» 
ο προϋπολογισμός

Νωρίτερα ο κ. Καχριμάνης
είχε προσπαθήσει να εξηγήσει
γιατί η Περιφέρεια Ηπείρου
χρωστά 17,8 εκ. ευρώ και μάλι-
στα με τα χρέη αυτά να είναι
ληξιπρόθεσμα, με την μείζονα
αντιπολίτευση να μην πείθεται
και ζητά εξηγήσεις.

Ο Περιφερειάρχης παραδέ-
χτηκε ότι ο προϋπολογισμός
των 67 εκ. ευρώ για το 2013
είναι κουτσουρεμένος αποδί-
δοντας όμως τα αίτια στην

κρίση και την μείωση των
πόρων από το κεντρικό κράτος.

Στον αντίποδα η παράταξη
του κ. Αργύρη επέμενε ότι
υπάρχουν κι άλλες υποχρεώ-
σεις από πλευράς της Περιφέ-
ρειας που οφείλονται σε έργα
που έγιναν χωρίς συμβάσεις
αλλά δεν εμφανίζονται που-
θενά ως οφειλές, άσχετα αν δεν
έχουν πληρωθεί ακόμα.

«Για τρίτη χρονιά έρχεστε με
έναν προϋπολογισμό εξυπηρέ-
τησης χρεών. Σε ότι αφορά τα
έργα οι παρατάσεις αφορούν
έργα που δόθηκαν χωρίς να
υπάρχουν οι αντίστοιχες πι-

στώσεις και θα συνεχίσουν να
μεταφέρονται και μετά τη θη-
τεία σας. Συμπεραίνουμε δη-
λαδή ότι έχετε υποθηκεύσει το
μέλλον της Ηπείρου», είπε
στην εισήγησή της η Αθηνά
Ιωάννου. Από την πλευρά του ο
κ. Καχριμάνης αντέκρουσε
όλες αυτές τις κατηγορίες λέ-
γοντας ότι τα τελευταία δύο
χρόνια κάθε τρίμηνο υπάρχει
έλεγχος από το λογιστήριο του
κράτους για την ορθή εκτέλεση
του προϋπολογισμού που δεν
έχει δείξει τίποτα το μεμπτό,
ενώ σε ότι έχει να κάνει με ανα-
φορές στην πρώην Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και τα περί
έργων χωρίς πιστώσεις δήλωσε
ότι ο τότε επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης Μ. Χα-
τζηεφραιμίδης τον πήγε στον
επιθεωρητή δημόσιας διοίκη-
σης και στο Ελεγκτικό με το πό-
ρισμα να είναι απαλλακτικό.Οι
«αριστερές» παρατάξεις όπως
ήταν αναμενόμενο καταψήφι-
σαν τον προϋπολογισμό λέγον-
τας ότι απ’ αυτόν απουσιάζει
κάθε μορφή κοινωνικών παρο-
χών και ότι είναι πιστή εφαρ-
μογή των μνημονιακών κατευ -
θύνσεων και της δημοσιονομι-
κής προσαρμογής.

Επεισοδιακή αποδεί-
χτηκε η τελευταία συνε-
δρίαση του
Περιφερειακού Συμβού-
λιου αφού με αφορμή τη
συζήτηση για τον προ-
ϋπολογισμό του 2013
λίγο έλειψε να πιαστούν
στα χέρια οι περιφερει-
ακοί σύμβουλοι της
πλειοψηφίας με αυτούς
της μείζονος αντιπολί-
τευσης

Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια… 

Ξεπεσμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Άγριος καβγάς με κουβέντες «καφενείου» μεταξύ συμβούλων της πλειοψηφίας
και της μείζονος αντιπολίτευσης με αφορμή τον προϋπολογισμό
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Ως και 35% κάτω οι κρατήσεις για τις γιορτές στο νομό σε σχέση με πέρσι

Σε ελεύθερη πτώση 
ο τουρισμός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Την πιο δύσκολη περίοδο ετοι-
μάζονται να ζήσουν αυτά τα Χρι-
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά οι
επαγγελματίες στον κλάδο του
Τουρισμού της περιοχής μας μιας
και οι κρατήσεις είναι «παγωμένες»
ενώ ούτε οι τουρίστες της τελευ-
ταίας στιγμής αναμένεται φέτος να
κάνουν την εμφάνισή τους δίνον-
τας έτσι μια μικρή έστω ανάσα στον
τουρισμό.

Δημοφιλείς προορισμοί του
νομού, όπως Μέτσοβο και Ζαγόρι,
αλλά και η πόλη των Ιωαννίνων
που παραδοσιακά προσελκύουν
αρκετούς έλληνες και ξένους επι-
σκέπτες τις ημέρες των Χριστου-
γέννων φέτος θα δουν τα
ξενοδοχεία τους να μένουν άδεια
με την πληρότητα να μην ξεπερνά
το 35%.

Φέτος μάλιστα για πρώτη φορά
τόσο έντονα παρατηρείται το φαι-
νόμενο τα μεγάλα ξενοδοχεία που
απευθύνονται στους «έχοντες» να
είναι γεμάτα, ενώ στον αντίποδα
αυτά των 2 ή 3 αστέρων που δού-
λευαν κυρίως με την μεσαία τάξη
να έχουν σοβαρά προβλήματα επι-
βίωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Ένωσης Ξενοδόχων Κώστα Βλάχο,
η εικόνα ενόψει των εορτών Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς στο
επίπεδο των κρατήσεων είναι απο-
γοητευτική και πολλά ξενοδοχεία
και καταλύματα κυρίως λίγων αστέ-
ρων δεν πρόκειται καν να ανοίξουν,
αφού τα λειτουργικά έξοδα είναι
πολλά και οι κρατήσεις αν υπάρ-
χουν δεν φτάνουν για να τα καλύ-
ψουν. 

Η γενικότερη κάμψη που παρα-
τηρείται στον τουρισμό της περιο-
χής μας επικεντρώνεται κυρίως στα
μεσαία και μικρά ξενοδοχεία μιας
και τα μεγαλύτερα

έχουν κατεβάσει πολύ τις τιμές
και προσφέρουν ανταγωνιστικά πα-
κέτα για τις ημέρες των εορτών. 

«Οι κρατήσεις δεν είναι καλές,
με εξαίρεση τα μεγάλα ξενοδοχεία
στα Γιάννινα και στους ορεινούς
όγκους που έχουν τη δυνατότητα
να προσφέρουν ελκυστικά πακέτα
για Χριστούγεννα και Πρωτοχρο-
νιά. Υπάρχει πλέον πρόβλημα επι-
βίωσης για ξενοδοχεία 2 και 3
αστέρων», τόνισε ο κ. Βλάχος.

Ερωτηθείς από τους «Ν.Α.» για το
λόγο που συμβαίνει αυτό, ο κ. Βλά-
χος τόνισε πως τα μέτρα που έχουν
παρθεί από τις κυβερνήσεις τα τε-
λευταία χρόνια στην ουσία έχουν
εξαφανίσει τη μεσαία τάξη χωρί-
ζοντας τους Έλληνες σε φτωχούς
και πλούσιους.

Έτσι οι τελευταίοι επιλέγουν τα
πολυάστερα ξενοδοχεία και τα
υπόλοιπα δεν έχουν πια που να
απευθυνθούν.

Κάτι δε γίνεται σωστά
Μια διέξοδος στην κρίση αυτή

που περνά ο τουρισμός και στην
περιοχή μας θα ήταν η εξωστρέ-
φειά του. Η προσέλκυση δηλαδή
ξένων τουριστών που θα μπορού-
σαν να καλύψουν το κενό που αφή-
νουν οι έλληνες.

Σύμφωνα όμως με τον κ. Βλάχο
οι προσπάθειες που γίνονται από
φορείς αλλά και συναδέλφους του
από άλλες περιοχές στο νομό ή και
την Ήπειρο γενικότερα, είναι απο-
σπασματικές και δεν φέρνουν απο-
τέλεσμα. Έτσι τόνισε πως εάν δεν
υπάρξει μια κοινή γραμμή και των
επαγγελματιών του κλάδου, υπό
την αιγίδα της Ένωσης Ξενοδόχων,
σε συνεργασία με τους Δήμους και
την Περιφέρεια, δεν πρόκειται το
τουριστικό προϊόν της Ηπείρου και
των Ιωαννίνων να καταστεί ελκυ-
στικό. 

«Αν δεν ρωτήσουμε αυτούς που

ξέρουν από τον τουρισμό πως πρέ-
πει να κινηθούμε δεν πάμε που-
θενά. Τα ταξίδια και οι εκθέσεις
στο εξωτερικό για να πάρουν ψή-
φους οι αντιδήμαρχοι και οι δή-
μαρχοι δεν φέρνουν επισκέπτες»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βλά-
χος εκφράζοντας με αυτόν τον
τρόπο την έντονη διαφωνία του με
την λογική και τις πρακτικές που
ακολουθούνται ακόμα και σήμερα
από ορισμένους στο όνομα δήθεν
της εξωστρέφειας του τουρισμού.

Πληγή το αεροδρόμιο
Ένα ακόμα πρόβλημα που τόνισε

ο κ. Βλάχος και που αποτελεί τρο-
χοπέδη στην προσπάθεια προσέλ-
κυσης ξένων τουριστών δεν είναι
άλλο από το ημιτελές αεροδρόμιο
της πόλης.

«Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για
προσέλκυση ξένων και να μην μπο-
ρούμε να κάνουμε το βασικό. Να
τους φέρουμε δηλαδή στην πόλη
μας. Το Άκτιο έχει δυνατότητες για
τα τσάρτερ να έρθουν και να μεί-
νουν αν χρειαστεί. Εδώ τι έχουμε;»,
αναρωτήθηκε ο κ. Βλάχος.

Κλείνοντας άφησε αιχμές και για
συναδέλφους του που δραστηριο-
ποιούνται εκτός λεκανοπεδίου
Ιωαννίνων λέγοντας πως έχουν συ-
νηθίσει τόσα χρόνια να μην δίνουν
στοιχεία για την κίνηση στα κατα-
λύματά τους με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει έγκυρη και συνολική ει-
κόνα ώστε να δοθούν κατευθύνσεις
στην προώθηση του τουριστικού
προϊόντος.

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βο-
λευτεί με τους Έλληνες και δεν μας
ενδιέφερε να φέρουμε ξένους.
Τώρα όμως που άλλαξαν τα πράγ-
ματα συνεχίζουμε να κοιτάμε τον
εαυτό μας και όχι πως όλοι μαζί με
την συνδρομή όσων γνωρίζουν τον
κλάδο να αλλάξουμε σελίδα», είπε
ο κ. Βλάχος

Στο Συμβούλιο υπουργών Μεταφορών 
και Δικτύων της Ε.Ε. μετείχε ο Στ. Καλογιάννης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος Καλο-
γιάννης εκπροσώπησε την χώρα μας στο Συμβούλιο
Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που έλαβε χώρα την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Μεταφο-
ρών της Ε.Ε. εξέτασαν σειρά σοβαρών θεμάτων, που σχετί-
ζονται με την εφαρμογή κοινών κανόνων και δράσεων προς
την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα των με-
ταφορών και επικοινωνιών.

Αναλυτικότερα οι Υπουργοί Μεταφορών υιοθέτησαν
κοινή προσέγγιση για την νέα Οδηγία για τον περιοδικό τε-
χνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ-
μουλκουμένων τους. Επί πλέον, οι Υπουργοί Μεταφορών
ομοφώνως υιοθέτησαν συμπεράσματα για την «Εξωτερική
πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελ-
λοντικών προκλήσεων».  

Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε κείμενο Απόφασης σχε-
τικά με την υπογραφή της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας αε-
ροπορικών μεταφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ισραήλ. Η Συμφωνία θα υπογραφεί μετά την διεξαγωγή των
προσεχών εκλογών στο Ισραήλ. 

Όσον αφορά  την Στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι Υπουρ-
γοί αρμόδιοι για τις Τηλεπικοινωνίες αναφέρθηκαν στην
πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε  Ευρωπαϊκό Επίπεδο καθώς
και στο κάθε κράτος μέλος. Κοινή πεποίθηση ήταν ότι πρέ-
πει να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάπτυξη των ευρυζωνικών
υποδομών και υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες e-commerce,
e-health, e-justice, e-procurement, κ.α.

Για το θέμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφά-
λεια των Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρος Καλογιάννης, δήλωσε
ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει από την δική της πλευρά
όλα τα αναγκαία βήματα, ώστε με τον νέο  Κανονισμό Λει-
τουργίας του ENISA, ο Οργανισμός να συνεχίσει εντατικό-
τερα το έργο του.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, κ. Σταύρος Καλογιάννης, είχε συνάντηση
με τον Βούλγαρο Υπουργό αρμόδιο για τις Τηλεπικοινωνίες
σε συνέχεια της επιτυχούς συνάντησης του Ανώτατου Συμ-
βουλίου Συνεργασίας Ελλάδος και Βουλγαρίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17/12/2012 στην Αθήνα και
είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
(Memorandum of Understating -MoU ) μεταξύ των δυο
χωρών. Τέλος, ο κ. Σ. Καλογιάννης είχε συνάντηση εργα-
σίας με την Αντιπρόεδρο της Ε. Επιτροπής, κα. Neelie
Kroes, για θέματα της αρμοδιότητάς της που αφορούν την
Ελλάδα.  

Και στις 30 Δεκεμβρίου

Aνοιχτά, για όσους επιθυμούν, 
τα μαγαζιά αυτή την Κυριακή

Το δικαίωμα να ανοίξουν τα καταστήματά τους θα έχουν
την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου αλλά και στις 30 του ίδιου
μήνα οι έμποροι της πόλης μετά και τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου της 18-12-2032, σύμφωνα με την οποία επιτρέ-
πεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, 23 και
30 Δεκεμβρίου, ειδικά μόνο για το έτος 2012.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων κατά
τις συγκεκριμένες ημέρες εξακολουθεί να είναι προαιρε-
τική. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων κατόπιν αυτής της
εξέλιξης ενημέρωσε τα μέλη του ότι δεν υπάρχει πλέον κα-
νένα νομικό πρόβλημα για όσους θελήσουν να ανοίξουν τα
καταστήματά τους τις δύο αυτές Κυριακές. 

Το ζήτημα αυτό απασχόλησε και το Δ.Σ. του Συλλόγου
μέσα στην εβδομάδα με την πλειοψηφία να είναι υπέρ του
ανοίγματος της αγοράς και την Κυριακή, έστω και αν υπάρ-
χουν φόβοι όπως είπαν να το εκμεταλλευτούν τα πολυκατα-
στήματα σε βάρος των τοπικών.

Αντίδραση είχαμε από τα μέλη που πρόσκεινται στο ΚΚΕ
τα οποία και πρότειναν να παρθεί απόφαση για κλειστά μα-
γαζιά.

Τελικά και με δεδομένο ότι η εορταστική κίνηση δεν έχει
πάει και τόσο καλά φέτος το Δ.Σ αποφάσισε να συνταχτεί με
την απόφαση της κυβέρνησης κι έτσι όσοι καταστηματάρχες
επιθυμούν μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά τους τις δύο
αυτές Κυριακές, ελπίζοντας στις αγορές τις τελευταίας στιγ-
μής προκείμενου να… ζεστάνουν τα ταμεία τους. 
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X. KAZAKOΣ

Στις κοινοπραξίες μετέχουν από τρεις γνω-
στές εταιρείες, ντόπιες και μη και η ανάδειξη
αναδόχου, εφόσον κριθεί συμφέρουσα η προ-
σφορά που θα δοθεί, πιθανότατα θα γίνει το
νέο έτος.

Την Τετάρτη η Περιφέρεια παρέλαβε  τις δυο
συμμετοχές που περιέχουν τεχνική και οικο-
νομική προσφορά και στη συνέχεια θα προ-
χωρήσει στην βαθμολόγηση και αξιολόγηση
του φακέλλου. Το δεύτερο στάδιο της διαδικα-
σίας θα είναι το άνοιγμα και των οικονομικών
προσφορών και από τις δυο, τεχνική και οικο-
νομική, θα προκύψει ο ανάδοχος.

Για την ανάθεση ή μη του έργου, ρόλο θα
παίξει η οικονομική προσφορά και αν θα είναι
κάτω και πόσο από τα 20 ευρώ ανά τόνο απορ-

ριμμάτων. Ως εναλλακτική λύση, αν κριθεί μη
συμφέρουσα η προσφορά, υπάρχει η ΔΕΥΑΙ
η οποία μπορεί με προγραμματική σύμβαση
να αναλάβει το έργο, αλλά για την ώρα υπάρχει
ο ανοιχτός διαγωνισμός.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το προς ανά-
θεση έργο αφορά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελ-
ληνικού με διαχείριση (ταφή) 60.000 τόνων
απορριμμάτων και τη μεταφορά στον βιολογικό
της ΔΕΥΑΙ 15.000 κυβικών μέτρων στραγγι-
σμάτων από τον βιολογικό του ΧΥΤΑ που αντι-
μετωπίζει πρόβλημα. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος
του ΦΟΔΣΑ και αντιδήμαρχος Ιωαννίνων
Θωμάς Μπέγκας, Τα στραγγίσματα, μέχρι να
βρεθεί λύση επιτόπου, με αντίστροφη όσμωση
ή με άλλη επεξεργασία για καθαρό προϊόν

εκροής που μπορεί να πέσει και στο ρέμα, θα
πρέπει να μεταφέρεται, δεδομένου ότι δεν πλη-
ροί ούτε τα προβλεπόμενα στην ΜΠΕ, δηλαδή
να χρησιμοποιείται για άρδευση εντός του
ΧΥΤΑ...

Αυτό είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα του
ΧΥΤΑ, όπως εμφανίστηκε από την αρχή του
έτους κια την δοκιμαστική λειτουργία και πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί. Το έργο έχει λάβει βε-
βαίωση περαίωσης από την Περιφέρεια και η
διοικητική παραλαβή από τον ΦΟΔΣΑ αναμέ-
νεται στις αρχές του 2013..

Ως προς  το διαγωνισμό, ο εκτιμώμενος προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.290.600 ευρώ για
την ταφή των αποριμμάτων και 144.810 ευρώ
για τη μεταφορά των στραγγισμάτων. Η ανώ-

τερη τιμή  προσφοράς ανά τόνο απορριμμάτων
ορίζεται στα 21,51 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και για
τα στραγγίσματα στα 9,65 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Τα χρήματα θα προέλθουν από τον Αναγκα-
στικό Σύνδεσμο, δηλαδή από τις εισφορές των
δήμων-μελών, ανάλογα με τις ποσότητες απορ-
ριμμάτων που θα στείλουν στον ΧΥΤΑ.

Σήμερα το κόστος ταφής κατά την δοκιμα-
στική λειτουργία και την παράταση της σύμβα-
σης με τον ανάδοχο του ΧΥΤΑ, κυμαίνεται στα
12 ευρώ, αλλά με συμμετοχή και της Περιφέ-
ρειας στο κόστος.  Σε άλλους ΧΥΤΑ της χώρας
το κόστος κινείται μεταξύ 17 και 35 ευρώ, (στον
ΧΥΤΑ Βλαχέρνας στην Άρτα αυτό το ποσό) και
άρα μια τιμή κάτω από τα 20 ευρώ θα είναι «λο-
γική» για τους δήμους του νομού Ιωαννίνων.

Δυο κοινοπραξίες εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα διαχείρι-
σης απορριμμάτων και συναφών
έργων, μετέχουν  στον ανοιχτό  δια-
γωνισμό που προκήρυξε η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου, για λογαριασμό   του
Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων Ιωαννίνων,
με αντικείμενο την διαχείριση-λει-
τουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού για διά-
στημα ενός έτους

Δυο κοινοπραξίες διεκδικούν το έργο

Αναμονή για τον ανάδοχο στη λειτουργία του ΧΥΤΑ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Έτσι η Διοικούσα Επιτροπή του
ΤΕΕ/ΤΗ συνεδρίασε και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι για τις πόλεις που
ήδη εκπονούνταν ρυθμιστικά σχέδια
και τα περισσότερα βρίσκονται στο τε-
λικό στάδιο, όπως αυτό των Ιωαννί-
νων, είναι ανορθολογικό να προτείνε-
ται η κατάργησή τους κρίνοντας μάλι-
στα ότι οι προτάσεις που έχουν γίνει
δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη
βελτίωσης του σχεδιασμού όπως την
έχουμε οραματιστεί.

Πιο αναλυτικά στην πρόταση προς
το Υπουργείο το ΤΕΕ/ΤΗ αναφέρει
ότι μπορεί τα Περιφερειακά Πλαίσια
Χωρικής Οργάνωσης (ΠΠΧΟ) που
προτείνονται αντιστοιχίζονται μετά τα
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ) που ισχύουν και να απο-
κεντρώνεται η πρωτοβουλία κατάρτι-
σης και έγκρισης, παρατηρείται όμως
ασάφεια στη χωρική αναφορά σχε-
διασμού και στο φορέα εφαρμογής. 

«Ουσιαστικά η πρόταση αυτή για τα
ΠΠΧΟ έχει σαν αποτέλεσμα την κα-
τάργηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων
των πόλεων πλην της Αθήνας και λι-
γότερο της Θεσσαλονίκης.

Για τις πόλεις που ήδη εκπονούνταν
ρυθμιστικά σχέδια και τα περισσό-
τερα βρίσκονται στο τελικό στάδιο,

είναι ανορθολογικό να προτείνεται η
κατάργησή τους», αναφέρει το η Διοι-
κούσα Επιτροπή.

Σε ότι αφορά το επόμενο επίπεδο
σχεδιασμού που προτείνεται να είναι
τα Τοπικά ή Δημοτικά Πλαίσια Χωρι-
κής Οργάνωσης (ΤΠΧΟ), χωρίς δε-
σμευτικό χαρακτήρα, που ορίζουν
κατευθύνσεις οργάνωσης του χώρου
σε επίπεδο Καλλικράτειου Δήμου ή
και σε διαδημοτικά επίπεδα, το
ΤΕΕ/ΤΗ υπογραμμίζει πως ο κατα-
κερματισμός στο χώρο και οι κατηγο-
ρίες εφαρμογής αντί να προσθέτει σε
ελαστικότητα σχεδιασμού, καταντά
άλλοθι καταστρατηγήσεων.

«Εκτιμούμε ότι είναι ψευδεπίγραφη
η επισήμανση ότι περιορίζονται τα
επίπεδα σχεδιασμού από επτά σε
πέντε. Απλά καταργούνται μόνο τα
ρυθμιστικά των μικρών πόλεων όπως
των Ιωαννίνων. Σχεδιασμός που χρό-
νια τώρα ταλανίζει την περιοχή μας
και ακυρώνεται ακριβώς τη στιγμή
που όλα ήταν έτοιμα να θεσμοθετη-
θεί, όταν όλες οι διαδικασίες διαβού-

λευσης έχουν ολοκληρωθεί, όταν έχει
αρχίσει να διαφαίνεται κάποια ελπίδα
για ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Λε-
κανοπεδίου για μια προοπτική βιώσι-
μης ανάπτυξής του, με προστασία του
τόσο σημαντικού και καθοριστικού
χαρακτήρα του περιβάλλοντός του,
της Λίμνης, του αγροτικού και ορει-
νού όγκου», σημειώνει το τοπικό πα-
ράρτημα του ΤΕΕ προσθέτοντας ότι οι
προτάσεις που έχουν γίνει δεν αντα-
ποκρίνονται στην ανάγκη βελτίωσης
του σχεδιασμού όπως την έχουμε
οραματιστεί αλλά είναι περισσότερο
μια παράθεση μέσων χωροταξικού
σχεδιασμού που θα επιτρέπουν την
ένταξη σ’ αυτόν κάθε επιχειρηματικής
πρότασης μόνο με το πρόσχημα της
ευελιξίας και της διευκόλυνσης των
επενδυτικών προγραμμάτων. 

Καταλήγοντας η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΗ
εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής
του ΥΠΕΚΑ:

Απέχει μακράν της ουσιαστικής αν-
τιμετώπισης των εντοπισμένων αδυνα-
μιών και δυσλειτουργιών του υφιστά -

μενου συστήματος οργάνωσης των
μέσων Χωροταξικού σχεδιασμού χω -
ρίς να δικαιολογεί ανατροπή της υφι-
στάμενης οργάνωσης.  Διαρρηγνύει
την δεσμευτικότητα των υπερκείμενων
σχεδιασμών στο όνομα της ευελιξίας.

Αναλώνεται σε αλλαγή ονομάτων
των ισχυόντων επιπέδων σχεδιασμού
με μόνη πρόταση την κατάργηση των
ρυθμιστικών σχεδίων των μικρών πό-
λεων. Με την πρόταση: καταργείται το
βασικό επίπεδο χωροταξικού σχεδια-
σμού του Γενικού Πλαισίου και αντι-
καθίσταται από πολιτική δέσμευση
που δεν αποτελεί σχέδιο.

Δεν θεσπίζονται θεμελιώδεις
αρχές, σύγχρονα εργαλεία και διαδι-
κασίες δεσμευτικού σχεδιασμού. 

Δεν δημιουργείται σαφές πλαίσιο
με ξεκάθαρους κανόνες και διαδικα-
σίες για τον προσδιορισμό των κατευ-
θύνσεων ανάπτυξης και δημιουργίας
σταθερού περιβάλλοντος για επενδύ-
σεις και επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες, χαρακτηριστικό των αναπτυγμέ -
νων κοινωνιών.
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«Δεν βελτιώνεται ο σχεδιασμός ούτε αντιμετωπίζονται τα υπάρχοντα προβλήματα»

Πλήρως αντίθετο με την κατάργηση 
του Ρυθμιστικού το ΤΕΕ/ΤΗ

»
Σε εντελώς
λάθος κατεύ-
θυνση είναι οι
αλλαγές που
ετοιμάζει το
Υπουργείο
σύμφωνα με
το ΤΕΕ/ΤΗ

«Η πρόταση της Επιτροπής του ΥΠΕΚΑ απέχει μακράν της ουσιαστικής αντιμετώπισης των εντοπισμένων αδυνα-
μιών», αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΗ

Την πλήρη αντίθεσή του στην
σχεδιαζόμενη κατάργηση του
Ρυθμιστικού Ιωαννίνων εκφράζει
το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ στα
πλαίσια της κατάθεσης προτά-
σεων επί του πρώτου σταδίου των
εργασιών της Επιτροπής που έχει
συσταθεί στο Υπουργείο για την
διατύπωση πρότασης μεταρρύθ-
μισης του συστήματος Χωροταξι-
κού και Πολεοδομικού
Σχεδιασμού

ΑΛ. ΘΕΜΕΛΗΣ

Το ζήτημα της διαθεσιμότητας και οι τε-
λευταίες εξελίξεις μετά την νέα εγκύκλιο
που έστειλε το υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης με την οποία διευρύνεται η
δεξαμενή από την οποία αντλούνται οι
υπάλληλοι συζητήθηκε εκτός ημερήσιας
διάταξης στη διάρκεια του Περιφερειακού
Συμβούλιου.

Το αποτέλεσμα ήταν να εκδοθεί ένα
ακόμα ψήφισμα βασισμένο στις προτάσεις
των εργαζομένων της Περιφέρειας το
οποίο εκφράζει ξανά την αντίθεσή του στο
μέτρο.

Παρόλα αυτά δεν έλειψε η ένταση ανά-
μεσα στον επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης, Βαγγέλη Αργύρη και τον Περι -

φερειάρχη, Αλέξανδρο Καχριμάνη, όταν ο
πρώτος χαρακτήρισε «τζάμπα επαναστάτη»
τον δεύτερο κατηγορώντας τον ότι στην
προηγούμενη συνεδρίαση που είχε συζη-
τηθεί και πάλι το θέμα ήξερε πως θα γί-
νουν απολύσεις αλλά δεν έκανε αυτά που
θα έπρεπε μαζί το Σώμα επιλέγοντας να
βάλει το «εγώ» πάνω από το «εμείς».

Η απάντηση του κ. Καχριμάνη ήταν πως
ο ίδιος δεν έχει ασκήσει ποτέ πολιτικές
«μαϊμού» και ότι τότε πήρε την απόφαση
αυτή διότι αν βρίσκονταν υπόλογος επειδή
δεν υπέγραψε τις διαπιστωτικές πράξεις
δεν τον βοηθούσε καμία απόφαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου.

Ένταση όμως δημιουργήθηκε και μεταξύ
του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» Κώστα Κωσταντή και του εκπροσώπου

της ΔΗΜΑΡ Γιώργου Ζάψας όταν ο πρώτος
αποκάλεσε «άθλιο» το κόμμα του λόγω της
συμμετοχής του στην κυβέρνηση.

Στη συνέχεια βέβαια ανακάλεσε αφού
σύσσωμο το Σώμα αντέδρασε στον χαρα-
κτηρισμό για να απαντήσει και ο κ. Ζάψας
ότι η πολιτική κουλτούρα του κόμματός του
ήταν αυτή που δεν επέτρεψε να καταγγεί-
λει «τους δεξιούς ή τους κομουνιστές δη-
μάρχους όταν το ’85 παίρνανε χαρτάκι για
τους ποιους θα διορίσουν».

Εν κατακλείδι υπερψηφίστηκε η πρόταση
του Περιφερειάρχη η οποία συμφωνούσε
σε τέσσερα σημεία από τα πέντε που πρό-
τειναν οι εργαζόμενοι, εκτός δηλαδή του
κλεισίματος της Περιφέρειας, κάτι με το
οποίο συντάχτηκαν οι υπόλοιπες παρατά-
ξεις.

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Νέο ψήφισμα κατά της διαθεσιμότητας, αλλά χωρίς ομοφωνία



Με αφορμή πρόσφατη σύ-
σκεψη των Ενώσεων Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών όλης της
χώρας και τις διατάξεις του
υπό συζήτηση φορολογικού
Νομοσχεδίου, ο ανεξάρτη-
τος Βουλευτής Ιωαννίνων
Μιχάλης  Κασσής, τονίζει
σε δήλωση του  ότι το νέο
μνημόνιο και το φορολογικό
οδηγούν σε αδιέξοδα την
πρωτογενή παραγωγή.  

Για την οποία, προσθέτει,
και η κυβέρνηση μιλά για
την ανάγκη της ανάπτυξης,
της αλλαγής του παραγωγι-
κού μοντέλου και την ενί-
σχυση της, αλλά στην πράξη
υλοποιεί τα ακριβώς αντί-
θετα.

«Τόσο οι προβλέψεις του
νέου μνημονίου, όσο και το
υπό συζήτηση φορολογικό
Νομοσχέδιο, οδηγούν την
πρωτογενή παραγωγή σε νέα
αδιέξοδα και εξαφάνιση, ενώ
ταυτόχρονα λειτουργούν
αποτρεπτικά στην είσοδο
«νέου αίματος» στο χώρο
αυτό και εξανεμίζουν τα
όποια οφέλη των ενισχύσεων
που με τόσες τυμπανοκρου-
σίες ανακοινώνονται», επι-
σημαίνει ο βουλευτής και
επικαλείται το ψήφισμα που
εξέδωσαν πρόσφατα οι Ενώ-
σεις Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών όλης της χώρας. Στο
ψήφισμα αυτό, όπως σημει-
ώνει, περιέχονται  συγκεκρι-
μένες προτάσεις οι οποίες
έχουν σαν στόχο τους τη δια-

φύλαξη της μεσαίας αγροτι-
κής οικογένειας, την πα-
ροχή κινήτρων, μηδενικού
κόστους για το Δημόσιο, για
την προσέλκυση νέων στην
αγροτικό χώρο και την ενί-
σχυση των πραγματικών
αγροτών και του πρωτογε-
νούς τομέα συνολικά...

«Είναι ευθύνη της Κυβέρ-
νησης και όσων την υποστη-
ρίζουν να κινηθούν με
ευθύνη απέναντι στις προτά-
σεις αυτές και να μην εμφα-
νίζονται «αδιάλλακτοι» και
επικριτές δήθεν «βολεμέ-
νων» προκειμένου να απο-
κρύπτουν την πραγματικότη  -
τα», καταλήγει ο κ. Κασσής.

Στο ψήφισμα της πανελλα-
δικής (13 Δεκεμβρίου στην
Αθήνα) σύσκεψης διοικητι-
κών συμβουλίων Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών,
το οποίο στάλθηκε στον
πρωθυπουργό, στα κόμματα
και τους βουλευτές, αναφέ-

ρονται και τα ακόλουθα «Στη
σημερινή πανελλαδική σύ-
σκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε με τις Διοικήσεις των
Ενώσεων Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών της χώρας, με
θέμα τη διαμόρφωση θέσεων
ενόψει του φορολογικού νο-
μοσχεδίου, διαπιστώθηκε εκ
νέου ότι η συνολική επιβά-
ρυνση των αγροτών και των
συνταξιούχων του ΟΓΑ, με
το Μνημόνιο ΙΙΙ που ψηφί-
στηκε τον Νοέμβριο, υπερ-
βαίνει το ύψος του ενός δις
ευρώ κατά το 2013. Πρόκει-
ται για μέτρα όπως:  α) Η
μείωση της επιστροφής
ΦΠΑ στους αγρότες (152
εκατ. ευρώ), β) Η μείωση
επιστροφής ΕΦΚ Πετρε-
λαίου (130 εκατ. ευρώ), γ) Η
κατάργηση των δώρων στις
κύριες συντάξεις του ΟΓΑ
(673 εκατ. ευρώ) και  δ) Η
αύξηση της εισφοράς περί-
θαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ
(90 εκατ. ευρώ), τα οποία κι-
νούνται στο όριο της κοινω-
νικής αναλγησίας...

Σε ότι αφορά ειδικότερα
στο φοροεισπρακτικό νομο-
σχέδιο, αφού τονίστηκε, για
μία ακόμα φορά ότι όλοι οι
αγρότες φορολογούνται και
υποβάλλουν καθολικά τη
φορολογική τους δήλωση,
μετά από τη διεξοδική ανά-
λυση και συζήτηση των κει-
μένων που διαρρέουν
αποφασίστηκαν ομόφωνα: 

-Να τεθεί όριο ακαθαρί-
στων εσόδων για την ένταξη
των αγροτών στο κανονικό
καθεστώς Φ.Π.Α. (τήρηση
βιβλίων) και να καθοριστεί
το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και άνω, γιατί
προκύπτει πολύ μικρό ακα-
θάριστο εισόδημα, αλλά και
σημαντική λογιστική επιβά-
ρυνση, ύψους 600 έως 700
ευρώ ανά έτος. Όλοι οι υπό-
λοιποι να παραμείνουν στο
ειδικό καθεστώς.

-Η απόδοση του Φ.Π.Α.
εισροών – εκροών των αγρο-
τών να γίνεται μόνο μία
φορά το χρόνο με την υπο-
βολή της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος.

-Οι αγρότες που πρόκειται
να ενταχθούν στο κανονικό
καθεστώς Φ.Π.Α. (τήρηση
βιβλίων) να έχουν την δυνα-
τότητα να περιλαμβάνουν

στα έξοδά τους τις αποσβέ-
σεις όλων των παραγωγικών
στοιχείων της αγροτικής εκ-
μετάλλευσης στη λογιστική
τους αξία.

-Να παρέχεται η δυνατό-
τητα μεταφοράς της ζημίας
για συμψηφισμό στα επό-
μενα έτη.

-Να μην επιβληθεί ενιαίος
συντελεστής φορολόγησης
13% αλλά να παρέχεται η
δυνατότητα εφαρμογής δύο
συντελεστών, για όλη την φυ-
τική παραγωγή 10% και για
όλη την ζωική παραγωγή,
δάση και αλιεία 5%.

-Να μην περιλαμβάνονται
οι επιδοτήσεις στα ακαθάρι-
στα έσοδα λόγω της κάλυψης
των απωλειών εισοδήματος
από τον παγκόσμιο ανταγω-
νισμό.

-΄Εκδοση ηλεκτρονικού
παραγωγικού τιμολογίου για
όλες τις πωλήσεις αγροτικών
προϊόντων.

-Τα φωτοβολταϊκά των
αγροτών να έχουν την ίδια
φορολογική μεταχείριση
όπως τα αγροτικά προϊόντα
φυτικής παραγωγής.

-Πρόβλεψη αφορολόγητου
ποσού 5.000 ευρώ καθαρού
εισοδήματος για όλους τους
αγρότες.

-Τήρηση των λογιστικών
και φοροτεχνικών υποχρεώ-
σεων αγροτών που θα ενταχ-
θούν στο κανονικό καθεστώς
από τους Αγροτικούς Συνε-
ταιρισμούς.

- Η γη που δεν καλλιερ-
γείται να φορολογείται τεκ-
μαρτά στον  κάτοχο ως
μισθωμένη.

-Η αναγνώριση των εξόδων
των εργατών γης να γίνεται
με εργόσημο.

-Να μην επιβληθεί φόρος
κατοχής στα παραγωγικά
ακίνητα της αγροτικής εκμε-
τάλλευσης (κτίσματα, αγρο-
τεμάχια) λόγω του ότι
αποτελούν συντελεστές πα-
ραγωγής, έτσι ώστε να μην
επιβαρύνεται έμμεσα το κό-
στος των αγροτικών προϊόν-
των.

-Να παρέχεται δικαίωμα
έκπτωσης ποσοστού από το
εισόδημα που προέρχεται
από την ενοικίαση αγροτε-
μαχίων από μη κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες σε επαγ-
γελματίες αγρότες».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. πρωτ.: 115133/4395 Ιωάννινα    20 - 12-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/7-7-2010 «Νέα αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης»(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010) και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» και  του άρθρου 283 παρ.
3 αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Η. Π.
37111/2021/26-9-03 (Φ.Ε.Κ. 1391 Β΄ της 29-09-03) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγ-
κρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικατα-
στάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002»
στους πολίτες και φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση
της με αριθ. πρωτ. 58438/2433/29-10-2012 Απόφασης Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Λειτουργία πτηνοτροφι-
κής μονάδας , δυναμικότητας 16500 πτηνών πάχυνσης ( 66 ισοδύναμα),
η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Λειβαδιά» της Τ.Κ. Καλπακίου,
Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων
Περιφέρειας Ηπείρου.

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δρα-
στηριότητας είναι  ο κος Απόστολος Αρβανίτης .

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτι-
κής Μακεδονίας είναι η  Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ηπείρου.

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου  -εκτός του Π.Σ.- για
την παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι η Δ/νση Περιβ/ντος και
Χωρικού Σχεδιασμού-Διοικητήριο-Ιωάννινα.

Η παρούσα Ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα: « ΕΡΕΥΝΑ».    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π. Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ

Στάλθηκε από το ΥΠΕΚΑ η μελέτη 
για το Χωρoταξικό της Ηπείρου

Τη μελέτη του Περιφερειακού Χωροταξικού Ηπείρου,
όπως αυτό εστάλη από το ΥΠΕΚΑ, κατέθεσε η πρό-
εδρος και αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη,
στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και
ενημέρωσε το Σώμα πως θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση
της Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος. 

Πρόκειται για νέο Χωροταξικό της Ηπείρου που συγ-
κεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ομόφωνα η επιτροπή στη χθεσινή της συνεδρίαση,
αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για
την εκπόνηση και εφαρμογή επιχορηγημένου προ-
γράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παι-
δείας, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών
και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφε-
ρειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννί-
νων). 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε, επίσης, κατά πλειοψηφία
για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε.  του έργου «Αμμοληψία
από τον ποταμό Τύρια στην περιοχή του οικισμού
Τύρια στην Τ.Κ. Μπαουσιών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε.
Ιωαννίνων» και της Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή μο-
νάδας ανακύκλωσης πλαστικών φιαλών ΡΕΤ στην θέση
«ΤΑΚΑ» του Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας Περι-
φέρειας Ηπείρου».

Χρηματοδότηση  των 
ΚΗΦΗ και για το 2013 

Την παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 των
Προγραμμάτων για τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και τα «Κέντρα Διημέρευσης
και Ημερήσιας Φροντίδας» ανακοίνωσαν ο υπουργός
Εσωτερικών Ευρ.Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Εργα-
σίας Ν.Παναγιωτόπουλος.

Οι 68 δομές ΚΗΦΗ (λειτουργεί και στο δήμο Ιωαν-
νιτών) εξυπηρετούν σήμερα 1.521 ηλικιωμένους, ενώ οι
εργαζόμενοι ανέρχονται σε 276.

Ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι η χρηματοδότηση
των προγραμμάτων εξασφαλίστηκε μέσα από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ), ενώ το 2013 θα είναι
έτος αξιολόγησης αυτών των δομών από φορείς του
υπουργείου.

Δήλωση Μιχ. Κασσή με αφορμή και ψήφισμα των ΕΑΣ

Νέο μνημόνιο και φορολογικό οδηγούν 
σε αδιέξοδα την πρωτογενή παραγωγή
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X. ΚΑΖΑΚΟΣ

Με το ΕΣΠΑ να αποτελεί τον βασικό
και σίγουρο... χρηματοδότη για την
υλοποίηση έργων και το 2013, εγκρί-
θηκε προχθές το βράδυ από το δημο-
τικό συμβούλιο Ιωαννίνων το Τεχνικό
Πρόγραμμα για το 2013, με τη θετική
ψήφο και της μείζονος μειοψηφίας,
ενώ καταψήφισαν οι δυο παριστάμενοι
σύμβουλοι παρατάξεων της ελάσσονος
μειοψηφίας. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα της επόμε-
νης χρονιάς είναι... αναγκαστικά προ-
σαρμοσμένο στα οικονομικά δεδομένα
που βιώνει και η αυτοδιοίκηση με συ-
νεχή μείωση πόρων, ιδίως στη ΣΑΤΑ
που αποτελούσε πάντα την πηγή χρη-
ματοδότησης για μικρά έργα στους δή-
μους. Η χρονιά που τελειώνει
σημαδεύτηκε από μεγάλη μείωση της
ΣΑΤΑ και αυτή που έρχεται δεν ανα-
μένεται να αλλάξει κάτι προς το καλύ-
τερο. Έτσι τα λεγόμενα μικρά έργα σε
κάθε συνοικία και τοπική κοινότητα θα
περιμένουν να εκτελεστούν, ανάλογα
με τους πόρους που θα καταφέρει να
διεκδικήσει  ο δήμος.

Πλην των έργων του ΕΣΠΑ που υλο-
ποιούνται ή θα δημοπρατηθούν, υπάρ-
χουν ορισμένα συνεχιζόμενα του
«Θησέα» και από ΣΑΤΑ περασμένων
ετών που δεν ολοκληρώθηκαν, καθώς
και μελέτες που χρηματοδοτούνται από
εθνικούς πόρους. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τα 38
ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ είναι προ-
ϋπολογισμού 51,5 εκ. ευρώ και με
βάση τις πληρωμέςς που έγιναν ως
τώρα, για το 2013 προϋπολογίζεται η
υλοποίηση έργων ύψους περίπου 40
εκ. ευρώ, ανάλογα με την πρόοδο και
την απορρόφηση. Από το «Θησέα» σε
εξέλιξη είναι αρκετά έργα και οι πι-
στώσεις για το 2013 πλησιάζουν τα 2
εκ. ευρώ.

Τα μικρά έργα που δεν εκτελέστηκαν
λόγω περικοπών της ΣΑΤΑ δεν επανα-
λαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα, μπο-
ρούν όμως ως εγκεκριμένα να
υλοποιηθούν, εφόσον βρεθούν χρή-
ματα. 

Σαφής προσανατολισμός
το ΕΣΠΑ

Από τη δημοτική αρχή το πρό-
γραμμα χαρακτηρίζεται από τέσσερα
βασικά στοιχεία. Ο σαφής προσανατο-
λισμός στο ΕΣΠΑ με έμφαση στην συμ-
βασιοποίηση έργων και απορρόφηση
πόρων, στα έργα ύδρευσης και αποχέ-
τευσης που επεκτείνονται σε όλη την
έκταση του «Καλλικρατικού» Δήμου, η
στήριξη των κοινωνικών δράσεων και η
βελτίωση της καθημερινότητας.

Η εισήγηση έγινε από τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο Βασίλη Μασσαλά, ο
οποίος περιέγραψε τα οικονομικά πε-
ριθώρια που έχουν διαμορφωθεί και
ουσιαστικά περιορίζουν τις δυνατότη-
τες για τη δρομολόγηση ειδικά μικρών

έργων. 
«Οι μοναδικοί, διασφαλισμένοι

πόροι για την κατασκευή έργων είναι
αυτοί από το ΕΣΠΑ. Και το τεχνικό
πρόγραμμα του 2013, σε ποσοστό πε-
ρίπου 80% περιλαμβάνει τα έργα που
έχουν ενταχθεί και περνούν στο στά-
διο της υλοποίησης. Είναι γνωστό ότι
το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί μικρά
έργα. Δεν μπορούμε να εντάξουμε δη-
λαδή ό,τι θέλουμε, παρά μόνο ότι πε-
ριλαμβάνουν οι προσκλήσεις που
δημοσιεύονται» τόνισε ο κ. Μασσαλάς
και υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εκ-
μεταλλευτεί στο έπακρο το πρόγραμμα.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι θα
εξαντληθούν τα περιθώρια για εκτέ-
λεση έργων από ίδιους πόρους ενώ
καυτηρίασε την παντελή απουσία προ-
γραμμάτων στήριξης του προγράμμα-
τος Καλλικράτης, καθώς το «ΕΛΛΑΔΑ»
που είχε εξαγγελθεί δεν πέρασε ποτέ
στο στάδιο της εφαρμογής. 

Την κεντρική εισήγηση εκ μέρους
της  «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτο-
πορίας» έκανε ο δημοτικός σύμβουλος
Κώστας Τσάγκας. Η παράταξη του
πρώην δημάρχου Νίκου Γκόντα, με τις
επιφυλάξεις και τις παρατηρήσεις που
κατέθεσε έδωσε θετική ψήφο για την
έγκριση του προγράμματος έργων. Δεν
παρέλειψε ο κ. Τσάγκας να αναφέρει
ότι έγινε οικειοποίηση των έργων που
η προηγούμενη δημοτική αρχή ενέταξε
και υλοποίησε.

Για έλλειψη οράματος κατηγόρησε τη
δημοτική αρχή ο κ. Γκόντας, ωστόσο
δήλωσε αρωγός σε κάθε προσπάθεια
διεκδίκησης νέων έργων.

Το πρόγραμμα δεν ψήφισαν, ασκών-
τας κριτική στη δημοτική αρχή για τις
επιλογές της για έργα που δεν γίνονται
προς εξυπηρέτηση των απλών πολιτών,
δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικές
ανάγκες, οι  σύμβουλοι της ελάσσονος
μειοψηφίας, Δημήτρης Τασούλας
(«Λαϊκή Συσπείρωση») και Στέφανος
Σκοπούλης (ΔΡΑΣΥ).

Ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος στην
τοποθέτησή του, αναφέρθηκε εκτενώς
στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
που έχει διαμορφωθεί τονίζοντας ότι η
αυτοδιοίκηση βρίσκεται πλέον σε κα-
τάσταση συναγερμού. 

«Η Δημοτική Αρχή από το 2011 έχει
σταθερή παρουσία και συγκεκριμένες
προτάσεις για να βγει η αυτοδιοίκηση
από την απαξία. Σήμερα έχουν κοπεί
τα πάντα. Προσπαθούμε να στηρί-
ξουμε το Δήμο με κάθε τρόπο. Η κα-
τάσταση όμως είναι πολύ δύσκολη, η
κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όριά της
και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις. Έτσι η μεγάλη μάχη που
δίνουμε είναι στο ΕΣΠΑ. Είναι το μόνο
που έχει χρήματα, έχουμε πετύχει το
μέγιστο στην ένταξη έργων και η προ-
σοχή μας τώρα είναι στραμμένη στην
απορρόφηση», υπογράμμισε ο κ. Φί-
λιος. 

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο

Πρόγραμμα έργων... ΕΣΠΑ 
για το 2013 στο δήμο Ιωαννιτών
Η περικοπή της ΣΑΤΑ και άλλων χρηματοδοτήσεων
δεν επιτρέπει να δοθεί βαρύτητα στα μικρά έργα, τα οποία
δεν εγκαταλείπονται,  στόχος η απορρόφηση Κοινοτικών πόρων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Στο νέο σχέδιο υπάρχουν ορισμένες αλ-
λαγές, διατηρούνται αυτές που αφορούσαν
στην απάλειψη πολλών επίμαχων σημείων
που είχαν προκαλέσει την έντονη αντί-
δραση των Φορέων της περιοχής, όπως οι
περιορισμοί λόγω του αεροδρομίου, αλλά
και τη ρύθμιση του ορίου πέρα από το
οποίο επιτρέπεται η δόμηση στην περιοχή

του Βοτανικού, όπου είχε ανακύψει το ζή-
τημα με τα νέα ξενοδοχεία.

Υπάρχει επίσης και πρόβλεψη για μη έκ-
δοση νέων οικοδομικών αδειών στην εν
λόγω περιοχή και σε άλλες μέχρι την έκ-
δοση της απόφασης Υπουργού Περ/ντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έγκρι-
σης της ειδικής μελέτης οργάνωσης της
υποζώνης στην οποία ανήκουν.

Η παρουσίαση μάλιστα του Π.Δ. της λί-
μνης έγινε χθες στον Κατσικά σε συνε-
δρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Παμβώτιδας, ο
οποίος όμως καταργείται, με την αρμόδια
υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ και μέλος του Δ.Σ.,
Ελένη Γιορταμάκη, να λέει εμμέσως πλην
σαφώς ότι αν δεν γνωμοδοτήσουν τα πολι-
τικά όργανα σε τοπικό και κυρίως σε κεν-
τρικό επίπεδο η ιστορία του Π.Δ. δεν
πρόκειται να τελειώσει.

Πάντως λίγο πριν το 2012 μας αποχαιρε-
τίσει ξεκινά ένας ακόμα κύκλος συζητή-
σεων στις επίμαχες προβλέψεις που
αποτέλεσαν τόσο καιρό σημεία τριβής.

Ευθύνες σε υπηρεσίες και πολιτικούς
Η κ. Γιορταμάκη αφού παρουσίασε τις

αλλαγές που υπάρχουν στον νέο σχέδιο
εξέφρασε την πικρία της γιατί όπως είπε
καμία υπηρεσία, ούτε σε τοπικό επίπεδο,
δηλαδή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περι-
φέρειας και Δήμων, αλλά ούτε ακόμα
ακόμα και σε κεντρικό, στο υπουργείο στο
οποίο ανήκει και η ίδια δηλαδή, δεν την
έχουν συνδράμει στην ολοκλήρωση του
Π.Δ. Κατέθεσε και την εκτίμησή της μάλι-
στα ότι αν δεν υπάρξει πολιτική πρωτοβου-

λία τότε δύσκολα θα δούμε αίσιο τέλος στην
ιστορία αυτή που ταλαιπωρεί το λεκανοπέ-
διο εδώ και μία πενταετία.

Αναφορά έγινε βέβαια και στο Ρυθμιστικό
Ιωαννίνων που επίσης παραπέμπεται στις
καλένδες.

Ειπώθηκε δηλαδή ότι υπήρχαν πολλές
αντιφάσεις με το Π.Δ. και πως ίσως μια ενο-
ποιημένη προσέγγιση θα ήταν η καλύτερη
λύση.

Καμία δόμηση χωρίς υπουργική απόφαση
Με βάση το νέο σχέδιο στην υποζώνη

Β.5.1. η οποία λογίζεται ως περιοχή «οι-
κοανάπτυξης» προβλέπεται η δημιουργία
Μητροπολιτικού Πάρκου, με ήπια δόμηση
και ικανοποιητική κοινόχρηστη έκταση,
καθώς και η διατήρηση αδόμητης παραλί-

μνιας ζώνης 200 μέτρων (από την καθορι-
σμένη όχθη της λίμνης, όπως ισχύει
σύμφωνα με της διατάξεις του ν.2971/
2001, όπως ισχύουν) με αποκατάσταση των
ιδιοκτητών, μετά από ειδική μελέτη η οποία
θα καθορίζει μεταξύ άλλων τους κοινόχρη-
στους, δομήσιμους χώρους και λοιπούς
όρους και περιορισμούς δόμησης. Προ-
σθέτει όμως ότι θα χρειαστεί υπουργική
απόφαση για ειδική μελέτη μέχρι να δο-
θούν οικοδομικές άδειες κάτι που αφορά
άμεσα την ανέγερση των τριών ξενοδοχείων
που έχουν πάρει έγκριση για τις ΜΠΕ.

«Έως την έκδοση της απόφασης Υπουρ-
γού Περ/ντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής έγκρισης της ειδικής μελέτης ορ-
γάνωσης της υποζώνης Β.5.1., απαγορεύε-
ται η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών για
την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων»,
αναφέρει χαρακτηριστικά το σχέδιο. 

Συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο
Συζήτηση για το νέο σχέδιο έγινε και στο

Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Τρίτης
με τον Νίκο Γκόντα να κάνει λόγο για
«απαγχονισμό για κάθε μορφής ανάπτυξης
σε όλο το λεκανοπέδιο».

«Είναι η χαριστική βολή του λεκανοπε-
δίου. Λαιμητόμος για όλες τις δραστηριό-
τητες και δημιούργημα νοσηρών εγκεφάλων
που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στα
Γιάννινα», είπε ο κ. Γκόντας.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Φίλιπ-
πας Φίλιος μέμφθηκε το γεγονός ότι το νέο
σχέδιο έρχεται σε μια στιγμή που ο Φορέας
της Λίμνης καταργείται.

Ενώ καταργείται ο Φορέας Διαχείρισης 

Χωρίς τέλος τα σχέδια
Π.Δ. για τη Λίμνη
Βολές για καθυστερήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες από την εκ-
πρόσωπο του ΥΠΕΚΑ, αντιδράσεις για το χρόνο παρουσίασης
αλλά και το περιεχόμενό του από τοπικούς Φορείς
Μία ακόμη έκδοση του σχεδίου Προ-
εδρικού Διατάγματος για τη λίμνη
Παμβώτιδα δόθηκε στη δημοσιότητα,
εννιά μήνες μετά τις τελευταίες βελ-
τιώσεις που είχαν γίνει τον Μάρτιο

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του υπό κατάργηση Φορέα Διαχείρισης της Παμβώτιδας
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Με χθεσινή ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας «επιβεβαιώνε-
ται» πλήρως το πρόσφατο ρεπορτάζ των «Νέων
Αγώνων» για τις πληρωμές προ των εορτών, ώστε να
«ζεσταθεί» και η αγορά της Ηπείρου από τα χρή-
ματα που θα φτάσουν σε εργολήπτες, προμηθευτές
και εργαζόμενους στα συνεχιζόμενα έργα του «Θη-
σέας». Είναι η πρώτη πληρωμή μετά την περασμένη
άνοιξη οπότε κιοα δόθηκαν περίπου 5 εκ. ευρώ
στην Ήπειρο. 

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε στα τέλη
Νοεμβρίου η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εσωτερικών πιστώθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί
και δίνεται έτσι «το πράσινο φως» για την καταβολή
οφειλών προς τις εργολήπτριες εταιρείες, τους με-
λετητές και τους προμηθευτές για εκτέλεση δημοτι-
κών και διαδημοτικών έργων. Πρόκειται για τα
αιτήματα (λογαριασμοί) που είχαν υποβληθεί από
τους Δήμους  στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατά το
χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και το Δε-
κέμβριο του 2011. 

Οι λογαριασμοί που υποβλήθηκαν ολόκληρο το
2012 μένουν σε εκκρεμότητα και ξεπερνούν τα 2,3
εκ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου πιστώνονται συνολικά
128 λογαριασμοί για 18 δήμους των τεσσάρων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων. Ο νομός Ιωαννίνων παίρνει
τα περισσότερα χρήματα, (οι δήμοι Ζαγορίου,
Ιωαννιτών και Πωγωνίου τα περισσότερα), από
κοντά και οι νομοί Άρτας και Θεσπρωτίας, τα λιγό-
τερα ο νομός Πρέβεζας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Α/Α ΔΗΜΟΣ Λογ/σμοί Ποσόν
1 Δήμος Αρταίων 11 494.305,59
2 Δήμος 

Γ. Καραϊσκάκη 5 143.158,15
3 Δήμος Κεν. 

Τζουμέρκων 5 110.138,17
4 Δήμος 

Νικ. Σκουφά 4 153.317,99

ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 25 900.919,90

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Α/Α ΔΗΜΟΣ Λογ/σμοί Ποσόν
1 Δήμος 

Ηγουμενίτσας 7 153.053,73
2 Δήμος Σουλίου 7 339.368,02
3 Δήμος Φιλιατών 14 355.528,76
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 28 847.950,51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α/Α ΔΗΜΟΣ Λογ/σμοί Ποσόν
1 Δήμος 
Βορ. Τζουμέρκων 7 73.940,61
2 Δήμος Δωδώνης 7 25.812,80
3 Δήμος Ζαγορίου 17 237.944,63
4 Δήμος Ζίτσας 8 115.019,51

5 Δήμος Ιωαννιτών 6 202.143,96
6 Δήμος Κόνιτσας 4 64.541,19
7 Δήμος Μετσόβου 3 52.944,88
8 Δήμος Πωγωνίου 10 185.922,45
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62 958.270,03

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α/Α ΔΗΜΟΣ Λογ/σμοί Ποσόν
1 Δήμος Ζηρού 6 221.137,14
2 Δήμος Πάργας 2 133.365,91
3 Δήμος Πρέβεζας 5 54.364,85

ΣΥΝΟΛΟ 
Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13 408.867,90

ΓΕΝ. ΣΥΝOΛΟ 
ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 128 3.116.008,34

»
Πρόκειται για
τα αιτήματα
(λογαριασμοί)
που είχαν
υποβληθεί
από τους Δή-
μους  στις
υπηρεσίες της
Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτι-
κής Μακεδο-
νίας κατά το
χρονικό διά-
στημα από τον
Ιούνιο έως και
το Δεκέμβριο
του 2011. Οι
λογαριασμοί
που υποβλή-
θηκαν ολό-
κληρο το 2012
μένουν σε εκ-
κρεμότητα και
ξεπερνούν τα
2,3 εκ. ευρώ

Ποσό  3.116.008,34 ευρώ  εκταμιεύεται για
την πληρωμή λογαριασμών από οφειλές για
έργα και μελέτες του προγράμματος «Θη-
σέας» των δήμων της Ηπείρου

Εκταμιεύθηκαν τα χρήματα

«Ανάσα» για εργολήπτες και αγορά τα 3,1 εκ. ευρώ του «Θησέα»

Υλοποιείται σταδιακά στο σύνολο της
Ηπείρου η πρωτοβουλία «Epirus Friendly
Shopping» που αναπτύσσεται σε συνεργα-
σία της Περιφέρειας Ηπείρου με επαγγελ-
ματικούς και εμπορικούς φορείς της
περιοχής. Η πρωτοβουλία στοχεύει, μέσα
από την παροχή συγκεκριμένων προσφο-
ρών σε προϊόντα και υπηρεσίες, να ενισχύ-
σει τόσο τους επαγγελματίες των τοπικών
αγορών στις Περιφερειακές Ενότητες, όσο
και τους καταναλωτές.

Σε συνέντευξη Τύπου ο Περιφερειάρχης
Αλέξανδρος Καχριμάνης ευχαρίστησε
όλους όσοι συνδράμουν στην πρωτοβου-
λία. «Πρόκειται για μια πρόταση της τοπι-
κής αγοράς. Είναι μια κοινωνική
προσφορά, είναι κάτι που βοηθάει στην
κοινωνική αλληλεγγύη, που τόσο έχουμε
ανάγκη σήμερα. Θεωρώ ότι τέτοιες ενέρ-
γειες βοηθούν και τον επαγγελματικό και
εμπορικό κόσμο, αλλά και όλους τους συ-
νανθρώπους μας», σημείωσε ο Περιφερει-
άρχης.

Κάλεσμα στους καταναλωτές να υποστη-
ρίξουν την τοπική αγορά, αξιοποιώντας την
πρωτοβουλία «Epirus Friendly Shopping»
απηύθυνε ο θεματικός αντιπεριφερειάρ-
χης, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών

Υποθέσεων  Οδυσσέας Πότσης. Ακόμη, τό-
νισε πως για την ενημέρωση των κατανα-
λωτών σχετικά με την πρωτοβουλία
λειτουργούν οι ιστοσελίδες www.epirus-
today.gr, www.epirusfriendlyshopping.gr
και www.epirusfriendlyshopping.com ,
και προβάλλεται ειδικό τηλεοπτικό σποτ.

«Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που συ-
νέδραμαν στην πρωτοβουλία σε αυτή τη
δύσκολη εποχή για την ηπειρωτική αγορά.
Μείζον είναι να υποστηριχθούν οι επαγ-
γελματίες, να επωφεληθούν οι καταναλω-
τές. Με όλους τους εταίρους συζητάμε και
για άλλες προωθητικές ενέργειες. Μέλημα

του καταναλωτή πρέπει να είναι με κατα-
ναλωτική συνείδηση να επιλέξει και να
υποστηρίξει την ηπειρωτική αγορά»

Στη σημασία της πρωτοβουλίας αναφέρ-
θηκαν οι εκπρόσωποι επαγγελματικών και
εμπορικών φορέων των Ιωαννίνων, υπο-
στηρίζοντας πως κεντρικό μήνυμα του
«Epirus Friendly Shopping» είναι πως αγο-
ράζουμε φθηνά και τοπικά. 

Συγκεκριμένα για την πρωτοβουλία μί-
λησαν ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Ν. Γκό-
λας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δ.
Δημητρίου, ο πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε. Σ. Χο-
ρέβας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Γ. Νταλαμάγκας, ο πρόεδρος του
Σωματείου Καφέ – Μπαρ, Εστιατορίων και
συναφών επαγγελμάτων Δ. Τενεχτσής και
ο πρόεδρος του Σωματείου Κομμωτών –
Κουρέων Ν. Καλαμπόκης. 

Ευχαριστίες Αλ. Καχριμάνη σε όσους συνδράμουν 

«Epirus Friendly Shopping» σε όλη την Περιφέρεια
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται σε τρεις ιστοσελίδες
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Κάθε τέτοια εποχή αρχίζουν τα δώρα και οι
ευχές και τα ψώνια.

Δικαιούμαι κι εγώ να έχω το δικό μου τροπά-
ριο.

Είπαμε οι εποχές αλλάζουν, μαζί τους λιγάκι
και οι γιορτές, αλλά ορισμένα δεν μπορώ να τα
βλέπω με τίποτε.

Και πάνω από όλα εκείνον τον χοντρό με τις
κόκκινες πιτζάμες που είναι σαν τον Πάγκαλο
μεταμφιεσμένο σε πάρτι –μασκε, να μας κάνει
χο, χο, χο.

Έχετε δει εσείς άγιο της θρησκείας μας να
κάνει χο, χο, χο;

Για Αη Βασίλης σας κάνει αυτός, ή για σου-
ρωμένος Γερμανός ξυλοκόπος;

Κατ‘ αρχάς άγιος με έλκηθρο και κρεατώδες
ταράνδους δεν υπάρχει.

Πόσο μάλλον Άγιος Βασίλης.
Δεν χρειάζεται να φέρω τη γνώμη ούτε θεολό-

γου, ούτε ιερωμένου ούτε καν αγιογράφου, για
τη σεπτή μορφή του Αγίου Βασιλείου.

Αυτόν τον Καραγκιόζη που έφτιαξε η coca
cola, (ναι, ναι) δεν έχει καμιά σχέση με τα έθιμα
μας και είναι και μια πρόκληση για τις εποχές
που ζούμε.

Λιτότητα και κρίση απέραντη και μας παρου-
σιάζουν έναν Santa Claus 180 κιλά.

Θα μου πείτε και κάτι μητροπολίτες δικοί μας
έχουν βάρος όσο τρεις κοινοί θνητοί, αλλά άλλο
θέμα αυτό.

Δεν πήραν δα και τα έλκηθρα να κάνουν τάχα
ότι μοιράζουν δώρα, αν και η αρχιεπισκοπή των
Αθηνών και όχι μόνο, κάνει σιωπηλά τόσα συσ-
σίτια, που εκεί φαίνεται η αγιοσύνη του καθενός
και όχι στα κόκκινα σκουφιά.

Πολλά από όλα αυτά τα εισαγόμενα έθιμα της
δύσης ποτέ μου δε μου πήγαιναν, όπως και ότι
πρέπει να τρώμε γαλοπούλα.

Από πού κι ως που, και μάλιστα αμερικάνικη
με θερμόμετρο.

Άντε να φας το πτηνό που είχε πυρετό…
Εγώ τη γαλοπούλα σαν παιδί δεν την ήξερα

καθόλου, και μάλιστα για πρώτη φορά την είδα
σε ζωολογικό κήπο.

Όχι να τη φάω.
Κανένα κατσίκι, αρνί, άντε και κανένα κόκορα

γιατί όχι;
Σιγά μην φάμε το πτηνό που άλλοι τον λένε

Ινδιάνο, άλλοι Γάλλο και άλλοι Τούρκο. Στολί-
ζαμε βρε αδερφέ πάντα ένα ταπεινό δεντράκι,
εμένα ο πατέρας μου εκεί την Ήπειρο μου
έφερνε ένα πανέμορφο κλαρί κουμαριάς, μαζί
με τα κούμαρα που ήταν ένα στολίδι από μόνο
του.

Και ξαφνικά θέλαμε ζωντανά ελατά, φωτά στα
δέντρα που αναβοσβήνουν, φώτα στα μπαλκό-
νια, στις ταράτσες και στις στέγες και ένα χοντρό
«Αη Βασίλη» ηλεκτρικό με σαξόφωνο να κουνιέ-
ται σαν Μυκονιάτικη βάρκα…

Εκτός των άλλων, εκτός από τις πιτζάμες του
χοντρού Santa, το σκουφί του για να κάνουν
τάχα Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, διάφορα
ξεκόλλα της τηλεόρασης το φοράνε μαζί με έξω
στήθος μπούτι, και προτιμήστε εμάς και όχι τη
γαλοπούλα. Αγαπητοί μου είναι γιορτή μας φυ-
σικά όπου γεννήθηκε ο Χριστός μας.

Είναι γιορτή αγάπης και συμπόνιας και συμ-
παράστασης.

Αλλά στις εποχές που ζούμε, θα έπρεπε να
είναι και μια γιορτή απεξάρτησης από όλα τα δε-
κανίκια του καπιταλισμού που μας φορτώσανε.

Α, και μην ξανακούσω Αη Βασίλη να κάνει χο
–χο-χο.

Αν θέλει, έτσι που γίναμε ας κάνει, αμάν,
αμάν …

Γράφει ο
Θόδωρος
Γαλανόπουλος 
bwhite.theo@yahoo.gr

Άλλο Αη Βασίλης , κι
άλλο Χοντροβάσιλας

Λιτότητα και
κρίση απέ-
ραντη και
μας παρου-
σιάζουν
έναν Santa
Claus 180
κιλά.
Θα μου
πείτε και
κάτι μητρο-
πολίτες
δικοί μας
έχουν βάρος
όσο τρεις
κοινοί θνη-
τοί, αλλά
άλλο θέμα
αυτό.

‘‘
‘‘

Ομότιμος(ισόβαθμος ή ισότιμος, με
ίση τιμή)  πολίτης είναι ο πολίτης που
συνεισφέρει, αγωνίζεται για ένα ομό-
τιμο  κίνημα που δημιουργεί την κοινό-
τητα των κοινών.  Για την κοινωνία των
ελεύθερων συνεταιρισμένων ομότιμων
παραγωγών, στο κόσμο της πληροφο-
ρίας. Που βέβαια δεν είναι άμεσα υλική
παραγωγή, μα απόρροια υλικών παρα-
γωγικών διαδικασιών, ιδιαίτερα στο
πεδίο  του κοινωνικού διαδικτύου. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα ελλη-
νικά από τις βορειοδυτικές εκδόσεις το
ομότιμο μανιφέστο  από τον οικονομο-
λόγο Βασίλη Κωστάκη. 

Το μανιφέστο- σύμφωνα και με την
ομότιμη φιλοσοφία- μπορούμε να το
βρούμε και να το κατεβάσουμε δωρεάν
από το διαδίκτυο
(http://issuu.com/voreiodytikes/docs/
omotim omanifesto).

Το ομότιμο μανιφέστο έχει ως υπό-
τιτλο: Δημιουργώντας τον κόσμο που
θέλουμε, μέσα στον κόσμο που θέλουμε
να ξεπεράσουμε. Ένας υπότιτλος που
μας οδηγεί  στις απαρχές της μαρξικής
σκέψης που υποστήριζε πως η  κομ-
μουνιστική κοινωνία δημιουργείτε στα
σπλάχνα της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Είτε αυτή είναι οι νέες παραγωγικές δυ-
νάμεις της βιομηχανίας, είτε το σημαν-
τικότερο οι νέα τεχνολογία των
υπολογιστών, της ρομποτικής, της  να-
νοτεχνολογίας και τελευταία, τελευταία
της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Παραγωγικές εξελίξεις που αυξάνουν
σε απίστευτο βαθμό  τις παραγωγικές
ικανότητες, μετατρέποντας την επιστήμη
σε άμεση παραγωγική δύναμη και το
πεδίο της γενικής διάνοιας σε άμεσο
πεδίο επαναστατικών απελευθερωτικών
αλλαγών και διαδικασιών.

Στην πραγματικότητα οδηγούμαστε σε
ένα κόσμο όπου το υλικό κόστος παρα-
γωγής  πολλές φορές τείνει στο μηδέν,
με αποτέλεσμα- όπως λέει και το ομό-
τιμο μανιφέστο- «ο σχεδιασμός, ο προ-
γραμματισμός,  οι λέξεις, ο κώδικας των
αγαθών καθορίζει αποφασιστικά το τε-
λικό κόστος και συνεπώς την αγορα-
στική τους αξία». Μιλάμε δηλαδή για
μια καπιταλιστική παραγωγική διαδικα-
σία που ο νόμος της αξίας έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα και η πρόσοδος ή το πα-
τεντάρισμα της πληροφορίας, της ιδέας,
του λογισμικού παίζει καθοριστικής ση-
μασίας στην παραγωγή και στην εκμε-
τάλλευση των αξίων χρήσης. 

Στο πεδίο λοιπόν της πληροφορίας
και του λογισμικού διεξάγεται ένας σύγ-
χρονος ταξικός αγώνας ενάντια στο πα-
τεντάρισμα και στο έλεγχο της
πληροφορίας. Ένας ταξικός αγώνας που
αντίθετα από τους αγώνες του παραδο-
σιακού εργατικού κινήματος  δεν στο-
χεύει στην καλύτερη πώληση ή στην
καλύτερη διαχείριση της παραγωγικής
ευφυΐας του πλήθους,  μα στην ομότιμη
απελευθέρωση της  πληροφορίας, που
είναι μια ελεύθερη συλλογική διαδικα-
σία. 

Σε αυτόν τον πόλεμο από την  μια
πλευρά έχουμε τους ιδιοκτήτες πλατ-
φορμών που στηρίζονται σε 2 τύπους
ανταλλακτικής εμπορευματικής οικονο-
μίας:  την οικονομία της συσσώρευσης
και στην οικονομία της εργολαβίας του
πλήθους. Στην πρώτη οι δικτυοκράτες-
όπως το facebook, you tube- εμπο-

ρεύονται την επισκεψιμότητα και την δη-
μοφιλία των μέσων ή πουλάνε ειδικές
υπηρεσίες στους χρήστες ή στις επιχει-
ρήσεις. Στην δεύτερη της οικονομίας
της οικονομίας του πλήθους οι  χρή-
στες, το πλήθος- παράγουν αξία,  μια
ανταλλακτική αξία που  αγοράζεται από
τις επιχειρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά του δικτυακού
οδοφράγματος έχουμε τις ομότιμες
πλατφόρμες. Μιλάμε για τα εκατοντάδες
εγχειρήματα ελεύθερου λογισμικού
/λογισμικού ανοικτού κώδικα
(ΕΛ/ΛΑΚ),την ελεύθερη εγκυκλοπαί-
δεια Wikipedia,  το Mozilla firefox,  τις
πλατφόρμες διάθεσης πολιτιστικών
προϊόντων, τα νομικά εργαλεία κατοχύ-
ρωσης και διάθεσης πνευματικών δημι-
ουργημάτων (creative commons) ή τις
άδειες γενικής χρήσης (general puplic
licens), τις κολεκτίβες που διαμοιράζε-
ται υποτίτλους έργων, τις κολεκτίβες
των hackerspace, τα ιστιολόγια ενημέ-
ρωσης.  Ενώ ας μην ξεχνάμε τον αγώνα
χωρών της Αφρικής για να σπάσει η πα-
τέντα των πανάκριβων  φαρμάκων του
aids.        

Πρόκειται για ένα συνειδητό κόσμο
ελεύθερης συλλογικής και ατομικής δη-
μιουργικότητας, με τεράστιες παραγωγι-
κές δυνατότητες που υπερβαίνουν τα
κλειστά συστήματα δικτυοκρατών. Και
κυρίως παράγουν ένα κόσμο πλεονά-
σματος ελευθερίας και απίστευτου
πλούτου, πλούτου μη-υλικού, πλούτου
συναισθηματικού.  Πρόκειται για μια
συμμετοχική διαδικασία αυτοκυβέρνη-
σης με  βάση την δικτυακή δομή ,από
τα κάτω προς τα πάνω.  Δίνοντας ένα
άλλο νόημα στην ιδέα της κοινοκτημο-
σύνης, στην ιδέα του κομμουνισμού, για
να μη φοβόμαστε τις λέξεις.  

Μια παραγωγή που θα αντικαταστή-
σει την ελεύθερη αγορά, δίνοντας άλλο
νόημα στην δημοκρατία, σε αντίθεση με
ότι λέει στην σελίδα 28 το μανιφέστο,
«η ομότιμη διακυβέρνηση δεν ήρθε να
αντικαταστήσει την ελεύθερη αγορά ή
την δημοκρατία». Άλλωστε όπως λέει
παρακάτω: «Ήρθε η ώρα να εγκαταλεί-
ψουμε την αντικαπιταλιστική ρητορική,
χάριν μιας μετακαπιταλιστικής δημι-
ουργικής συνεργίας».  Και σε αυτή την
συνεργία δεν χωράει η ελεύθερη αγορά,
αλλά η ελεύθερη συνεργασία των συνε-
ταιρισμένων παραγωγών.        

Φυσικά το ζητούμενο είναι  ο κομ-
μουνισμός της ομότιμης παραγωγής στο
πεδίο της πληροφορίας να εξαπλωθεί
στο πεδίο της συνολικής υλικής παρα-
γωγής. κάτι που φαντάζει ουτοπία, ιδι-
αίτερα σήμερα. Ή μήπως δεν είναι έτσι
και μια τέτοια οικονομική και κοινω-
νική μεταβολή είναι η απάντηση στα
αδιέξοδα της κρίσης. Η ανάπτυξη της
τεχνολογίας,  η ρομποτική, η τρισδιά-
στατη εκτύπωση, τα αυτόνομα συστή-
ματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
σε μικρή κλίμακα με ανανεώσιμες
πηγές, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο που
μπορεί να πατήσει μια τέτοια εξέλιξη.
Το θέμα είναι αν υπάρξει πολιτική βού-
ληση για μια τέτοια εξέλιξη και ποιες
είναι οι δυνάμεις που θα το παλέψουν
και θα το κάνουν πράξη. Να πεδίο
δόξης λαμπρό για την αριστερά και για
τα κοινωνικά κινήματα.

Γράφει ο
Δημήτρης 
Αργυρός 

Τι είναι ομότιμη παραγωγή
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Τις προτάσεις της Περιφέρειας
Ηπείρου στα πλαίσια της Στρατη-
γικής για την Αγροτική Ανάπτυξη
της Προγραμματικής περιόδου
2014 – 2020 παρουσίασε προχ-
θές στη 2η συνεδρίαση της ομάδας
εργασίας του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Παρακολούθηση & αξιολόγηση –
Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου»
ο αρμόδιος για θέματα Αγροτικής
Ανάπτυξης, αντιπεριφερειάρχης
Άρτας Βασίλης Ψαθάς.

Η πρόταση για υλοποίηση του
νέου προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης μέσα από  13 χωριστά
Περιφερειακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ, είναι η σημαντικότερη για
το πως θα υλοποιηθούν έργα υπο-
δομών και σχέδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο
τύπου, αναφέρθηκε αναλυτικά στη
σημασία που αποδίδει η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου στην ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα, καθώς η στή-
ριξη των αγροτών που δραστηριο-
ποιούνται ήδη καθώς και των νέων
που θα θελήσουν να ασχοληθούν
με την πρωτογενή παραγωγή, απο-
τελεί για την Περιφέρεια Ηπείρου
πρώτη προτεραιότητα και σημαντι-
κός παράγοντας για την ανάπτυξη

της περιοχής.
Τη χρονική περίοδο που γίνεται

κατανοητό απ’ όλους τους φορείς
της πολιτείας και την κοινωνία
πλέον, ότι η ανάταση της εθνικής
οικονομίας είναι δυνατόν να επι-
τευχθεί από τον πρωτογενή τομέα
της χώρας (και αποτελεί συγκρι-
τικό πλεονέκτημα), ο κ. Ψαθάς τό-
νισε την ανάγκη, με βάση το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας
να οδηγηθούμε σε 13 χωριστά Πε-
ριφερειακά Προγράμματα, τα
οποία θα βασίζονται στον Εθνικό
Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουρ-
γείου αλλά ταυτόχρονα θα τον
εξειδικεύουν στις ανάγκες και τις
προτεραιότητες των Περιφερειών.
Πρακτική η οποία εφαρμόζεται σε
όλες τις χώρες της Ε.Ε., όπου τον
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
εφαρμογή των Προγραμμάτων,
την αναλαμβάνουν οι αιρετές Πε-
ριφέρειες.

Ζήτησε την μεταφορά προσωπι-
κού από τις κεντρικές υπηρεσίες
προς τις αιρετές Περιφέρειες με
την ανάλογη μεταφορά τεχνογνω-
σίας που κρίνεται απαραίτητη για
την επιτυχία των προγραμμάτων.

Ο κ. Ψαθάς στη συνέχεια έθεσε
ζητήματα στα οποία χρειάζεται

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου
όπως είναι:

• Δράσεις χρηματοδοτικής ενί-
σχυσης καλλιεργειών ενόψει της
νέας ΚΑΠ.

• Επιδότηση για αγορά ζωικού
κεφαλαίου, απλοποίηση των δια-
δικασιών των σχεδίων βελτίωσης.

• Επέκταση των χρηματοδοτι-
κών προγραμμάτων ή εφαρμογή
νέων για τους ετεροαπασχολούμε-
νους, έτσι ώστε μεγάλο μέρος της
γης που ανήκει σ’ αυτούς να ζων-
τανέψει και πάλι.

• Ένταξη στα σχέδια βελτίωσης
των νέων αγροτών στους οποίους
το Υπουργείο παραχωρεί εκτά-
σεις.

• Επιδοτήσεις με τη μορφή
“Fast Track” για επενδύσεις μι-
κρής κλίμακας για τις βασικές
ανάγκες μιας γεωργικής ή κτηνο-
τροφικής μονάδας (βασικός εξο-
πλισμός).

Τέλος, ο κ. Ψαθάς δήλωσε ότι η
Ήπειρος, μια κατεξοχήν αγροτική
περιοχή χρειάζεται την ενίσχυση
από τις κεντρικές υπηρεσίες ώστε
να προχωρήσει η ανάπτυξη της
περιοχής με έμφαση στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων και
στην προστασία του φυσικού της
πλούτου.

Προτάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την Αγροτική Ανάπτυξη της περιόδου 2014-2020

Ένα έργο που θα συμβάλει στην
αποτελεσματική διαχείριση του
νερού και θα μειώσει σημαντικά το
κόστος για άρδευση τόσο στον αγρο-
τικό τομέα όσο και σε αυτό του αστι-
κού πρασίνου εγκρίθηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδα-
φικής Συνεργασίας Interreg IV «Ελ-
λάδα – Ιταλία 2007-2013» και που
αφορά στην περιοχή της Ηπείρου την
Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας.

Πρόκειται για την πρόταση που είχε
υποβάλει ως επικεφαλής εταίρος το
ΤΕΙ Ηπείρου / Τμήμα Ανθοκομίας -
Αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο της 3ης

πρόσκλησης του Interreg IV με τίτλο:
«Efficient Irrigation Management
Tools for Agricultural Cultivations
and Urban Landscapes (IRMA)» και
στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
– Δυτικής Μακεδονίας. 

Το έργο συνολικού προϋπολογι-
σμού 1.398.874,50 ευρώ πρόκειται
να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα (Ια-
νουάριο 2013) και θα διαρκέσει δύο
χρόνια.  Συγχρηματοδοτείται κατά
75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
κατά 25% από εθνικούς πόρους της
Ελλάδας και της Ιταλίας. 

Να σημειωθεί πως στην πρόταση
περιλαμβάνεται μελέτη που καταλή-
γει ότι με πολύ συντηρητικούς υπο-

λογισμούς η αναμενόμενη ωφέλεια σε
κόστος νερού άρδευσης από την υλο-
ποίηση του «IRMA» αναμένεται, μόνο
για την περιοχή της Άρτας να είναι
της τάξης του 1.000.000 ευρώ ανά
έτος.

Γενική περιγραφή «IRMA»
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται

να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
- Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου

φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέ-
κονται στη διαχείριση και τη χρήση
νερού άρδευσης (κρατικές, περιφε-
ρειακές και δημοτικές υπηρεσίες,
Υ.Ε.Β., αγροτικοί συνεταιρισμοί,
αγρο τικές επιχειρήσεις κοκ) με
σκοπό την ενημέρωση, διαβούλευση
και μεταφορά τεχνογνωσίας,

- Αναλυτική καταγραφή των τοπι-

κών και εθνικών πολιτικών διαχείρι-
σης νερού για άρδευση και προτά-
σεις προσαρμογής και βελτίωσης, κα-
ταγραφή της αρδευτικής πρακτικής
και εντοπισμός καλών πρακτικών, επι-
θεωρήσεις συστημάτων άρδευσης με
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας χρήσης νερού

- Ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής
υπηρεσίας για την υποστήριξη της
διαχείρισης των αρδεύσεων στην πε-
διάδα της Άρτας (δίκτυο 20 μετεωρο-
λογικών σταθμών στους Δήμους
Αρταίων και Νικολάου Σκουφά, ανά-
πτυξη σχετικού λογισμικού, παροχή
συμβουλών κοκ),

- Έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση
των δυνατοτήτων χρήσης εξελιγμένων
αισθητήρων για τη διαχείριση άρδευ-
σης αλλά και των δυνατοτήτων χρή-

σης εναλλακτικών πηγών νερού για
άρδευση (επεξεργασμένο νερό,
γκρίζο νερό, αλατούχα νερά κοκ.) και

- Εκτεταμένες δράσεις εκπαίδευσης
επαγγελματιών (αρμόδιων στελεχών
της δημόσιας διοίκησης, γεωπόνων
και αγροτών) αλλά και του ευρύτερου
κοινού (σχολικής κοινότητας, κατοί-
κων των περιοχών) σχετικά με την
αποτελεσματική χρήση του νερού άρ-
δευσης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 80%
των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται
για άρδευση και για το λόγο αυτό η
βέλτιστη διαχείριση των αρδεύσεων
αποτελεί ένα ολοένα και αυξανόμενης
σημασίας καλλιεργητικό στόχο. Σε
αυτό το πλαίσιο και ιδιαίτερα στην
εποχή μας όπου εμφανίζονται έντονα
φαινόμενα λειψυδρίας και ζητούνται
πρωτοβουλίες για την αποτελεσματι-
κότερη χρήση του νερού (Οδηγία
2000/60/ΕΚ) το ερευνητικό έργο
που προτάθηκε αποσκοπούσε στην
ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολο-
γίας σχετικά με την αποτελεσματική
διαχείριση άρδευσης τόσο στον αγρο-
τικό τομέα όσο και σε αυτόν του αστι-
κού πράσινου. Η περιοχή ενδιαφέ-
ροντος περιλαμβάνει τις περιφέρειες
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας στην
Ελλάδα καθώς και αυτή της Απουλίας
στην Ιταλία.

Μέσω του Interreg IV Ελλάδας – Ιταλίας

Εξοικονόμηση χρήματος και νερού  για άρδευση στον κάμπο της Άρτας 
Πρόκειται γαι πρόταση του ΤΕΙ Ηπείρου και από την υλοποίηση της θα υπάρχει ετήσιο όφελος 1 εκ. ευρώ για το κόστος άρδευσης

»
Το έργο συνο-
λικού προϋπο-
λογισμού
1.398.874,50
ευρώ πρόκει-
ται να ξεκινή-
σει τον
επόμενο μήνα
(Ιανουάριο
2013) και θα
διαρκέσει δύο
χρόνια

Ο Χρ. Μαντάς για το νέο σχέδιο Π.Δ της Λίμνης 

«Η απόσταση για την ουσιαστική προστασία 
του οικοσυστήματος συνεχώς μεγαλώνει»

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Χρήστος Μαν-
τάς, με αφορμή την νέα παρουσίαση του σχεδίου Π.Δ για τη
λίμνη Παμβώτιδα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δυστυχώς για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι  οι κεν-
τρικές αποφάσεις ουσιαστικής κατάργησης του Φορέα Δια-
χείρισης Λίμνης βαφτίζονται μεγαλόστομα «επιστροφή στην
ανάπτυξη»! Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά
μία «αποκεντρωμένη συζήτηση» με μόνο στόχο να αποτινά-
ξουν οποιοδήποτε περιβαλλοντικό  «βαρίδι» και οποιαδήποτε
περιβαλλοντική ευαισθησία.

Η συζήτηση για το σχέδιο Π.Δ Λίμνης Παμβώτιδας η οποία
διαρκεί 3 χρόνια, έδωσε για άλλη μια φορά τη δυνατότητα να
εκφραστούν καθαρά οι απόψεις όλων εκείνων που θεωρούν
αντιαναπτυξιακό μέτρο, κάθε προσπάθεια να συμπεριληφθεί
ως ουσιαστικός όρος για την ανάπτυξη της περιοχής μας η
προστασία του περιβάλλοντος. Παρά τα θετικά σημεία του
σχεδίου Π.Δ που παρουσιάστηκε εκ νέου  σε σύσκεψη στον
υπό «αποκεντρωμένη κατάργηση»  Φορέα Διαχείρισης Λί-
μνης,  είναι προφανές ότι η απόσταση για την ουσιαστική
προστασία του οικοσυστήματος συνεχώς μεγαλώνει».



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Περίπου 40 αυτοδιοικητικοί, ανά-
μεσά τους όλοι οι δήμαρχοι των
δήμων του νομού μαζί και με άλλους
από τους υπόλοιπους της Περιφέ-
ρειας βρέθηκαν στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση  χθες το μεσημέρι και επέ-
δωσαν το ψήφισμα που είχε εκδώσει
η ΠΕΔ.

Ο κ. Θεοδωρίδης αφού καλωσόρισε
τους Δημάρχους και τους υπόλοιπους
εκπροσώπους της Τ.Α. εξέφρασε την
αμέριστη όπως είπε συμπαράστασή
του στον αγώνα που κάνουν για να
κρατηθούν όρθιοι οι δήμοι και κυ-
ρίως οι υπηρεσίες που αυτοί προσφέ-
ρουν προς τους πολίτες.

Ο Γ.Γ. χαρακτήρισε σημαντική την
προσφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στις κοινωνικές υπηρεσίες ενώ
παραδέχτηκε πως η κυβέρνηση έχει
καταφέρει να «ξεφορτωθεί», όπως ση-
μείωσε, αρκετές από τις αρμοδιότητές
της, φορτώνοντάς τες στους δήμους,
χωρίς όμως παράλληλα να τους απο-
δίδει τους απαραίτητους πόρους και
το προσωπικό.

Με την πολιτική αυτή, είπε ο κ. Θε-
οδωρίδης, σε συνδυασμό με την οικο-
νομική κρίση που περνά η χώρα η
κυβέρνηση βάζει σε δύσκολη θέση
πρώτα τους πολίτες αφού τους στερεί
σημαντικές κοινωνικές παροχές μέσω
των δήμων που αδυνατούν πλέον να
ανταπεξέλθουν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της
ΠΕΔ Ηπείρου και δήμαρχος Άρτας,
Γιάννης Παπαλέξης, απευθυνόμενος
στον Γ.Γ. τόνισε πως δε χρειάζεται να
του περιγράψει την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται σήμερα οι δήμοι,
ζητώντας του να παρέμβει όσο μπορεί
ώστε να υπάρξει λύση.

Ο κ. Παπαλέξης επανέλαβε τα όσα
έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τη
συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στην
περιστολή των δαπανών του κράτους
λέγοντας ότι αν και οι υπόλοιποι φο-
ρείς του δημοσίου είχαν περικοπές
που φτάνουν στο 60% τότε δεν
υπήρχε τόσο μεγάλο δημοσιονομικό
πρόβλημα.

Επίσης αναφέρθηκε και στο μέτρο
της διαθεσιμότητας υπογραμμίζοντας
ότι οι δήμαρχοι είναι ενάντια στον
τρόπο με τον οποίο αυτή προωθή-
θηκε, προσθέτοντας ότι οι υπάλληλοι
που θα φύγουν από τις υπηρεσίες των
δήμων θα λείψουν πάρα πολύ μιας
και γενικά το προσωπικό που υπάρ-
χει δεν αρκεί.

Παράλληλα σημείωσε πως θα είναι

αδιανόητη μια μεταφορά 200 και
πλέον αρμοδιοτήτων που κατείχε το
κράτος στους δήμους από το 2013
χωρίς την ταυτόχρονη εξασφάλιση
των απαραίτητων πόρων και προσωπι-
κού για να λειτουργήσουν αυτές όπως
οφείλουν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
τοποθετήθηκαν και αρκετοί δήμαρχοι
που εξέφρασαν κι αυτοί τη δυσαρέ-
σκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο
έχει στοχοποιηθεί όπως είπαν η το-
πική αυτοδιοίκηση ενημερώνοντας
πιο διεξοδικά τον κ. Θεοδωρίδη για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στους δήμους τους.

Λίγα πράγματα στις συγκεντρώσεις
Η κάμψη που έχει παρατηρηθεί το

τελευταίο διάστημα στην αγωνιστική
διάθεση των εργαζόμενων στον δημό-
σιο κυρίως τομέα ήταν εμφανής κατά
την χθεσινή κινητοποίηση που έγινε
σχεδόν παράλληλα με αυτή των Δη-
μάρχων. Τόσο η συγκέντρωση στο Ερ-
γατικό Κέντρο που
πραγματοποιήθηκε από το Ν.Τ. της
ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΙ όσο και αυτή στο
Δημαρχείο που οργανώθηκε από το
ΠΑΜΕ δεν είχαν την συμμετοχή που
θα επιθυμούσαν οι συνδικαλιστές.

Ίσως γι’ αυτό και η ΠΟΕ ΟΤΑ απο-
φάσισε να αφήσει στην άκρη τις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις και να
ακολουθήσει τη δικαστική οδό κατά
της διαθεσιμότητας, μιας και σε αρ-
κετά πρωτοδικεία υπάρχουν θετικές
αποφάσεις για τους προσφεύγοντες
υπαλλήλους.

Ψήφισμα Δ.Σ. Ζίτσας για 
τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων
Στο μεταξύ το Δημοτικό Συμβούλιο

Ζίτσας εξέφρασε με ψήφισμά του την
καθολική αντίθεσή του στο μέτρο της
ετήσιας διαθεσιμότητας που αποτελεί
ουσιαστικά τον προθάλαμο για την
απόλυση υπαλλήλων της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και την κατάργηση θέ-
σεων εργασίας.

Σε αυτό καλεί την κυβέρνηση να κα-
ταργήσει τις σχετικές διατάξεις του
ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016 και δηλώνει ότι, στηρίζει
και πολιτικά και νομικά τον αγώνα
των εργαζομένων.
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Από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Συμπαράσταση στον αγώνα των αιρετών
Μικρή η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ΕΚΙ και ΑΔΕΔΥ

»
Η κάμψη που
έχει παρατη-
ρηθεί το τε-
λευταίο
διάστημα
στην αγωνι-
στική διάθεση
των εργαζό-
μενων στον
δημόσιο κυ-
ρίως τομέα
ήταν εμφανής
κατά την χθε-
σινή κινητο-
ποίηση που
έγινε σχεδόν
παράλληλα με
αυτή των Δη-
μάρχων

Από τη χθεσινή συνάντηση των αιρετών με τον Γ.Γ.

Τη συνδρομή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής
Μακεδονίας και του Γενικού
Γραμματέα, Ηλία Θεοδωρίδη,
προσωπικά ζήτησαν χθες οι αι-
ρετοί όλης της Ηπείρου οι οποίοι
μαζί με τους συναδέλφους τους
από όλη την Ελλάδα αντιδρούν
έντονα στα όσα προβλέπονται
στο μεσοπρόθεσμο για το μέλλον
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

H ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων) με ανακοίνωση της εμημερώνει ότι, αναγνωρίζοντας τη βαθιά οικονομική
κρίση που αντιμετωπίζει ο εργοληπτικός κλάδος και ανταποκρινόμενη στο αίτημα των
μελών της, με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. και της έκτακτης συνεδρίασης της Αντι-
προσωπείας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντική μείωση ύψους 30% των συν-
δρομών των μελών για το 2013.

Επίσης, αποφασίσθηκε επιπλέον να δοθεί η δυνατότητα σε μέλη που έχουν οικο-
νομικές εκκρεμότητες, να εξοφλήσουν τις παλαιές οφειλές τους σε 3 εξαμηνιαίες δό-

σεις. «Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση,  βρί-
σκονται στο τέλος μιας ακόμη χρονιάς σε τραγική κατάσταση, καθώς οι συσσωρευμέ-
νες επί σειρά ετών οφειλές του Δημοσίου προς αυτές δεν έχουν αρχίσει να
εξοφλούνται. Επιπλέον, το αντικείμενο τους έχει περιοριστεί σημαντικά τόσο στα δη-
μόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα». Όπως προστίθεται, στην έλλειψη ρευστότητας συμ-
βάλλει και η μεγάλη δυσχέρεια τραπεζικού δανεισμού καθώς και η αλλαγή στα
συναλλακτικά ήθη που επικρατεί στην αγορά (προκαταβολή του ποσού για οποιαδή-
ποτε προμήθεια υλικών).

Ελπίζοντας, καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του Περιφερει-
ακού παραρτήαμτος Ηπείρου Γιώργος Ντάτσης,  στην τάχιστη εξόφληση των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών του Δημοσίου, στη γενικότερη βελτίωση του οικονομικού κλίματος
και την έναρξη έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα ελπίζουμε η μείωση των συνδρομών
να συμβάλλει στην επιβίωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Λόγω της οικονομικής κρίσης

Μειώνει τις συνδρομές των μελών της η ΠΕΔΜΕΔΕ



Από τη Γενική Διεύθυνση Ανά-
πτυξης της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, εκδόθηκε η παρακάτω
ανακοίνωση, με θέμα τις αγορα-
νομικές διατάξεις που ισχύουν
για  τη λειτουργία της αγοράς
κατά την εορταστική περίοδο. 

ΓΕΝΙΚΑ:
Όλα τα καταστήματα εξυπηρέ-

τησης του καταναλωτικού κοι-
νού, έχουν την υποχρέωση να
εφαρμόζουν τις αγορανομικές
διατάξεις σχετικά με την τοποθέ-
τηση πινακίδων ή τιμοκαταλόγων
που θα αναγράφουν το είδος,
την τιμή, την προέλευση και την
ποιότητα όπου η ποιότητα επι-
βάλλεται από ιδιαίτερες διατά-
ξεις.

Παρακολούθηση εφαρμογής
των ανώτατων τιμών διάθεσης
ειδών σε χώρους περιορισμένου
ανταγωνισμού(χώροι υπεραστι-
κών λεωφορείων , επιβατικών
πλοίων, σιδηροδρόμων, αερο-
δρομίων κ.α.).

Στον τομέα των ειδών διατρο-
φής όπου οι τιμές διαμορφώνον-
ται ελεύθερα, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο
αν οι τιμές που εισπράττονται,
ανταποκρίνονται στις τιμές πώ-
λησης που αναγράφονται στις πι-
νακίδες.

Ειδικότερα στα συσκευασμένα
τρόφιμα ασφαλιστική δικλείδα
ενημέρωσης και προστασίας των
καταναλωτών αποτελεί η ανα-
γραφή των ενδείξεων που ορί-
ζουν οι αγορανομικές διατάξεις.
Η ενημέρωση δηλαδή βρίσκεται
στην ετικέτα.

Ειδικότερα τα νωπά κρέατα 
(Χοιρινά-αρνιά-γαλοπούλες)
Έχουν επισημάνσεις που δη-

λώνουν τόσο την κτηνιατρική κα-
ταλληλότητα αφού ο κτηνίατρος
είναι ο πλέον αρμόδιος για τον
κρεοσκοπικό έλεγχο, όσο και την
προέλευση αυτών (εγχώριο ή ει-
σαγωγής με ακριβή την χώρα
προέλευσης ) και αυτό για να

διασφαλιστεί η υγεία των κατα-
ναλωτών και να γνωρίζει ποιας
προέλευσης είναι το κρέας που
αγοράζει, ώστε να μην παραπλα-
νάται.

Επισημαίνεται η υποχρέωση
της τήρησης της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης σχετικά με την
επισήμανση του βοείου κρέατος
και ειδικότερα: 

Μοσχάρι γάλακτος για τα βο-
οειδή ηλικίας το πολύ οκτώ(8)
μηνών.

Νεαρό μοσχάρι για τα βοοειδή
ηλικίας  άνω των οκτώ(8) μηνών
και όχι περισσότερο των δώδεκα
(12) μηνών.

Βοοειδή για άνω των δώ-
δεκα(12) μηνών και μέχρι 24
μήνες και

Βόειον για άνω των 24 μηνών.      
Οι καταναλωτές να μην  αγο-

ράζουν κρέατα από ζώα που
σφάζονται σε χώρους που δεν
ελέγχονται από κτηνιατρικής
πλευράς, γιατί πιθανά εφόσον
δεν έχουν υποστεί τον κρεοσκο-
πικό έλεγχο να έχουν πρόβλημα.

Το χρώμα σφραγίδας είναι
λαμπρό κυανό(που κλίνει προς
το πράσινο) Ε133 για νωπά κρέ-
ατα, αμνοερίφια γάλακτος και
μη, από ζώα χωρών Ε.Ε συμπε-
ριλαμβανόμενης φυσικά και της
χώρας μας και ολογράφως την

χώρα προέλευσης και καστανού
χρώματος που κλίνει προς το
κόκκινο Ε155 για νωπά κρέατα
τρίτων χωρών.

Τα κεφάλια των αμνοεριφίων
γάλακτος ή  όχι  κατά τα
ισχύοντα είναι απολύτως εμπο-
ρεύσιμα όλο τον χρόνο και πω-
λούνται σύμφωνα με τα
αγορανομικά δεδομένα σε επί-
πεδο εμπόρων σε τιμή κατά τε-
μάχιο δηλαδή ξεχωριστά από το
κρέας με εξαίρεση την Πασχα-
λινή περίοδο (Σάββατο του Λα-
ζάρου μέχρι Κυριακή του Θωμά)
που πωλούνται μαζί με το κρέας. 

Οι νωπές γαλοπούλες μη συ-
σκευασμένες, είναι απεντερωμέ-
νες με πόδια και κεφάλι πλην
του τύπου 67% που εφόσον κυ-
κλοφορεί πρέπει να είναι χωρίς
πόδια και κεφάλι.

Οι συσκευασμένες νωπές ή κα-
τεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει
να φέρουν την σήμανση καταλ-
ληλότητας της χώρας προέλευ-
σης, το βάρος, την ημερομηνία
ανάλωσης κ.α.).

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 
ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ:

Να κάνει έγκαιρα και προ-
γραμματισμένα τις αγορές του
για τα Χριστούγεννα και την

Πρωτοχρονιά,  χωρίς άγχος όχι
όμως  την τελευταία στιγμή.

Υπάρχει αποδεδειγμένα επάρ-
κεια σε όλα τα είδη βιοτικής
ανάγκης. 

Να κάνει έρευνα στην αγορά
ελέγχοντας και συγκρίνοντας σε
περισσότερα του ενός καταστή-
ματος τα ομοειδή είδη, κερδί-
ζοντας έτσι χρήματα και
ποιότητα.

Να μην παρασύρεται από δια-
φημιστικές καμπάνιες αλλά να
αγοράζει το προϊόν που πραγ-
ματικά επιθυμεί.

Να διαβάζει προσεκτικά τα συ-
στατικά του που πρέπει να ανα-
γράφονται αναλυτικά στη
συσκευασία.

Όταν αγοράζει προϊόντα με
μακρά καταναλωτική διάρκεια
να ζητεί εγγύηση και οδηγίες
χρήσης στα ελληνικά.

Τέλος μην ξεχνάτε σε όλες τις
αγορές σας να ζητάτε την νόμιμη
απόδειξη γιατί η παράβαση βα-
ρύνει και σας.

Ακολουθεί  πάντα πιστά τις
οδηγίες συντήρησης του προϊόν-
τος.

Τα ρούχα θα πρέπει να έχουν
ετικέτα που θα πληροφορεί και
για την σύνθεσή τους.

Τα παπούτσια πρέπει να έχουν
ετικέτα που θα πληροφορεί  και

για το υλικό που είναι κατα-
σκευασμένα.

Τα παιχνίδια πρέπει να έχουν
την σήμανση «CE» που τίθεται
από τον ίδιο τον κατασκευαστή
που σημαίνει ότι έχουν τηρηθεί
οι προδιαγραφές προστασίας της
ασφάλειας και της υγείας των
παιδιών.

Απαγορεύεται να διατίθενται
στην κατανάλωση τρόφιμα κάθε
είδους τοποθετημένα μαζί με
παιχνίδια στην ίδια συσκευασία
εκτός και αν είναι σύμφωνα με
τις ισχύουσες εναρμονισμένες
προς το κοινοτικό δίκαιο διατά-
ξεις για την ασφάλεια των παι-
χνιδιών.

Προσοχή στην επιλογή παι-
χνιδιών με  γνώμονα την συμ-
βολή τους στην ενεργοποίηση
των δυνατοτήτων που διαθέτει
κάθε παιδί και όχι με  βάση την
διαφημιστική τους προβολή που
οδηγεί στον υπερκαταναλωτισμό.

Να αγοράζουμε παιχνίδια που
έχουν ενδείξεις και οδηγίες στα
ελληνικά και πάντοτε αντίστοιχα
με την ηλικία.

Προσοχή στα παιχνίδια που
πωλούνται υπαίθρια. Είναι
φτιαγμένα συνήθως από άγνω-
στους κατασκευαστές χωρίς
σήμα κατασκευής που να δεί-
χνουν την προέλευσή τους.

Καλή χρήση των πιστωτικών
καρτών. 

Σημειώνεται ότι τα τμήματα
εμπορίου & προστασίας κατανα-
λωτή όλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, προβαίνουν καθημερινά σε
ελέγχους αναφορικά με την
εφαρμογή των αγορανομικών
διατάξεων καθώς και σε δειγμα-
τοληψίες ειδών τροφίμων-ποτών
και καυσίμων για την ποιοτική
τους εξέταση από τις χημικές
υπηρεσίες του Γενικού Χημείου
του Κράτους.

Μέχρι στιγμής η κατάσταση
διαμορφώνεται ομαλά και χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα. 
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Οδηγίες για τη λειτουργία της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο

Στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ-
14682/2004 που αφορά στην « ασφάλεια παιδικών εν-
δυμάτων-κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά
ενδύματα »

To Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου συ-
στήνει στους γονείς που αγοράζουν ενδύματα για τα παι-
διά τους καθώς και τους νονούς εν όψει και της
εορταστικής περιόδου, προς αποφυγή κίνδυνου πνιγμού
ή τραυματισμού τα κατωτέρω :

- Να μη αγοράζουν  ενδύματα που προορίζονται για
παιδιά ηλικίας κάτω των 7 ετών, όταν αυτά  φέρουν κορ-
δόνια για λειτουργική χρήση ή ως διακοσμητικά  στην πε-
ριοχή της κουκούλας ή του λαιμού. Για τα ενδύματα με
κορδόνια που ήδη κατέχουν να αφαιρούν τα κορδόνια,
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά με ασφαλή
τρόπο.

- Στα ενδύματα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 7-
14 ετών, θα πρέπει να ελέγχουν πριν τα αγοράσουν ότι
αυτά δεν φέρουν κορδόνια κατασκευασμένα από ελαστικό

υλικό, και ότι το μήκος των κορδονιών που εξέχουν σε
κάθε άκρο δεν ξεπερνά τα 7,5 εκατοστά στην περιοχή της
κουκούλας ή του λαιμού 

- Στην περιοχή της μέσης το μήκος των κορδονιών που
εξέχουν  σε κάθε άκρο  δεν πρέπει να ξεπερνά  τα 14 εκα-
τοστά όταν το ρούχο είναι χαλαρό.

- Στην  περιοχή των μηρών τα  παιδικά  ενδύματα επι-
τρέπεται να έχουν  μόνον εσωτερικά κορδόνια  και δεν
πρέπει να κρέμεται εξωτερικά κορδόνι κάτω από τη χα-
μηλότερη άκρη του ενδύματος, προκειμένου να μην υπάρ-
χει ο κίνδυνος να παγιδευτούν τα παιδιά σε πόρτες
σχολικών  λεωφορείων  ή σε άλλα κινούμενα αντικείμενα. 

- Ενδύματα με μακριά μανίκια που προορίζονται για
παιδιά ηλικίας 0-14 ετών δεν επιτρέπεται να φέρουν κορ-
δόνια που να προεξέχουν από το κάτω άκρο του μανικιού.

Προσοχή στην αγορά παιδικών ρούχων
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Τον κίνδυνο κατάρρευσης των δομών ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης στην Ήπειρο επισημαίνει με ερώτηση του
για τον υπουργό Υγείας ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχά-
λης Κασσής, ζητώντας να στηριχθούν οικονομικά, δεδο-
μένου ότι ήδη υπολειτουργούν αντιμετωπίζοντας σοβαρό
πρόβλημα βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τον βουλευτή, με
50% μειωμένη την κρατική ετήσια χρηματοδότηση και με
απλήρωτους τους εργαζόμενους επί 7 μήνες είναι μαθη-
ματικά βέβαιο πως πολλές μονάδες θα κλείσουν. Θέτει,
επίσης, το θέμα της στέγης Αυτιστικών Ατόμων Ζίτσας
«Ελένη Γύρα» (δεν απέδωσε η συνάντηση με την Γιαννιώ-
τισα υφυπουργό Φωτεινή Σκοπούλη) και προτείνει να γί-
νουν μεγαλύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό της
Βουλής ή της Προεδρίας της Δημοκρατίας έτσι ώστε να
μην ωθηθούν στον γκρεμό οι δομές ψυχοκοινωνικής απο-
κατάστασης.

Στην ερώτηση του κ. Κασσή αναφέρονται και τα εξής:
«Αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο λειτουργούν 4 οικοτρο-

φεία, 2 ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 1 στέγη
αυτιστικών, 3 προστατευόμενα διαμερίσματα, 1 κινητή μο-
νάδα ψυχικής υγείας, 1 κηροποιείο-κηροπλαστείο και  1
κέντρο Ημέρας. Οι δομές αυτές εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας και εξυπηρετούν 90 χρόνια ασθενείς
υποστηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειες τους.

Ειδικά στα Ιωάννινα υπάρχει η Στέγη Αυτιστικών Ατό-
μων,η οποία είναι η μόνη στην Ήπειρο που λειτούργει σαν
ξενώνας για τα άτομα αυτά, και  είναι στα όρια της για να
μην κλείσει. Οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη τόσο καιρό
αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι και αυτοί είναι οικογενειάρ-
χες και δεν εργάζονται από χόμπι!     

Η υποχρηματοδότηση στις δομές της Ηπείρου αλλά και
όλης της χώρας θα οδηγήσει στην κατάρρευση του δικτύου
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και στην επιστροφή σε
μεσαιωνικές καταστάσεις άσυλων τύπου Λέρου, που απλά
λειτουργούσαν σαν κολαστήρια ανθρωπίνων ψυχών.

Δεν νομίζω να καταρρεύσει η χώρα και η οικονομία αν
δείξει το κράτος στα άτομα αυτό, το κοινωνικό του πρό-
σωπο. Σε τελική ανάλυση δεν νομίζω να έχει κάνεις αν-
τίρρηση να γίνουν μεγαλύτερες περικοπές στον
προϋπολογισμό της Βουλής ή της Προεδρίας της Δημο-
κρατίας έτσι ώστε να μην ωθηθούν στον γκρεμό οι δομές
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης».

Καταλήγοντας ο βουλευτής ερωτά τον υπουργό:
- Πότε θα εξοφληθούν οι εργαζόμενοι και οι προμηθευ-

τές; Θα εξαρτώνται από την εκάστοτε δόση και αυτοί;
- Πως θα διασφαλίσετε ότι οι δομές ψυχοκοινωνικής

αποκατάστασης θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκο-
πτα εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στα
άτομα που φιλοξενούνται σε αυτές;

- Γιατί δεν εκταμιεύτηκαν κονδύλια από το ΕΣΠΑ για την
ψυχική υγεία;

Ερώτηση Μιχ. Κασσή 
για τον υπουργό Υγείας

Να μην κλείσουν 
οι ψυχοκοινωνικές 
δομές στην Ήπειρο

Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Κασσής στη Στέγη Αυτιστι-
κών Ατόμων της Ζίτσας

Μπορεί στην τελευταία του προ-
σπάθεια ν’ ανακαλύψει το θησαυρό
του Αλή Πασά το γεωτρύπανο να
έφερε τελικά στην επιφάνεια το θη-
σαυρό του... κάμπου, δηλαδή νερό,
αγαθό υπερπολύτιμο για τις γεωργι-
κές καλλιέργειες, ωστόσο ο Ελληνο-
αυστραλός χρυσοθήρας, που έχει
σκάψει ήδη δύο φορές σε περιοχή
έξω από τη Βασιλική Τρικάλων, δεν
πτοείται. Επέστρεψε στην περιοχή κι
αυτή τη φορά δηλώνει βέβαιος ότι
θα βρει το θησαυρό!

Ο Ελληνοαυστραλός επιμένει πως
στην περιοχή και στο συγκεκριμένο
σημείο υπάρχει ο θησαυρός κι
αυτές τις μέρες έχει επιδοθεί σε μία
προσπάθεια να εισέλθει στο «δωμά-
τιο του θησαυρού», το μέρος δη-
λαδή που φημολογείται ότι ο Αλή
Πασάς χρησιμοποιούσε ως θησαυ-
ροφυλάκιο, διεισδύοντας αρκετά
μέτρα κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους. 

Προηγουμένως, φρόντισε να εξα-
σφαλίσει όλες τις νόμιμες σχετικές
άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτή τη φορά δηλώνει πιο σίγου-
ρος από ποτέ ότι θα φέρει στην επι-
φάνεια το θησαυρό, διαψεύδοντας
τις όποιες «Κασσάνδρες» που ισχυ-
ρίζονται το αντίθετο, ενώ η τοπική
κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέ-
ρον τη νέα ανασκαφική «περιπέτεια»
του Ελληνοαυστραλού, με τους
αγρότες να τρίβουν ακόμη τα χέρια
τους από ικανοποίηση για το νερό
που είχε ανακαλύψει την προηγού-
μενη φορά.

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέ-
ρουν ότι το ενδιαφέρον για θησαυρό
αφορά και άλλες περιοχές της ευ-
ρύτερης περιοχής της Καλαμπάκας,
όπου το ενδιαφέρον είναι αμείωτο
και συνεχές το τελευταίο χρονικό
διάστημα.

Θρύλοι και ιστορία 
Ο φημολογούμενος θησαυρός του

Αλή πασά, σύμφωνα με στοιχεία της
συγγραφέως Μαρούλας Κλιάφα,

αποτελούσε ανέκαθεν ευρύ πεδίο
για εικασίες και θρύλους. Την πα-
λαιότερη μνεία σχετικά με τους θη-
σαυρούς του Αλή πασά την
βρίσκουμε σε μια αναφορά του Γε-
νικού Προβλεπτή της Κέρκυρας
προς τον Δόγη με ημερομηνία 16-4-
1792 η οποία μας πληροφορεί ότι
«ο Αλή πασάς έχει την οικογένειά
του και τους θησαυρούς του στο Τε-
πελένι». ( Κ. Μέρτζος. « Ανέκδοτα
περί Αλή πασά») Την ίδια πληρο-
φορία επαναλαμβάνει το 1812 ο πε-
ριηγητής Χόλλαντ και στη συνέχεια
πολλοί άλλοι. 

Πριν από περίπου έναν χρόνο, εκ-
δόθηκε από το Ινστιτούτο Νεοελλη-
νικών Ερευνών του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών το διασωθέν αρ-
χείο του Αλή πασά. Αν και από το
αρχείο δεν προκύπτουν στοιχεία για
τον φημολογούμενο θησαυρό του
Αλή πασά, η εισαγωγή στην εν λόγω
έκδοση του καθηγητή Βασίλη Πανα-
γιωτόπουλου είναι αρκετά διαφωτι-
στική. 

Κατά τη διάρκεια της πολεμικής
σύγκρουσης του Σουλτάνου Μαχ-
μούτ Β´ με τον Αλή πασά, η οποία
διήρκησε σχεδόν δυο χρόνια, το με-
γαλύτερο μέρος του θησαυρού του
Αλή πασά σε νομίσματα χρησιμο-
ποιήθηκε για να καλυφθεί η δια-
τροφή και μισθοδοσία των
στρατιωτικών δυνάμεων του Αλή και
των γιών του Μουχτάρ, Βελή και
Σαλήχ. Οι πολύτιμοι όμως λίθοι
ήταν δύσκολο, υπό τις συνθήκες της
πολιορκίας, να εκποιηθούν αλλά
και να μεταφερθούν σε ασφαλή κρυ-
ψώνα.

Τελευταία, στα ρωσικά αρχεία
βρέθηκε μια αναφορά του Θανάση
Βάγια- με ημερομηνία 1827- προς
τον Ρώσο πρεσβευτή στην Κωνσταν-
τινούπολη στην οποία περιγράφει
τις τελευταίες ώρες της πολιορκίας. 

Ο Βάγιας, δεξί χέρι του Αλή πασά,
εξιστορεί ότι όταν ο Αλή πασάς πλη-
ροφορήθηκε την προδοσία, κλεί-
στηκε στο δεύτερο κάστρο όπου

βρισκόταν και η μπαρουταποθήκη.
Πρόθεσή του ήταν να βάλουν οι άν-
θρωποί του φωτιά στο μπαρούτι και
να ανατιναχθούν όλοι μαζί . Πριν
όμως το πράξει αυτό, ζήτησε από
τον πολιορκητή του τον Χουρσίτ
πασά να γράψει στην Πύλη να του
στείλει συγχώρεση. Ύστερα από με-
ρικές μέρες ο Χουρσίτ πασάς ειδο-
ποίησε τον Αλή πασά ότι δήθεν
ήρθε από την Πύλη το φιρμάνι με
την συγχώρεση. 

Ο Αλή πασάς τον πίστεψε και εφη-
συχασμένος πήγε για πέντε -έξι
μέρες στο νησί της λίμνης για να τα-
κτοποιήσει κάποιες υποθέσεις του,
ενώ ο Βάγιας έμεινε στο κάστρο να
ετοιμάσει την μεταφορά των θησαυ-
ρών. Κατά τα γραφόμενα του Βάγια
«το μάλαμα, το ασήμι, τα τζεβαη-
ρικά, μαργαριτάρια και λοιπά αξιό-
λογα πράματα γένονταν χίλια
διακόσια φορτώματα. 

Ο Ρουσίτ πασάς έστειλε δυο βεζι-
ράδες και εσκότωσαν τον Αλή πασά
εις τον νησί και μετά ο Ρουσίτ μόνος
του ήρθεν εις το μέσα κάστρο και με
έπιασεν εμένα και εξουσίασεν και
όλο το βιό μας». 

Είναι γνωστό ότι μετά τη δολοφο-
νία του Αλή πασά το σεράϊ του στα
Γιάννενα λεηλατήθηκε και τα έπιπλά
του πουλήθηκαν. Και ο θησαυρός ;
Φήμες ήθελαν τον αρχιστράτηγο της
πολιορκίας και πορθητή του κά-
στρου των Ιωαννίνων Χουρσίτ πασά
να οικειοποιείται τους θησαυρούς
του Αλή πασά, γεγονός που εξόρ-
γισε τον Σουλτάνο. Υπό το βάρος
αυτών των κατηγοριών ο Χουρσίτ
πασάς το 1823 αυτοκτόνησε στη Λά-
ρισα. Φυσικά η αυτοκτονία του δεν
σημαίνει και ενοχή. 

Όσο οι ιστορικοί - λόγω ελλείψεως
γραπτών πηγών και τεκμηρίων -δυ-
σκολεύονται να δώσουν μια σαφή
απάντηση για το αν όντως υπήρξε ο
φημολογούμενος θησαυρός, οι θρύ-
λοι και εικασίες για κρυμμένους θη-
σαυρούς του Αλή πασά θα
προσελκύουν τους χρυσοθήρες...

Στην Βασιλική Τρικάλων

Νέα προσπάθεια του Ελληνοαυστραλού 
για την ανεύρεση του θησαυρού του Αλή Πασά

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και στα διαμε-
ρίσματα κάτω των 50 τετραγωνικών, καθώς και αυστη-
ρότερες προδιαγραφές για τα κτήρια που θα
κατασκευάζονται την επόμενη δεκαετία, προβλέπει
μεταξύ άλλων το Σχέδιο Νόμου για την Ενεργειακή
Απόδοση Κτηρίων, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή
από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνονται από και
στα μικρά διαμερίσματα, κάτω των 50 τμ., τα οποία ως
τώρα εξαιρούνται.

- Από την 1η Ιανουαρίου 2014, για την έκδοση ΠΕΑ
θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων
θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε
ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.

- Από το 2021 και μετά, όλα τα νέα κτήρια θα πρέ-
πει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας,
ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του

στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση
αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

- Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό στα νέα κτήρια προ-
κειμένου να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατα-
σκευής (ΠΕΚ).

- Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής
κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις
για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτηρίου, εφόσον
έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ.

- Προβλέπονται πρόστιμα για την περίπτωση μη έκ-
δοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων
θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης και για την
παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ.

- Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης στις οποίες
διαπιστώνεται παράβαση ακυρώνονται αυτοδίκαια,
ενώ ο αρμόδιος ενεργειακός επιθεωρητής υφίσταται
κυρώσεις. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατά-
στασή των ΠΕΑ ενώ δύναται να λάβουν και αποζη-
μίωση.

Αυστηρότερα τα κριτήρια για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης 
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Πιέζει ο χρόνος για την υπογραφή προ-
γραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου και τους τέσσερις
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,
ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την κα-
τασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστι-
κών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.). με
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,
όπως έχει αποφασιστεί από την Περιφέρεια
στις αρχές του περασμένου μήνα. 

Η αρχική εκτίμηση για υπογραφές στο
τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου ήταν
πολύ ... φιλόδοξη και όπως διαπιστώθηκε
στη χθεσινή σύσκεψη των εμπλεκομένων,
θα χρειαστεί να... τρέξουν για να προλά-
βουν τις προθεσμίες. Χωρίς την προγραμ-
ματική σύμβαση δεν προχωρά η
διαδικασία και φαίνεται ότι οι δήμαρχοι
εξακολουθούν να «ανησυχούν» για το κό-
στος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι πο-
λίτες. Για κάθε τόνο απορριμμάτων που θα
φτάνει στο εργοστάσιο θα πληρώνουν  80-
150 ευρώ,  από 27 ευρώ που είναι σήμερα
το κόστος ταφής στον ΧΥΤΑ. Η διαφορά
είναι τεράστια.

Για να μειωθεί το κόστος, πρέπει να πε-
ριοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων κι
αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την διαλογή
στην πηγή, ανάκτηση και ανακύκλωση, το-
μέας που βρίσκεται ακόμη στα...σπάργανα.
Μάλιστα, κανείς δήμος δεν κατέθεσε
ακόμη πρόταση στο ΠΕΠ Ηπείρου για τη
χρηματοδότηση τέτοιας δράσης., όπως
αποκάλυψε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης

Τατιάνα Καλογιάννη, μεταφέροντας με δη-
λώσεις της το αποτέλεσμα της σύσκεψης,
παρόντος του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου
Καχριμάνη και των προέδρων των ΦΟΔΣΑ
της Ηπείρου.

«Δεν υπήρξε καμιά αντίδραση από πλευ-
ράς των ΦΟΔΣΑ στη Σύμπραξη Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα, υπήρξαν κάποιες
ανησυχίες, αν θέλετε, στο τι θα κάνουν οι
δήμοι, προκειμένου να έχουν λιγότερα
απορρίμματα για μεταφορά στο εργοστά-
σιο και να μειώσουν το κόστος», είπε η κ.
Καλογιάννη για την πορεία των συζητή-
σεων. 

Η αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει τίποτε χωρίς το εργοστάσιο
και ότι οι δήμοι που δείχνουν να ενδιαφέ-
ρονται μόνο για το πως θα μειώσουν το κό-
στος, οφείλουν να ανταποκριθούν,
δεδομένου ότι από το 2014 θα επιβάλον-
ται πρόστιμα για τα απορρίμματα που δεν
θα καταλήγουν σε ΧΥΤΥ, δηλαδή δεν θα

περνούν από επεξεργασία.
Για να δείξει ότι η Περιφέρεια ανταπο-

κρίννεται στις υποχρεώσεις της, ανέφερε
ότι υλοποιεί το έργο αποκατάστασης των
ΧΑΔΑ που απέμειναν, ωριμάζει το δίκτυο
σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων,
προχωρά εντατικά τη μονάδα επεξεργασίας
ΑΣΑ, «εναπόκειται όμως στους δημάρχους
και τα δημοτικά συμβούλια να βοηθήσουν
στην κατεύθυνση διαλογής στην πηγή», τό-
νισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν
υποβλήθηκε κάποια πρόταση στο ΠΕΠ για
διαλογή στην πηγή. 

Η επιλογή για κατασκευή με ΣΔΙΤ (αυτή
την κατεύθυνση δίνει η κυβέρνηση) έγινε
οριστικά στις αρχές Νοεμβρίου, αν και
πάντα ήταν δεδομένη η συμμετοχή ιδιωτών
στο έργο, η μελέτη του οποίου εκπονείται
και η χωροθέτηση του ολοκληρώνεται, αν
δεν έγινε ήδη, στη θέση «Λατομείο Εγνα-
τίας» κοντά στο Ελευθεροχώρι Πολυγύρου
του δήμου Δωδώνης. 

Το εργοστάσιο εκτιμάται ότι θα κοστίσει
πε΄ρι τα 55 εκ. ευρώ και η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα αναμένεται να κυμναθεί
αστο 60%. 

Μετά την υπογραφή της προγραμματι-
κής σύμβασης Περιφέρειας και ΦΟΔΣΑ,
μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να κα-
τατεθεί η πρόταση στην Ειδική Γραμματεία
ΣΔΙΤ και να συμπεριληφθεί στον «Κατά-
λογο Προτεινόμενων Συμπράξεων». Είναι
δηλαδή προαπαιτούμενο η υπογραφή της
σύμβασης Περιφέρειας και ΦΟΔΣΑ.

Εντός του Ιανουαρίου πρέπει να συνταχ-
θούν τα Τεύχη της Προκήρυξης του Δια-
γωνισμού με τη διαδικασία της Προεπιλο -
γής και μέχρι τον Μάρτιο να επιλεγούν
όσοι πληρούν τα κριτήρια. Οι τελικές προ-
σφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τον
Ιούλιο για να υπογραφεί τον Ιανουάριο του
2014 η σύμβαση του έργου. Η κατασκευή
μπορεί να ολοκληρωθεί σε δυο χρόνια. 

Χ.Κ.

Η κατασκευή με ΣΔΙΤ δεν περιμένει...

Πίεση χρόνου για τη σύμβαση του εργοστασίου απορριμμάτων
Περιφέρεια και ΦΟΔΣΑ συσκέπτονται, αλλά οι δήμαρχοι «ανησυχούν» για το κόστος και δεν ... βιάζονται για διαλογή στην πηγή

X. KAZAKOΣ

Τους Ολυμπιονίκες  του Λονδίνου Γιάννη
Τσίλη και Γιώργο Τζιάλλα τίμησε χθες το
βράδυ το δημοτικό συτμβούλιο Ιωαννίνων
απονέμοντας τους, την δεύτερη μεγαλύτερη
διάκριση,  το ασημένιο μετάλλιο της πόλης,
για την τέταρτη θέση που κατέκτησαν στην
κωπηλασία. 

Μαζί τους τιμήθηκαν, ο Ναυτικός Όμιλος
Ιωαννίνων στο πρόσωπο του προέδρου Σω-
τήρη Στάμου, αλλά και οι προπονητές τους
Ευθύμιος Βλάχος και Αποστόλης Παλαι-
οπάνος. Ο πρόεδρος του Δ.Σ, ο δήμαρχος
και οι επικεφαλής των παρατάξεων εξήραν
τους αθλητές και τον ΝΟΙ για την μεγάλη
διάκριση και  για, την  πολλές δεκαετίες
προσφορά στο αθλητισμό.

Η εκδήλωση προηγήθηκε της έναρξης
της συνεδρίασης του σώματος στην οποία
κεντρικό θέμα ήταν το Τεχνικό Πρόγραμμα
για το 2013.

Ο πρόεδρος του Σώματος Δημήτρης Γιω-
τίτσας ενημέρωσε για ορισμένες εξελίξεις
που αφορούν σημαντικά θέματα, όπως το
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για τις σχολικές περιουσίες που προέρχον-
ται από κληροδοτήματα και με βάση το
οποίο κρίνεται ότι η διαχείριση τους πρέ-
πει να γίνεται από το δήμο, αλλά και για την
απαντητική επιστολή των Αγαθοεργών Κα-
ταστημάτων της Μητρόπολης προς το

υπουργείο Οικονομικών, η οποία είναι στη
διάθεση των επικεφαλής των παρατάξεων.
Επίσης, ο κ. Γιωτίτσας ανακοίνωσε την από-
συρση δυο θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης, τους προϋπολογισμούς του Οίκου
Ευγηρίας και του Πνευματικού Κέντρου,
επειδή πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του
προζύπολογισμού τρου δήμου, για την σύν-
ταξη του οποίου δεν έχει εκδοθεί η σχετική

εγκύκλιος και δόθηκε παράταση στους δή-
μους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Στην ενημέρωση από το δήμαρχο Φί-
λιππα Φίλιο, ξεχώρισε η αναφορά του σε
όσους απασχολήθηκαν στο δήμο με το
πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και
έληξε το πεντάμηνο. Ο δήμαρχος τους ευ-
χαρίστησε για όσα προσέφεραν, τόσο στον
Οίκο Ευγηρίας, όσο και στο εργοτάξιο του

δήμου, παρόλο που δεν ήταν εξειδικευμένο
προσωπικό και έκανε γνωστό ότι ζήτησε
από τον ΟΑΕΔ και το INE- ΓΣΕΕ να επανα-
ληφθεί το πρόγραμμα. Αυτή την περίοδο
έχουν πιάσει δουλειά οι προσληφθέντες
στον ΟΚΠΑΠΑ.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στην αρνη-
τική εξέλιξη με το Ρυθμιστικό που όλα δεί-
χνουν ότι καταργείται πριν θεσμοθετηθεί
και χαρακτήρισε ως ντροπή το γεγονός ότι
επί  έξι χρόνια συζητείται χωρίς να υπο-
γραφεί ποτέ το σχετικό Προεδρικό Διά-
ταγμα. Δεν είναι θέσφατο το Ρυθμιστικό,
μπορούσε να είναι το ΓΠΣ, μας φέρνει όμως
πολύ πίσω η κατάρηγηση, ε΄φοσον τελοικά
γίνει, είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε και
την διαφωνία του αναπληρωτή υπουργού
Ανάπτυξης και Υποδομών Στ. Καλογιάννη.
Σήμερα ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης
παρουσιάζει το νέο σχέδιο Π.Δ για την
Παμβώτιδα, στα γραφεία του στο πρώην δη-
μαρχείο Παμβώτιδας, στον Κατσικά.

Ο κ. Φίλιος αναφέρθηκε και στην σημε-
ρινή κινητοποίηση της αυτοδιοίκησης με
την παράσταση διαμαρτυρίας των δημάρ-
χων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αλλά
και στις λειψές χρηματοδοτήσεις, όπως το
μόλις 1 εκ. ευρώ που δόθηκε στο δήμο για
τη ΣΑΤΑ, τους ΚΑΠ του Νοεμβρίου (πα-
ρόλο που περίμεναν οι δήμοι και του Δε-
κεμβρίου) και τίποτε από τη δόση των
παρακρατηθέντων.

Το δημοτικό συμβούλιο βράβευσε τους Γ. Τσίλη και Γ. Τζιάλλα

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιονίκες 
κωπηλάτες  του Λονδίνου
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Τα χειρότερα Χριστούγεννα της
τελευταίας τετραετίας θα είναι τα
φετινά για τους Έλληνες κατανα-
λωτές σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα πανελλαδικής έρευνας που
πραγματοποιήθηκε από την εται-
ρία δημοσκοπήσεων, αλλά και
κατ’ επέκταση για τους εμπόρους
αφού η έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε σε δείγμα 400 ατόμων
έδειξε ότι για τα φετινά Χριστού-
γεννα αναμένονται τεράστιες πε-

ρικοπές σε όλες τις δαπάνες,
μειωμένη χρήση της πιστωτικής
κάρτας και εξαιρετικά φειδωλές
αγορές με κύριους αποδέκτες τα
παιδιά.

Ειδικότερα, η οικονομική κατά-
σταση του 84,9% των ερωτώμενων
είναι χειρότερη, σε σχέση με τα
περσινά Χριστούγεννα, κάτι που
προβληματίζει και την αγορά με
τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλ-
λόγου Ιωαννίνων, Γιώργο Νταλα-
μάγκα να κάνει λόγο για «μαύρα
Χριστούγεννα» κρούοντας των κώ-
δωνα του κινδύνου για πολλούς
συναδέλφους του που βρίσκονται
αντιμέτωποι με το φάσμα του λου-
κέτου.

Τι δείχνει η έρευνα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της

έρευνας συγγενείς και φίλοι θα
ανταλλάξουν λιγότερα δώρα, με
το 78,8% των ερωτηθέντων να
απαντά πως σε σύγκριση με πέ-
ρυσι θα είναι λιγότερο γενναι-
όδωρο στις σχετικές
Χριστουγεννιάτικες αγορές,
έναντι 80% το 2011, 62,3% το
2010 και 41,8% το 2009.

Περισσότερες αγορές συγκρι-
τικά με άλλες χρονιά δεν θα

πραγματοποιήσει κανείς, αφού το
ποσοστό αυτό είναι μηδενικό, σε
σχέση με 3,3% πέρυσι (3,9% το
2010 και 4,7% το 2009), ενώ το
21,2%, έναντι 16,7% το 2011 θα
τα διατηρήσει στην ίδια ποσότητα
με πέρυσι.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα,
αναμενόμενα είναι τα αποτελέ-
σματα για τη χρήση της πιστωτι-
κής κάρτας για τα δώρα των
Χριστουγέννων, καθώς η χρήση
της από τους καταναλωτές περιο-
ρίζεται πλέον σημαντικά. Το
3,1% απαντά πως θα την αξιοποι-
ήσει, έναντι 7,5% το 2011, 1,8%
το 2010 και 22,6% το 2009.

Αντίστοιχα, το 75% θα συρρι-

κνώσει τη χρήση της τα φετινά
Χριστούγεννα, σε σχέση με 66%
το 2011, ενώ το 21,9% δηλώνει
πως θα την αξιοποιήσει όσο και
πέρυσι.

Το τελευταίο ερώτημα της έρευ-
νας επιχειρεί να «χαρτογραφή-
σει» το τοπίο των φετινών
εορταστικών αγορών καταγράφον-
τας ποια προϊόντα ή υπηρεσίες
εξακολουθούν να αποτελούν προ-
τεραιότητα, εν μέσω της οικονομι-
κής κρίσης.

Τα ευρήματα αυτού του ερωτή-
ματος παρουσιάζουν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, καθώς μόλις 3,8% των
ερωτηθέντων, έναντι 5,4% πέρσι
(10,4% το 2010 και 16,3% το
2009) δηλώνει ότι δεν πρόκειται
να αναβάλλει καμία αγορά. Εξε-
τάζοντας ξεχωριστά τις γυναίκες
και τους άνδρες, οι πρώτες εμφα-
νίζονται περισσότερο συντηρητι-
κές, σε σχέση με τους δεύτερους.
Μόλις το …0% των γυναικών, από
4,7% πέρυσι, δηλώνει φέτος ότι
δεν πρόκειται να αναβάλει καμία
αγορά, ενώ πιο …ανοιχτοχέρηδες
εμφανίζονται οι άνδρες, με 6,1%.
Κι αυτό ενώ το 2010 και το 2009
οι γυναίκες έφτασαν να έχουν έως
και τριπλάσια ποσοστά μη ανα-
βολής αγορών, σε σχέση με τους
άνδρες.

Στη μέγγενη της οικονομικής
κρίσης έχουν μπει πλέον και τα
παιδιά καθώς το συνολικό ποσο-
στό της τάξης του 22,6% (21,2%
για τους άνδρες και 25% για τις
γυναίκες) δηλώνει ότι φέτος δεν
θα αγοράσει δώρα για τα παιδιά.

Στην περσινή μέτρηση το αντί-
στοιχο συνολικό ποσοστό ήταν
επίσης 22,6%, έναντι 24,7% το
2010 και 12,8% το 2009.

- Μετά τα δώρα ακολουθεί η έν-
δυση-υπόδηση, όπου το 50,9%,
έναντι 53,8% πέρυσι (39% το
2010 και 27,9% το 2009) θα ανα-
βάλλει φέτος σχετικές αγορές
προϊόντων, λόγω οικονομικής
στενότητας. Αξιοσημείωτο το γε-
γονός πως οι γυναίκες εξακολου-
θούν να ανατρέπουν τα δεδομένα
του 2010 και δείχνουν όσον
αφορά στην ένδυση-υπόδηση πιο
ολιγαρκείς, σε σχέση με τους άν-
τρες.

- Η τρίτη κατηγορία, που μένει
σε κάποιο βαθμό αλώβητη, είναι
η έξοδος για διασκέδαση, όπου
βέβαια το ποσοστό αναβολής φτά-
νει το 65%, έναντι 68,8% το
2011, 48,1% το 2010 και 44,2%
το 2009. \

Όλες οι κατηγορίες προϊόντων
από την έξοδο για διασκέδαση και
έπειτα χαρακτηρίζονται από με-
γάλο έως τεράστιο βαθμό αναβο-
λής της αγοράς τους, σε κάποιες
περιπτώσεις αυξημένο, σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια.

Κακά μαντάτα 
για την αγορά

Με δεδομένη λοιπόν την οικο-
νομική στενότητα των καταναλω-
τών οι καταστηματάρχες έχουν να
ελπίζουν μόνο σε ένα θαύμα των
Χριστουγέννων για να γεμίσουν
τα ταμεία τους.

Όπως τονίζει μάλιστα ο πρό-

εδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Γιώργος Νταλαμάγκας η εικόνα
που έχει σήμερα η αγορά των
Ιωαννίνων με τα πολλά ξενοίκια-
στα μαγαζιά σύντομα θα επεκτα-
θεί και στις πιο κεντρικές οδούς
αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά
στην οικονομική κατάσταση της
χώρας.

«Ο καταναλωτής εδώ και καιρό,
λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν
έχει ψυχολογία, έχουν μειωθεί τα
εισοδήματα και αυτό έχει άμεσο
αντίκτυπο στην αγορά», σημειώνει
ο κ. Νταλαμάγκας και μάλιστα
ούτε τώρα μπορεί να διαθέσει πε-
ρισσότερα χρήματα για αγορές
ρούχων, υποδημάτων και άλλων
ειδών, πλην των αναγκαίων, αφού
υπάρχουν άλλες προτεραιότητες.

Πλέον η μείωση τζίρου δεν
αφορά μόνο τα καταστήματα έν-
δυσης και υπόδησης, αλλά και
άλλων ειδών και αυτό δείχνει ότι
υπάρχει γενικότερο πρόβλημα.

Πάντως οι τιμές σε πολλά είδη
είναι μειωμένες, υπάρχουν πολ-
λές προσφορές και ο καταναλω-
τής μπορεί να βρει καλά προϊόντα
σε συμφέρουσες τιμές.

Με το εορταστικό ωράριο η κί-
νηση στην αγορά είναι ήδη αυξη-
μένη, πολύς είναι ο κόσμος που
κάνει τη βόλτα του και μια
έρευνα, όσοι ψωνίζουν όμως δια-
θέτουν πολύ λιγότερα χρήματα σε
σχέση με άλλες χρονιές.

Τα δώρα για τα βαφτιστήρια οι
νονοί και οι νονές δεν μπορούν
να τα αποφύγουν, αλλά με αυτά
μόνο δεν... σώζεται η κατάσταση.

Αυξημένη κίνηση αλλά μειωμένες οι αγορές

«Παγωμένοι» 
καταναλωτές 
και έμποροι
«Φούσκα» χαρακτηρίζει το άνοιγμα καφετεριών 
στη θέση εμπορικών καταστημάτων ο Γ. Νταλαμάγκας

Σαν τα μανιτάρια οι νέες καφετέριες
Μπορεί η αγορά να περνά δύσκολα στα Γιάννινα όμως ένα φαινό-
μενο που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται παντού στην πόλη προβλη-
ματίζει τους εμπόρους.
Αυτό δεν είναι άλλο από το κύμα νέων καφετεριών που ανοίγουν
σε όσα εμπορικά καταστήματα έκλεισαν το τελευταίο διάστημα.
Δεκάδες είναι πλέον οι καφετέριες που ανοίγουν στη θέση κατα-
στημάτων στο κέντρο της πόλης με τον πρόεδρο του Εμπορικού
Συλλόγου πάντως να χαρακτηρίζει το φαινόμενο αυτό ως «φού-
σκα».
Ο λόγος είναι, όπως σημειώνει ο κ. Νταλαμάγκας, ότι η κατανά-
λωση είναι δεδομένη και η συνεχώς μεγαλύτερη προσφορά θα
φέρει μεγάλο ανταγωνισμό με αποτέλεσμα ορισμένοι να μην κα-
ταφέρουν να αντέξουν.
«Ορισμένοι βλέπουν μια καφετέρια γεμάτη και νομίζουν ότι έχει
δουλειά. Αλλά αν με 3 ευρώ τον καφέ από 50 καθίσματα βγάλεις
150 ευρώ σε δύο ώρες δεν φτάνουν να πληρώσεις ούτε προσωπικό
ούτε πάγια. Προσωπικά πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα μπαλόνι,
μια φούσκα που σε λίγο διάστημα θα σκάσει», είπε ο κ. Νταλα-
μάγκας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συγγενείς και φίλοι θα ανταλλάξουν λιγότερα δώρα
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X. KAZAKOΣ

Ο κόμβος της Εγνατίας στο Δρίσκο,
είναι έργο που ο κ. Κασσής είχε υπο-
στηρίξει σθεναρά και ως δήμαρχος
Περάματος. Ουσιαστικά χρειάζεται
μια έξοδος προς Γιάννινα, ώστε να
μην αναγκάζονται να διασχίζουν όλο
το λεκανοπέδιο οι οδηγοί που έχουν
προορισμό το Ζαγόρι, την Κόνιτσα,
την Κακαβιά και Αλβανία κλπ, αλλά
να κινούνται μέσω της παλιάς εθνι-
κής οδού. Σερ συνδυασμό με το έργο
Αμφιθέα-Λυκόστομο που έχει δρο-
μολογηθεί, η σύνδεση με την εθνική
οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης θα είναι
άμεση και ευκολότερη.

Η πιο... πρόσφατη εξέλιξη σε αυτό
το έργο (για την ακρίβεια μόνο για
την έξοδο και όχι και είσοδο) ήταν η
περσινή συζήτηση του δημάρχου
Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου με τον
τότε πρόεδρο της «Εγνατία οδός Α.Ε»

Αναστάσιο Μουρατίδη. Είχε προκύ-
ψει η υπόσχεση ότι θα επιδιωχθεί η
κατασκευή εξόδου, έργο που είχε
κατ΄ εκτίμηση κόστος 1 εκ. ευρώ και
μπορούσε να βρεθεί το ποσό. Προ-
φανώς, τίποτε δεν προχώρησε (υπάρ-
χει αίτημα και για νέο κόμβο μεταξύ
αυτών του Κουτσελιού και των Ιωαν-
νίνων) και ο βουλευτής φέρνει το
θέμα στη βουλή. 

Θυμίζουμε ότι και η Περιφέρεια
έχει ζητήσει νέο κόμβο στο Δρίσκο.
Αν και οι φορείς δεν είχαν ποτέ
κοινή θέση για την ακριβή θέση του
νέου κόμβου, όλοι έχουν ταχθεί
υπέρ της σύνδεσης της Εγνατίας με
την εθνική οδό  Ιωαννίνων-Κοζάνης.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε προ-
τείνει να γίνει μέσω της Μάζιας η
σύνδεση, η Περιφέρεια πριν τη σή-
ραγγα Δρίσκου, αλλά από την
πλευρά του λεκανοπεδίου και όχι της

Μπαλντούμας. 
Η νέα ηγεσία του υπουργείου Ανά-

πτυξης και Υποδομών, με αναπλη-
ρωτή υπουργό τον Σταύρο Καλο  -
γιάννη, δεν έχει τοποθετηθεί επί του
αιτήματος και η ερώτηση αποτελεί
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να
δοθεί μια απάντηση.

Σύμφωνα με την ερώτηση του κ.
Κασσή πρόκειται για την κατασκευή
κόμβου εισόδου-εξόδου μετά τη γέ-
φυρα του Αράχθου και πριν την σή-
ραγγα του Δρίσκου, εκεί όπου η
Εγνατία συναντά την παλιά Εθνική
Οδό Ιωαννίνων-Θεσσαλονίκης. Κάτι
που θα συμβάλει στην γενικότερη
ανάπτυξη της περιοχής καθώς θα
λειτουργήσει η υφιστάμενη Εθνική
Οδός ως παρακαμπτήρια της πόλης
των Ιωαννίνων αλλά και του Νοτιοα-
νατολικού Λεκανοπεδίου. 

Θα υπάρχει, αναφέρει ο βουλευ-

τής, καλύτερη σύνδεση με το αερο-
δρόμιο το οποίο θα δέχεται πλέον
και  διεθνείς πτήσεις αλλά και με την
βιομηχανική περιοχή, αποφεύγοντας
το κέντρο της πόλης. 

Τέλος θα επιτευχθεί   ταχύτερη
σύνδεση με την Εθνική οδό προς Κα-
κάβια και Αλβανία αλλά και προς το
Ανατολικό και Κεντρικό Ζαγόρι ,που
αποτελούν δημοφιλή  προορισμό,
είτε χειμερινού, είτε θερινού τουρι-
σμού ειδικά για τους κατοίκους της
βόρειας Ελλάδας που χρησιμοποι-
ούν την Εγνατία οδό.

Ο βουλευτής ερωτά τους δυο
υπουργούς: 

- Τι προτίθεστε να κάνετε για την
αποσυμφόρηση του λεκανοπεδί-
ουΙωαννίνων  και αν θα  υιοθετήσετε
τη λύση που προτείνεται;

- Αν προτίθεστε να εντάξετε την κα-
τασκευή του έργου στο ΕΣΠΑ;

»
Η πιο... πρό-
σφατη εξέλιξη
σε αυτό το
έργο (για την
ακρίβεια μόνο
για την έξοδο
και όχι και εί-
σοδο) ήταν η
περσινή συζή-
τηση του δη-
μάρχου
Ιωαννίνων Φί-
λιππα Φίλιου
με τον τότε
πρόεδρο της
«Εγνατία οδός
Α.Ε» Αναστά-
σιο Μουρα-
τίδη. Είχε
προκύψει η
υπόσχεση ότι
θα επιδιωχθεί
η κατασκευή
εξόδου, έργο
που είχε κατ΄
εκτίμηση κό-
στος 1 εκ.
ευρώ και μπο-
ρούσε να βρε-
θεί το ποσό

Κάποτε ο Γ. Σουφλιάς ως υπουργός ΠΕΧΩΔΕ είχε απορρίψει το έργο, ως τεχνικά αδύνατο, σήμερα μάλλον οικονο-
μικό είναι το πρόβλημα

Ο κόμβος της Εγνατίας στο Δρί-
σκο, μεταξύ της ομώνυμης σή-
ραγγας και της γέφυρας
Αράχθου, με κατεύθυνση από
Μέτσοβο προς Γιάννινα, έργο
που αποτελεί πάγιο αίτημα και
παραμένει για χρόνια στα χαρτιά,
έρχεται στο προσκήνιο από τον
ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη
Κασσή, με ερώτηση για τους αρ-
μόδιους υπουργούς Περιβάλλον-
τος, Ανάπτυξης και Υποδομών

Στη βουλή από τον Μιχ. Κασσή το πάγιο αίτημα

Κόμβος της Εγνατίας στο Δρίσκο 
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Έναν και πλέον χρόνο μετά την λειτουργία
των προσωρινών σταθμών διοδίων της Εγνατίας
στην Τύρια και στο Μαλακάσι (και άλλων τριών
στη Μακεδονία) η εκπτωτική πολιτική για τους
συχνούς χρήστες του αυτοκινητόδρομου,
ακόμη ... μελετάται από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία, όπως προκύπτει από απάντηση του Γιαν-
νιώτη αναπληρωτή υπουργού Υποδομών
Σταύρου Καλογιάννη σε αναφορά της βουλευτή
της ΝΔ Άννας Ασημακοπούλου. Πρόσφατα,
είχε παρέμβει εκ νέου και ο Περιφερειάρχης
Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζητώντας να εφαρμο-
στεί εκπτωτική πολιτική στα διόδια για συχνούς
χρήστες. Από την απάντηση του κ. Καλογιάννη
προκύπτει και ένα ακόμη στοιχείο, ότι τα ηλε-
κτρονικά διόδια θα χρειαστούν χρόνο, επι-
πλέον, υπάρχει και το ζήτημα της
αποκρατικοποίησης της Εγνατίας και για την
ώρα ισχύει η διέλευση με 2,40 ευρώ για τα επι-
βατικά, με την αύξηση του Οκτωβρίου.

Ολόκληρη η απάντηση του αναπληρωτή
υπουργού έχει ως εξής: 

«Στην Εγνατία Οδό προβλέπεται, από το
2000, η τοποθέτηση και λειτουργία 13 σταθμών
διοδίων. Οι 13 σταθμοί προβλέπονταν στον αρ-
χικό σχεδιασμό του αυτοκινητοδρόμου, για την
κάλυψη των αναγκαίων υπηρεσιών προς τους

χρήστες του δρόμου και για την αποτελεσμα-
τική συντήρησή του, με βάση τα τότε ισχύοντα
δεδομένα.

Οι 13 σταθμοί διοδίων έπρεπε να τεθούν σε
λειτουργία με την απόδοση σε κυκλοφορία του
άξονα της Εγνατίας, την άνοιξη του 2009.
Μέχρι σήμερα λειτουργούν μόνον πέντε (5)
σταθμοί, σε μήκος 670 χιλιομέτρων, ενώ οι
πρώτοι σταθμοί στην Περιφέρεια Ηπείρου λει-
τούργησαν στα τέλη του 2011.

Το Υπουργείο εξετάζει διάφορες εναλλακτι-
κές λύσεις για τα διόδια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
όλες τις παραμέτρους,  αλλά και την δύσκολη
σημερινή οικονομική περίοδο, χωρίς όμως να
παραβλέπονται οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης
στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων.

Στους πέντε εν λειτουργία σταθμούς της
Εγνατίας μελετάται η δυνατότητα εφαρμογής εκ-
πτωτικής πολιτικής σε όλους τους συχνούς
χρήστες.

Στόχος του Υπουργείου είναι η εφαρμογή
των ηλεκτρονικών διοδίων σε όλους τους αυτο-
κινητόδρομους της χώρας, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Εγνατίας Οδού. Όμως το έργο αυτό
απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την εφαρ-
μογή του και, δυστυχώς, σχετική προεργασία
δεν υπήρξε».

Απάντηση Καλογιάννη σε Ασημακοπούλου 

Ακόμη ... μελετάται η έκπτωση στα διόδια 
για συχνούς χρήστες της Εγνατίας

Ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη
της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Δι-
οίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιο-
σύνης, ενόψει της συζήτησης για την
ψήφιση του Σχεδίου Νόμου για τις συγ-
χωνεύσεις και καταργήσεις νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα απέστειλε ο Πα-
νελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων
στους Φορείς Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών.

Με αυτό καλεί τους βουλευτές να μην
συμμετέχουν «στο Περιβαλλοντικό και
Οικονομικό έγκλημα που διαπράττεται
από τις διατάξεις του Άρθρου 9 του πα-
ρόντος Σχεδίου Νόμου και να το κατα-
ψηφίσετε στο σύνολό του, ως ελάχιστη
πράξη χρέους προς την χώρα μας και
τις επερχόμενες γενεές».

Οι εργαζόμενοι τονίζουν πως οι
Φ.Δ.Π.Π. από την ίδρυσή τους μέχρι
και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδο-
τούμενοι αποκλειστικά από ευρωπαϊκά
προγράμματα και άρα δεν επιβάρυναν
τον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ επιση-
μαίνουν ότι στην Έκθεση Αξιολόγησης

συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει το
Σχέδιο Νόμου υπάρχει σωρεία ανακρι-
βών και ψευδών αναφορών στους
Φ.Δ.Π.Π. όπως ότι οι συγχωνεύσεις και
καταργήσεις των Φ.Δ.Π.Π. αποτελούν
προτάσεις της Επιτροπής Φύση 2000. 

Καταλήγοντας το κείμενο κάνει ανα-
φορά και στους εργαζόμενους που απα-
σχολούνται σήμερα στους Φορείς
Διαχείρισης και οι οποίοι όπως φαίνε-
ται από το νομοσχέδιο θα βρεθούν στο
δρόμο μετά τη λήξη του Προγράμματος
το 2015 καθώς όλοι οι εργαζόμενοι
πλην έξι εξαιρέσεων απασχολούνται με
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου.

Όπως σημειώνουν αυτό θα συμβεί
διότι στο Σχέδιο Νόμου δεν υπάρχει η
παραμικρή αναφορά για την αξιοποί-
ηση του υφιστάμενου προσωπικού μετά
το 2015 που λήγει το πρόγραμμα, παρά
μόνο η πρόβλεψη για πλήρωση των 4
συνιστώμενων ανά Φ.Δ. οργανικών θέ-
σεων από προσωπικό που θα προέλθει
από αποσπάσεις του δημοσίου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Ζητά ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων 

Να μη συγχωνευτούν 
οι Φορείς Διαχείρισης



X. KAZAKOΣ

Είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση,
πολίτες που θεωρούν αναγκαία την
ύπαρξη και την ανασυγκρότηση της
μεγάλης δημοκρατικής παράταξης
και την ύπαρξη ενός σύγχρονου δη-
μοκρατικού ευρωπαικού κόμματος,
που πιστεύουν στο δημοκρατικό σο-
σιαλισμό και αντιλαμβάνονται τη ση-
μασία της συγκρότησης ενός γνήσιου
και υπεύθυνου κινήματος απέναντι
στο λαϊκισμό και τις δυνάμεις της οπι-
σθοδρόμησης.

Επίσης, ανακοινώνεται  ότι αύριο
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου συνεδριάζει
εκ νέου η Γραμματεία, 7:30 μ.μ. στα
γραφεία του ΠΑΣΟΚ, (Ζέρβα 2). 

Ποιοι μετέχουν στη Γραμματεία
Η Γραμματεία συγκροτήιθηκε από

την Νομαρχιακή Οργανωτική Επι-
τροπή του Συνεδρίου σε συνεδρίαση
της περασμένης Πέμπτης 14 Δεκεμ-
βρίου. Η Γραμματεία και η ΝΟΕΣ θα
λειτουργούν συλλογικά, η θεματολο-
γία και οι συνεδριάσεις τους θα ανα-
κοινώνονται και θα είναι ανοιχτές για
να συμμετέχει κάθε πολίτης που το
επιθυμεί. Μετά το εκλογικό αποτέλε-
σμα, την δημοσκοπική .. καθίοζηδη
και το προ των πυλών κόμμα Λοβέρ-
δου, όλα έχουν τη σημασία τους. 

Μετέχουν ως μέλη της Γραμμα-

τείας, ένας πρώην βουλευτής, τέσσε-
ρις υποψήφιοι βουλευτές (ο ένας και
πρώην Γραμματέας της Ν.Ε) των τε-
λευταίων εκλογών, αυτοδιοικητικοί
και εκπρόσωποι της Νεολαίας, παλιά
και γνωστά πρόσωπα και αρκετά νεώ-
τερα στην τοπική πολιτική σκηνή.

Ειδικότερα, η Γραμματεία της ΝΟΕΣ
συγκροτείται από τους: Αγγέλη Αγγε-
λική πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Ζαγορίου, Γκέκα Βιργινία
Εθνική Ένωση ατόμων με αναπηρία,
Γκλίναβος Λευτέρης πρώην Δήμαρ-
χος Ιωαννίνων-Βουλευτής, Γκόγκος
Χρήστος Αντιδήμαρχος Δήμου Πω-
γωνίου, Δημητρίου Δημήτριος Πρό-
εδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,
Ζάχος Γεώργιος Σύμβουλος Δημοτι-
κής Κοινότητας Ιωαννίνων, Καραγιαν-
νίδης Γιάννης Γραμματέας Τ.Ο.
ΠΑΣΟΚ Ανατολής, Κιτσανού Μαργα-
ρίτα Υποψήφια Βουλευτής, Μπακά-
λης Μάριος Νεολαία ΠΑΣΟΚ,
Παπαγεωργίου Δημήτρης πρώην
Γραμματέας Ν. Ε Ιωαννίνων-Υποψή-
φιος Βουλευτής, Παπαδόπουλος Δη-
μήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωαννίνων, Πατεράκης Μανώλης Μη-

χανι - κός-Μέλος Συμβουλίου Επιμόρ-
φωσης, Ράπτης Μιχάλης Εκπαιδευτι-
κός, Τσουκάλης Άρης Νεολαία
ΠΑΣΟΚ, Φίλης Δημήτρης Υποψήφιος
Βουλευτής -Πρόεδρος Οικονομικού
Επιμελητηρίου, Χατζηεφραιμίδης
Μάκης Περιφερειακός Σύμβουλος-
Υποψήφιος Βουλευτής, Χρηστίδης
Χρήστος Νεολαία ΠΑΣΟΚ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας ορίσθηκε
ο Γιώργος Ζάχος 

«Καλούμε, τονίζεται στην ανακοί-
νωση της Γραμματείας,  όλους τους
πολίτες των Ιωαννίνων που πιστεύουν
στην σοσιαλδημοκρατία και την Ευ-
ρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας
και απαιτούν υπευθυνότητα και προ-
οδευτικές μεταρρυθμίσεις να αναλά-
βουν πρωτοβουλίες και να καταθέ -
σουν τις προτάσεις και προβληματι-
σμούς τους για την συνδιαμόρφωση
της φυσιογνωμίας, του προγράμματος
και του καταστατικού του Κινήματός
μας».

Εγγραφές δια ζώσης,  
μέσω κινητού και διαδικτύου

Οι πολίτες που θέλουν να ανανεώ-

σουν την εγγραφή τους ή να γίνουν
για πρώτη φορά μέλη της παράταξης
μπορούν να το κάνουν αυτό με τον
κλασικό τρόπο στα τοπικά Γραφεία
των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ. Οι σχε-
τικές αιτήσεις εγγραφής καταχωρούν-
ται αμέσως και στο κεντρικό μητρώο
μελών.

Οι πολίτες που το επιθυμούν, μπο-
ρούν να ανανεώσουν την εγγραφή
τους ή να εγγραφούν και απευθείας
στη ιστοσελίδα: http://anasistasipa-
sok.gr/ ή 

α. Τηλεφωνικά μέσω ειδικού τηλε-
φωνικού κέντρου που λειτούργει για
όλη την Ελλάδα, χωρίς χρέωση, στον
αριθμό 8013003888

β. Στέλνοντας SMS (το τηλεφωνικό
κέντρο θα επικοινωνεί με τους πολίτες
για τη συμπλήρωση της φόρμας ανα-
νέωσης ή εγγραφή - οι διαδικτυακές ή
τηλεφωνικές διαδικασίες ανανέωσης
ή νέας εγγραφής συνοδεύονται από εγ-
γυήσεις ταυτο ποίησης). 

Όσοι εγγράφονται ή ανανεώνουν
την εγγραφή τους κεντρικά θα κατανέ-
μονται με βάση τον τόπο κατοικίας
τους στις νέες δημοτικές οργανώσεις.

ΕΔευτέρα
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»
Μετέχουν ως
μέλη της
Γραμματείας,
ένας πρώην
βουλευτής,
τέσσερις υπο-
ψήφιοι βου-
λευτές (ο
ένας και
πρώην Γραμ-
ματέας της
Ν.Ε) των τε-
λευταίων
εκλογών, αυ-
τοδιοικητικοί
και εκπρόσω-
ποι της Νεο-
λαίας, παλιά
και γνωστά
πρόσωπα και
αρκετά νεώ-
τερα στην το-
πική πολιτική
σκηνή

Από  προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ

Κινητικότητα, εν όψει του 9ου Συντα-
κτικού Συνεδρίου του Κινήματος, πα-
ρατηρείται στο τοπικό ΠΑΣΟΚ μετά
από μεγάλο χρονικό διάστημα, ου-
σιαστικά από τις εκλογές του Ιουνίου.
Οι διαδικασίες προς το συνέδριο
είναι σε εξέλιξη και στα Γιάννινα, στη
θέση της νομαρχιακής επιτροπής που
δεν υφίσταται πλέον, έχει συγκροτη-
θεί η Νομαρχιακή Οργανωτική Επι-
τροπή Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) η οποία
εξέλεξε 17μελή Γραμματεία. Σε χθε-
σινή ανακοίνωση της σημειώνει ότι
ήδη,  ένας σημαντικός αριθμός πολι-
τών του Νομού Ιωαννίνων εγγράφεται
καθημερινά στους κόλπους του
ΠΑΣΟΚ

Για εγγραφές-ανανεώσεις μελών καλεί η Γραμματεία της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής 

Το ΠΑΣΟΚ και στα Γιάννινα ετοιμάζεται για το συνέδριο 

Η ολοκλήρωση της  κατασκευής του ση-
μαντικού οδικού έργου για το λεκανοπέδιο,
η ανακατασκευή της εισόδου της πόλης,
πήρε παράταση μέχρι τον ερχόμενο Μάϊο,
με απόφαση που έλαβε χθες η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ικα-
νοποιώντας σχετικό αίτημα της αναδόχου
εταιρείας. 

Η παράταση για την περαίωση του έργου
«Βελτίωση του τμήματος κόμβος Ανατολής
– Α/Κ με Εγνατία οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Άρτας», δόθηκε προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η μεταφορά – μετακίνηση των δι-
κτύων του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, να παραδο -
θούν ελεύθερες από τους ιδιοκτήτες οι
απαλλοτριωμένες εκτάσεις, να κατασκευα-
στεί επιπλέον ένας κόμβος στην χ.θ.
0+450 μ. και να αντιμετωπιστούν προβλή-

ματα στην εφαρμογή των μελετών στην πε-
ριοχή Πανηπειρωτικού Αθλητικού Κέντρου
και ΤΕΙ.

Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στην
κατεύθυνση προς τον κόμβο Εγνατίας, η
κυκλοφορία ήδη από το καλοκαίρι διεξά-
γεται από αυτόν τον κλάδο και εξελίσσονται
οι εργασίες από τον κλάδο προς την πόλη.

Λόγω και του χειμώνα οι εργασίες δεν
είναι εύκολες και ενδεχομένως η παράταση
να μην αρκεί. Το θετικό είναι ότι πρόκειται
για έργο του ΕΣΠΑ με εξασφαλισμένη χρη-
ματοδότηση. 

Μελέτη Νιάρχου
Η μελέτη για μια ακόμη σημαντική και

αναγκαία παρέμβαση στο οδικό δίκτυο του
λεκανοπεδίου και τη σύνδεση της πόλης με

το πανεπιστήμιο, η ανακατασκευή της λε-
ωφόρου Νιάρχου πήρε, επίσης, παράταση
μέχρι το τέλος του 2013. Ειδικότερα δό-
θηκε από την Οικονομική Επιτροπή παρά-
ταση για την περαίωση της μελέτης, 

«Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου» (προ-
κειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
διαβούλευσης επί της ΜΠΕ) και μάλλον το
έργο δεν προλαβαίνει το ΕΣΠΑ.

Παράταση δόθηκε και για  «Μελέτη Ανά-
πλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λί-
μνης Παμβώτιδας – Παραλίμνια Οδός»,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
οριοθέτησης της λίμνης. 

Άλλες αποφάσεις 
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε και

τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατά-

σταση οδού προς Σταυράκι – Κατασκευή
πλακοσκεπούς» (Π.Ε. Ιωαννίνων), προ-
ϋπολογισμού 85.000 ευρώ. 

Ακόμη, ενέκρινε τα πρακτικά των διαγω-
νισμών για τα παρακάτω έργα:

-«Πύκνωση αρδευτικού δικτύου υψηλής
ζώνης Λάμαρης Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπο-
λογισμού 46.000 ευρώ, όπου αναδείχθηκε
η εργοληπτική επιχείρηση «Παππά Ελένη
του Ευστρατίου Ε.Δ.Ε» 

- «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνι-
κών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά,
Βρυσούλας και Ωρωπού» (Π.Ε.Πρέβεζας),
προϋπολογισμού 42.500 ευρώ, με ανά-
δοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Χρι-
στιάς Χρήστος».

Τέλος,  η Ο.Ε. ενέκρινε την τοπογραφική
και κτηματολογική μελέτη της αρχικής
σύμβασης της μελέτης «Μελέτη συγκοινω-
νιακών έργων ανάδειξης αρχαιολογικού
χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο
Νικόπολης)», προεκτιμώμενης αμοιβής
636.592,81 ευρώ.  

Παράταση λόγω ...ΟΤΕ, ΔΕΗ και απαλλοτριώσεων

Μέχρι τον Μάϊο το έργο εισόδου της πόλης
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X. KAZAKOΣ

Οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι θα
πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο
της ΚΑΠ, ώστε να μπορέσουν να επωφελη-
θούν και να παράγουν ποιοτικά και αντα-
γωνιστικά προϊόντα, αλλά και το κράτος
οφείλει να ακολουθήσει μια στοχευμένη
εθνική αγροτική πολιτική, προκειμένου να
ασχοληθούν περισσότεροι με τον πρωτο-
γενή τομέα. 

Αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη αποκέν-
τρωση Κοινοτικών πόρων κια αρμοδιοτή-
των και στήριξη των Περιφερειών για να
στηρίξουν με τη σειρά τους τους ανθρώ-
πους που ασχολούνται με τον πρωτογενή
τομέα.

Αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα στην διάρκεια
του Φόρουμ Πολιτών που οργάνωσε, το πε-
ρασμένο Σάββατο στο Μέτσοβο (συνε-
δριακό κέντρο Διάσελο)  με θέμα
«Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της  ΕΕ κατά
της κρίσης», το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία
με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, την Περιφέρεια
Ηπείρου, το Δήμο Μετσόβου και με την
υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών Ημε-
ρησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπεί-
ρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ). 

Κεντρικοί ομιλητές ήταν, ο αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργος
Παπαστάμκος και ο ευρωβουλευτής Σπύ-
ρος Δανέλλης (δεν μπόρεσε να παραστεί ο
ευρωβουλευτής Ι. Τσουκαλάς). Προς το
τέλος της ημερίδας μετείχε και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών
Σταύρος Καλογιάννης. Την ημερίδα παρα-
κολούθησαν και οι αντιπεριφερειάρχες Β.
Ψαθάς, Οδ. Πότσης και  Π. Κολόκας, αλλά
και πολλοί πολίτες.

Οι αυτοδιοικητικοί
Στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Πε-

ριφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Κα-
χριμάνης δεν παρέλειψε για άλλη μια φορά
να τονίσει πόσο αναγκαία είναι η στήριξη
της αιρετής Περιφέρειας  από την πολιτεία
για να διαδραματίσει τον ρόλο της, συμ-
βάλλοντας αποτελεσματικά στην διευκό-
λυνση κια ενίσχυση όσων δραστηριο-
ποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Ανέφερε
εκ νέου το ... κακό παράδειγμα με τη Διεύ-
θυνση Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέ-
ρεια, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και
στο υπουργείο, με αφορμή έγραφο του
αναπληρωτή υπουργού Μ. Χαρακόπουλου
για στήσιμο εκ νέου κρατικού μηχανισμού
αγροτικής ανάπτυξης... 

Ακόμη, αναφέρθηκε κια στα προβλήματα
με τα σχέδια βελτίωσης που δεν προχω-
ρούν. Ο κ. Καχριμάνης υποστήριξε ότι

μετά τα Κοινοτικά Πλάισια Στήριξης που
πέρασαν και είχαν βάση τις υποδομές, το
επόμενο θα στοχεύει στην επχειρηματικό-
τητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινο-
τομία.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Μετσό-
βου Νίκος Τσομπίκος καλωσόρισε τους
διοργανωτές σημειώνοντας ότι με τέτοιες
εκδηλώσεις αναβαθμίζεται η περιοχή και
ενισχύεται η εξωστρέφεια. 

Η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχει-
ριστικής Αρχής του ΠΕΠ Ηπείρου,  Ελένη
Ρόκου, πρότεινε να επανέλθει το καθεστώς
που ίσχυε στο Γ΄ΚΠΣ, ως προς τα διαρ-
θρωτικά ταμεία (τότε και το Γεωργικό στα
ΠΕΠ)  για την επόμενη προγραμματική πε-
ρίοδο (το νέο ΕΣΠΑ), διαφορετικά θα
υπάρξει πρόβλημα στη στήριξη του πρωτο-
γενή τομέα και με έργα και με τα σχέδια
βελτίωσης. Σήμερα με το πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτα-
τζής», έχουν μείνει πίσω και οι υποδομές
καιτα σχέδια βελτίωσης.

Οι ευρωβουλευτές
Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινο-

βουλίου Γιώργος Παπαστάμκος στηλίτευσε
την απουσία εθνικής αγροτικής πολιτικής,
σημείωσε ότι δεν έχει κατανοήσει το λόγο
ύπαρξης των Περιφερειακών και Τομεακών
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και απαντώντας
στον Περιφερειάρχη τόνισε ότι οι Περιφέ-

ρειες έπρεπε να εξοπλιστούν με όλες τις
αρμοδιότητες για τη διαχείριση τοπικών θε-
μάτων, με το κράτος να διατηρεί τον επιτε-
λικό ρόλο. 

«Πρέπει να μάθουμε να παράγουμε
εθνικό προϊόν, αν λείπουν οι αρμοδιότη-
τες, ιδού πεδίο δράσης λαμπρό για τις πε-
ριφέρειας», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Παπαστάμκος, τονίζοντας ότι χωρίς την
ύπαιθρο δεν μπορεί ούτε η Ελλάδα, ούτε η
ευρωπαϊκή ένωση, αναφερόμενος στη με-
ταρρύθμιση της ΚΑΠ. Με το νέο μοντέλο
θα υφίστανται οι άμεσες ενισχύσεις των
αγορτών, αλλά ως στρεμματική ενιαία ενί-
σχυση και θα εφαρμοστούν με αλλαγές οι
διαρθρωτικές παρεμβάσεις, πάντως η
Κοινή Αγροτική Πολιτική παραμένει, όπως
τόνισε ο κ. Παπαστάμκος, την ισχυρή
κοινή πολιτική της Ε.Ε.

Η ανάπτυξη της χώρας και η έξοδος από
την κρίση συνδέονται με την στήριξη και
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, αλά και
του τουρισμού, σημείωσε ο ευρωβουλευτής
Σπύρος Δανέλλης, προσθέτοντας ότι το
40% του Κοινοτικού προϋπολογισμού
αφορά τη γεωργία. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στην ανάγκη της επιστημονικής στή-
ριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων και την
πρόσβαση τους σε ενημέρωση που αφορά
την διαδικασία παραγωγής, αλλά και την
εμπορία. Ο κ. Δανέλλης υποστήριξε ότι το

πρόβλημα δεν είναι η παραγωγή, αλλά η
τυποποίηση και διάθεση των αγροτικών
προϊόντων. 

Σύντομη ήταν η παρέμβαση του αναπλη-
ρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών
Σταύρου Καλογιάννη, με ενημέρωση στις
εξελίξεις για την επανεκκίνηση των τεσσά-
ρων οδικών αξόνων παραχώρησης, η οποία
εκτιμάται ότι θα γίνει τον Απρίλιο.

Σεμινάριο για τα ΜΜΕ
Ακολούθησε το σεμινάριο για τους δη-

μοσιογράφους και τα περεφερειακά ΜΜΕ
στη διάρκεια του οποίου έγινε ενημέρωση
από τον   Carlos Martin Ruiz de Gorde-
juela, Προϊστάμενος της Yπηρεσίας Τύπου
και  ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην
Ελλάδα και τον Κωνσταντίνο Τσουτσο-
πλίδη, Εκπρόσωπο Τύπου του Γραφείου
του ΕΚ στην Ελλάδα. Το σεμινάριο συντό-
νισε  ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικε-
φαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα.

Οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν για
πτις χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της
Επιτροπής και συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα του τρόπου που η πολιτική επικοινω-
νίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  για
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του κοι-
νού για τις αποφάσεις και ενέργειες του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα
μέσα και από την νέα Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική για την περίοδο
2014-2020, αποτελεί κρίσιμο «ερ-
γαλείο» για να αντιμετωπιστεί η οι-
κονομική κρίση που πλήττει
πρωτίστως την Ελλάδα και συνο-
λικά την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερίδα του Ε.Κ και της Ε.Ε στο Μέτσοβο

Ανάπτυξη με στήριξη του πρωτογενή τομέα
Η κρίση δεν μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς αύξηση της αγροτικής παραγωγής, το μοντέλο της νέας  ΚΑΠ
μπορεί να συμβάλλει, χρειάζεται όμως εθνική αγροτική πολιτική και αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων



Πρόκειται στην ουσία για προσπά-
θεια διόρθωσης των αστοχιών της
ΕΕΤΑΑ η οποία, σύμφωνα με πηγές
του υπουργείου, με τις συνεχείς τρο-
ποποιήσεις των προκηρύξεων τόσο ως
προς το ύψος της χρηματοδότησης της
δράσης όσο και ως προς το διαθέσιμο
ποσό ανά παιδί, έδωσε το δικαίωμα αμ-
φισβήτησης της συμφωνίας. Στο πλαί-
σιο αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές
του υπουργείου έχει ήδη υπάρξει επι-
κοινωνία με την ηγεσία του Ανώτατου
Δικαστηρίου, η οποία «έχει διαβεβαι-
ώσει ότι από τη στιγμή που η συμφω-
νία ΚΕΔΕ - υπουργείου αφορά το
δημόσιο συμφέρον η αντιμετώπιση από
την Ολομέλεια η οποία λαμβάνει και
τις τελικές αποφάσεις θα είναι θετική».

Έτοιμη και Υπουργική Απόφαση
Οι ίδιες πηγές του υπουργείου Εργα-

σίας διαβεβαιώνουν ότι «δεν πρόκειται
να υπάρξει πρόβλημα για τα 60.000
παιδιά, καθώς η απόφαση του Ζ κλιμα-
κίου είναι απλώς εισηγητική προς την
Ολομέλεια η οποία θα λάβει την από-
φαση που θα ισχύσει τελικώς».
Ωστόσο, αν παρά τις διαβεβαιώσεις η
απόφαση της Ολομέλειας είναι παρό-
μοια με αυτή του Ζ κλιμακίου το
υπουργείο Εργασίας έχει ήδη έτοιμη
Υπουργική Απόφαση με βάση την
οποία το πρόγραμμα θα συνεχίζεται
κανονικά.

Παραδέχεται καθυστερήσεις
η ΕΕΤΑΑ

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοί-

νωση της ΕΕΤΑΑ έχουν ήδη κατατεθεί
από φορείς - δομές που συμμετέ -
χουν στο Πρόγραμμα:

1. «Αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου κατά της Απόφασής
του Ζ Κλιμακίου (Πράξη 387/31-8-
2012).

2. Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων
ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Με την ίδια ανακοίνωση η ΕΕΤΑΑ
παραδέχεται πάντως ότι υπάρχει καθυ-
στέρηση στην υπογραφή των Συμβά-
σεων μεταξύ των Φορέων και της
ΕΕΤΑΑ που αφορά τη Δράση «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελμα-
τικής Ζωής» 2012-2013, η οποία
οφείλεται στην απόφαση του Ζ Κλιμα-
κίου και στην αναμονή των αποφάσεων
επί των αιτήσεων ανάκλησης και των
σαφαλιστικών μέτρων. 

Δαλλαπόρτα: 
Δε θα υπάρξει πρόβλημα

Στο ίδιο μήκος κύματος με τις πηγές
του υπουργείου Εργασίας κινήθηκε και
η γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοι-
νοτικών και άλλων Πόρων του υπουρ-
γείου Εργασίας, Άννα Δαλλαπόρτα,
τονίζοντας ότι η απόφαση δεν είναι τε-
λεσίδικη, θα ασκηθεί αίτηση ανάκλησης
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και καταβάλλε-
ται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το
έργο να υλοποιηθεί κανονικά. Η κ. Δαλ-
λαπόρτα, αναφέρει επίσης ότι, «οι ορι-
ζόντιες μειώσεις που επιβλήθηκαν με
στόχο να εξυπηρετηθούν όσο το δυνα-
τόν περισσότερες εργαζόμενες μητέρες
σε μία εποχή τρομακτικής δημοσιονο-
μικής κρίσης και έλλειψης πόρων για
χρηματοδότηση δομών παροχής φρον-
τίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων,

παιδιών και εφήβων έγιναν μετά από
διαβούλευση του υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
των αντίστοιχων φορέων κατά την οποία
εξασφαλίσθηκε η συναίνεσή τους». «Σε
κάθε περίπτωση», τονίζει η Α. Δαλλα-
πόρτα «το υπουργείο Εργασίας και η Ελ-
ληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης, ως δικαιούχος της πρά-
ξης, προβαίνουν ήδη σε συγκεκριμένες
άμεσες ενέργειες για την ομαλή διευθέ-
τηση του ζητήματος, η ομαλή εξέλιξη
του οποίου αποτελεί προτεραιότητα
τόσο του υπουργείου Εργασίας όσο και
της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Άλλωστε,
λόγοι υπέρτατου δημοσίου συμφέρον-
τος επιβάλλουν την απρόσκοπτη συνέ-
χιση του έργου».
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Καθησυχάζει το υπουργείο Εργασίας

Δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τους παιδικούς σταθμούς

»
Η απόφαση
δεν είναι τε-
λεσίδικη, θα
ασκηθεί αί-
τηση ανάκλη-
σης στο
Ελεγκτικό Συ-
νέδριο και κα-
ταβάλλεται
κάθε δυνατή
προσπάθεια,
ώστε το έργο
να υλοποιηθεί
κανονικά

Επιχείρηση ακύρωσης στην Ολο-
μέλεια της απόφασης του Ζ Κλι-
μακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με την οποία τινάζεται
στον αέρα το πρόγραμμα δωρεάν
φιλοξενίας 60.000 παιδιών σε
βρεφικούς και παιδικούς σταθ-
μούς όπως επίσης και στα ΚΔΑΠ,
που είναι αποτέλεσμα της συμ-
φωνίας υπουργείου Εργασίας-
ΚΕΔΕ, έχει ξεκινήσει το
υπουργείο Εργασίας

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Ιωαννίνων με ικανοποίηση ενημερώνει τους πολίτες
της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και της ευρύτερης πε-
ριοχής ότι στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσο-
κομείου, διενεργήθηκαν με επιτυχία  οι δύο πρώτες
θρομβολυτικές παρεμβάσεις σε ισάριθμους  ασθενείς με
αγγειακό ισχαιμικό επεισόδιο, με σημαντική αποκατά-
σταση  και των δύο αυτών ασθενών.

Πρόκειται για την πολύ ευχάριστη είδηση που μετέφε-
ρεν προ ημερών οι «Νέοι Αγώνες» για μια ασθενή από την
Πρέβεζα στην οποία έγινε με επιτυχία η πρώτη θρομβο-

λυτική επέμβαση. Φαίνεται ότι ακολούθησε και δεύτερη
και η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε στην χθε-
σινή ανακοίνωση, ενμηερώνοντας τους πολίτες για την ση-
μασία της έγκαιρης προσέλευσης στο νοσοκομείο σε
περίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, τα ισχαι-
μικά εγκεφαλικά επεισόδια σε μεγάλο βαθμό έχουν δυ-
σμενή εξέλιξη, δηλαδή σοβαρή αναπηρία ή θάνατο. Η
εφαρμογή της  συγκεκριμένης παρεμβατικής μεθόδου στο
Π.Γ.Ν.Ι. αποτελεί σημαντικό επιστημονικό γεγονός, για
την εξέλιξη της πορείας των  περιστατικών αυτών.

«Σκοπός της γνωστοποίησης αυτών των γεγονότων, το-
νίζει η διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι, είναι να ενημερωθούν οι πο-
λίτες, για την μεγάλη σημασία που έχει ο χρόνος για την
έγκαιρη διάγνωση των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών
επεισοδίων  και να ευαισθητοποιηθούν για την γρήγορη
διακομιδή των ασθενών  αυτών στο Νοσοκομείο,  καθώς
επίσης μεγάλη σημασία έχει και η  όσο το δυνατόν πιο
γρήγορη αντιμετώπιση τους, μέσω των συντονισμένων κι-
νήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους  στη διαδικασία
της παρεμβατικής αντιμετώπισης (ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό)».

Στις δύο περιπτώσεις,  η επιτυχία οφείλεται στην άριστη
συνεργασία και τις συντονισμένες προσπάθειες του ια-
τρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ, του
Ακτινολογικού Εργαστηρίου καθώς και  της Νευρολογι-
κής  Κλινικής. 

Η Διοίκηση του  νοσοκομείου εύχεται ταχεία ανάρρωση
στους δύο ασθενείς και στην ιατρική ομάδα που πραγμα-
τοποίησε  αυτές τις παρεμβάσεις να συνεχίσει με την ίδια
επιτυχία τη  σημαντική αυτή προσπάθεια. 

Στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου

Και δεύτερη πετυχημένη θρομβόλυση σε εγεκφαλικό
Η διοίκηση ενημερώνει για τη σημασία της έγκαιρης προσέλευσης
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Β’ Γυμανσίου
ΒΟΥΚΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΡΙΚΟΥ ΜΥΡΤΩ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΥΝΑΒΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΡΜΑΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΑΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ’ Γυμνασίου
ΔΟΥΒΛΗ ΑΝΝΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΩΤΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΙΟΝΤΗ ΗΡΩ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α’ Λυκείου
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΚΛΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΡΩΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΣΤΕΑ ΕΛΕΝΑ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΛΗ ΟΛΓΑ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΜΠΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 8ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΩΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΗΡΩ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Β’ Λυκείου
ΒΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΒΥΝΙΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΚΟΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΝΑΓΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ
ΦΛΙΝΔΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ’ Λυκείου
ΖΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

53 μαθητές διακρίθηκαν 
στον διαγωνισμό «Ο Θαλής» 

Δημοπρατήθηκε με ανοικτό διαγωνισμό, το έργο
«Υπολειπόμενες εργασίες παράκαμψης Άρτας-Φιλιπ-
πιάδας-Α/Κ Άρτας» προϋπολογισμού 10.100.000
ευρώ (με ΦΠΑ).  

Προσφορά, όπως ενημερώνει ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών Σταύρος Καλο-
γιάννης, κατέθεσαν εννέα  εργοληπτικές επιχειρήσεις
και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία
«Ηλιοχώρα ΑΕ», με μέση έκπτωση 34,67%. Το έργο
έχει συνολική προθεσμία εκτέλεσης πέντε  μήνες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Με το έργο, όπως επισημαίνει ο κ. Καλογιάννης,
ολοκληρώνεται το τμήμα της Ιόνιας οδού, που αφορά
στην παράκαμψη της πόλης της Άρτας, από τον κόμβο
Σελλάδων μέχρι τον κόμβο Καμπής, μήκους περίπου
10 χιλιομέτρων και  δημιουργείται ανισόπεδος κόμβος
στην συμβολή της Ιόνιας οδού με την εθνική οδό
Άρτας Τρικάλων. 

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη εργολαβία είχε
διαλυθεί το καλοκαίρι του 2011. Το Υπουργείο Ανά-
πτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων κίνησε όλες τις σχετικές διαδικασίες ώστε να
αναδειχθεί νέος Ανάδοχος και να ολοκληρωθεί το
έργο.

Ο κ. Καλογιάννης δήλωσε: «Μετά την επανεκκίνηση
των εργασιών στο λιμάνι Ηγουμενίτσας, την δημοπρά-
τηση του επιχώματος στη γέφυρα  Περιστερίου, με την
οποία ολοκληρώνεται η Εγνατία οδός, και την κατ΄
αρχήν συμφωνία με τους παραχωρησιούχους της Ιό-
νιας οδού και του Ε-65, ένα ακόμα σημαντικό έργο για
την Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα για την Ήπειρο απο-
κτά ανάδοχο».

53 μαθητές σχολείων του Νομού Ιωαννίνων διακρίθη-
καν στα Μαθηματικά στον 73o Πανελλήνιο Μαθητικό Δια-
γωνισμό  «Ο ΘΑΛΗΣ» και  προκρίθηκαν στην επόμενη
φάση 

Οι μαθητές, που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό «Ο
ΘΑΛΗΣ», θα συμμετάσχουν στον επόμενο διαγωνισμό «Ο
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», που θα διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου 2013.
Στη συνέχεια, οι διακριθέντες στον «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» θα λά-

βουν μέρος στο διαγωνισμό «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 23 Φε-
βρουαρίου 2013, προκειμένου να επιλεγεί η Εθνική
ομάδα που θα λάβει μέρος στην 30η Βαλκανική Μαθη-
ματική Ολυμπιάδα (Αλβανία, Μάιος 2013), στη 17η Βαλ-
κανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Τουρκία, Ιούνιος
2013) και στην 54η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Κο-
λομβία, Ιούλιος 2013).

Παραθέτουμε τα ονόματα των 53 μαθητών:

Από τον χθεσινό διαγωνισμό

Προσωρινός ανάδοχος για
τον κόμβο Πέτα της Ιόνιας

Την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ της πράξης «Δια-
μόρφωση χώρου αναψυχής – ενημέρωσης και προβο-
λής οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στη θέση
«Βλάχα» Δήμου Μετσόβου» υπέγραψε ο Περιφερει-
άρχης Ηπείρου  Αλέξανδρος Καχριμάνης, με τη σύμ-
φωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 764.892
ευρώ.

Με την προτεινόμενη πράξη, θα διαμορφωθεί
χώρος, σε ένα γήπεδο 48.991,75 m2, που προορίζε-
ται για αναψυχή και προβολή των οικοτουριστικών
δραστηριοτήτων της περιοχής στη θέση «Βλάχα» του
Δήμου Μετσόβου. Η έκταση βρίσκεται σε απόσταση
10 χλμ περίπου από το Μέτσοβο, στις παρυφές της Λί-
μνης πηγών Αώου.

Έργο 765.000 ευρώ για το δήμο Μετσόβου

Στο ΕΣΠΑ η δημιουργία χώρου
αναψυχής στη θέση «Βλάχα» 
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Στους πρώτους των πωλήσεων
- εκτός των τροφίμων - κατά τη
διάρκεια των γιορτών των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς είναι και ο κλάδος των
παιχνιδιών. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις των εμπόρων του κλάδου,
τον Δεκέμβριο πραγματοποιείται
το 50% των ετήσιων πωλήσεων! 

Το  Ινστιτούτο Προστασίας Κα-
ταναλωτών Ηπείρου παραθέτει
βασικά σημεία στα οποία οι γο-
νείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά την αγορά παι-
χνιδιού: 

Όλα τα παιχνίδια που κυκλο-
φορούν στην Κοινότητα πρέπει
να συμμορφώνονται με ορισμέ-
νες ελάχιστες απαιτήσεις ασφα-
λείας, που ορίζονται από την
κοινοτική και την εναρμονι-
σμένη ελληνική νομοθεσία. Η
συμμόρφωση των παιχνιδιών με
τις απαιτήσεις αυτές επισημαίνε-
ται με την ένδειξη « CE » που τί-
θεται από τον ίδιο τον κατα -
σκευαστή, ενώ πρέπει να φέρουν
και προειδοποίηση αν τυχόν δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται
από κάποια ηλικία και κάτω. 

Καθήκον του κάθε κράτους
και των αρμόδιων υπηρεσιών του
είναι να ελέγχουν αν τα παιχνί-
δια φέρουν το «CE», που αποτε-

λεί διαβατήριο για την κυκλοφο-
ρία στην αγορά, και αν αυτά που
φέρουν το «CE» συμμορφώνον-
ται πράγματι προς τις βασικές
απαιτήσεις ασφαλείας. Αφού
λοιπόν το σήμα τίθεται από τους
κατασκευαστές και αφού πάντα
υπάρχουν επιχειρήσεις, οι
οποίες ενδεχομένως, για λόγους
κόστους μπορεί να το θέτουν
χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό,
ενώ οι έλεγχοι δεν μπορεί παρά
να είναι δειγματοληπτικοί, αυτό
σημαίνει ότι το «CE» είναι έν-
δειξη, αλλά όχι και εγγύηση
ασφάλειας του παιχνιδιού. 

Τα παιχνίδια που αγοράζονται
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με
την ηλικία και τις ανάγκες των
παιδιών. Μόνο έτσι το παιχνίδι
προσθέτει στο παιδί θετικά, δια-
μορφώνει προσωπικότητα και
αναπτύσσει κρίση και δεξιότη-
τες. 

Δεν θα πρέπει να αγοράζουμε
δώρα σε παιδιά κάτω των 3 ετών
που περιλαμβάνουν μικρά κομ-
μάτια γιατί μπορούν να προκα-
λέσουν πνιγμό. 

Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα
αεροβόλα ως δώρα γιατί μπορεί
να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

Οι οδηγίες και οι ενδείξεις κα-
τασκευής του παιχνιδιού πρέπει

να αναγράφονται στα Ελληνικά,
ώστε να διασφαλίζεται η ασφά-
λεια των παιδιών. 

Πριν αγοράσουμε κάποιο παι-
χνίδι, οφείλουμε να κάνουμε
σύγκριση της τιμής του μεταξύ
των καταστημάτων που διατίθε-
ται το συγκεκριμένο παιχνίδι. 

Εάν αγοράσουμε ποδήλατο,
skate board, πατίνια ή πατίνι, θα
πρέπει να συμπεριλάβουμε στο
δώρο, κράνος και οποιοδήποτε
άλλο υλικό ασφαλείας χρειάζε-
ται (επιγονατίδες, καλύμματα για
τους καρπούς, κλπ.). 

Όταν αγοράζουμε για δώρο
μπογιές, μαρκαδόρους ή πλα-
στελίνη, θα πρέπει να βεβαι-
ωθούμε ότι στην συσκευασία
αναγράφεται ότι δεν είναι τοξικά. 

Δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ
δώρα σε μικρά παιδιά μέσα σε
πλαστικές σακούλες επειδή μπο-
ρεί να προκαλέσουν ασφυξία. 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι τα
χριστουγεννιάτικα στολίδια δεν
είναι παιχνίδια! Έτσι δεν υπάρ-
χει διάταξη διεθνώς που να υπο-
χρεώνει τους κατασκευαστές να
ακολουθούν τις προδιαγραφές
για παιχνίδια. Κρατάτε τα παιδιά
μακριά από τα ηλεκτρικά λαμ-
πιόνια και τα εύθραυστα αντικεί-
μενα.

Χρήσιμες Συμβουλές από τον ΙΝΚΑ Ηπείρου

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε 
παιχνίδια για μικρά παιδιά

Έγκριση δεκαοκτώ Έργων στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013»

Με την ομόφωνη έγκριση δεκαεφτά έργων, που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμ-
ματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-
2013», συνολικού προϋπολογισμού 23.989.783 €, καθώς και ενός
(1) έργου στο πλαίσιο της «στοχευμένης» Πρόσκλησης Υποβολής
Προτάσεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης κατά την 5η
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος στα
Ιωάννινα.  Είχε προηγηθεί η σχετική εισήγηση από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Έργων, που επίσης συνεδρίασε στα Ιωάννινα. Σημει-
ώνεται πως στις δύο Επιτροπές συμμετέχουν ισότιμα εκπρόσωποι
της Ελλάδας και της Ιταλίας, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ομόφωνα η χρηματοδότηση 
- έξι έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της Ανταγω-

νιστικότητας και της Καινοτομίας», συνολικού προϋπολογισμού
7.183.274 €. Πρόκειται για τα έργα MICRO, AWARD, GREEN BUSI-
NESS INNOVATION, INTRA, IRMA και JOYWELLCULT

- πέντε έργων, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της Προ-
σβασιμότητας σε Βιώσιμα Δίκτυα», συνολικού προϋπολογισμού
6.718.453 €. Πρόκειται για τα έργα CUTS, GUIDEPORT, ACCSELL,
C.E.T.A, και INNOVABILITY. Επίσης, στον Άξονα Προτεραιότηατς
2 εγκρίθηκε και το έργο ESP στο πλαίσιο της Στοχευμένης Πρό-
σκλησης,  και 

- έξι έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της Ποιότη-
τας Ζωής, Προστασία του Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη της Κοινω-
νικής και Πολιτιστικής Συνοχής», συνολικού προϋπολογισμού
10.088.056 €. Πρόκειται για τα έργα CULT ROUTES, NEB SOC,
EPA, ICE AGE, CI-ProEffect και OFIDIA.

Τα παραπάνω έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25%
από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Νεκρά αδέσποτα σε Πέραμα και Νεοχωρόπουλο 

Οξύνεται το πρόβλημα με τις φόλες

Δύο φορές, σε δύο διαφορετικά σημεία, άγνωστοι στοχοποίησαν
αδέσποτους σκύλους. Στο Νεοχωρόπουλο και το Πέραμα, δηλητη-
ρίασαν σκυλιά, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό το πιο απάνθρωπο
πρόσωπο της σύγχρονης κοινωνίας.

Μέλη φιλοζωικών σωματείων της πόλης των Ιωαννίνων, κινητο-
ποιήθηκαν άμεσα, όμως δεν μπόρεσαν να σώσουν τα άτυχα ζώα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στην περιοχή του Περάματος
είναι πολύ πιθανό τα νεκρά ζώα να είναι περισσότερα από τρία που
εντοπίστηκαν, καθώς ορισμένα κινήθηκαν προς το λόφο.

Με βάση τις μαρτυρίες κατοίκων ασκήθηκε αυτεπάγγελτη δίωξη
από την αστυνομία.

Εν τω μεταξύ κραυγή αγωνίας είναι αυτή των κατοίκων της οδού Γυ-
ναικών Πίνδου, που κάνουν λόγο για αγέλη αδέσποτων σκύλων στην
περιοχή τους.

Σε μία γειτονιά με δύο σχολεία κι ένα φροντιστήριο και εκατοντά-
δες παιδιά να βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο, όπως σημειώνει
αναγνώστης μας, η αγέλη των αδέσποτων, αποτελεί στην κυριολεξία
τον φόβο όλων.

Το κυνοκομείο ασφυκτικά γεμάτο και η αδιαφορία όσων εγκατα-
λείπουν τα ζώα τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, περισσεύει.

Το πρόβλημα καθημερινά μεγαλώνει και δεν αποκλείεται εικόνες
όπως αυτές στο Πέραμα και το Νεοχωρόπουλο να πληθαίνουν.

Ο βουλευτής νομού Ιωαννίνων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΕΚΜ Χήστος Μαντάς συναντήθηκε
με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Συλ-
λόγου Εργαζομένων στους Φορείς Δια-
χείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, με
αφορμή τη συζήτηση που διεξάγεται στη
βουλή σε σχέση και με τη συγχώνευση
των φορέων διαχείρισης. Στη διάρκεια
της συζήτησης  τονίστηκε από την πλευρά
των εργαζομένων ότι: 1) Σύμφωνα με την
ενημέρωσή τους δεν υπάρχει απαίτηση
της Τρόικα για συγχώνευση των συγκε-
κριμένων φορέων. 2) Ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση δεν έχει ενημερώσει την
αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή αναφορικά
με το σχέδιο της για τη συγχώνευση των

φορέων διαχείρισης. 3)  Ότι σύμφωνα με
πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη, ενώ το κό-
στος για την προστασία των περιοχών NA-
TURA 2000 ανέρχεται πανευρωπαϊκά σε
5.8 δις Ευρώ/ έτος, η ροή των παροχών
από το χερσαίο δίκτυο Natura 2000 είναι
της τάξης των 200 έως 300 δις Ευρώ/
έτος.

Επιπλέον και η γνωμοδότηση της διεύ-
θυνσης περιβαλλοντικού σχεδιασμού και
η επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 (το κεντρικό επι-
στημονικό γνωμοδοτικό όργανο του
ΥΠΕΚΑ) αντιτάσσονται στη συγκεκριμένη
εξέλιξη. Από όλα τα παραπάνω προκύ-
πτεις σαφώς ότι δεν πρέπει να προχωρή-
σει η συγχώνευση των φορέων που όχι

μονό δεν  επιβαρύνουν τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό αλλά αντιθέτως συμβάλλουν
αποφασιστικά στην απορρόφηση πόρων
από κοινοτικά κονδύλια.

Από την πλευρά του ο βουλευτής Χρή-
στος Μαντάς δήλωσε ότι η συγκεκριμένη
ενεργεία της κυβέρνησης αποτελεί στην
ουσία περιβαλλοντικό έγκλημα καθώς το
μόνο που θέλει είναι να «διευκολύνει»
τις fast track « επενδύσεις» εντός των
προστατευόμενων περιοχών  Ειδικότερα
για την περιοχή μας, που περιλαμβάνει
ένα μεγάλο τμήμα των προστατευόμενων
περιοχών σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι
απολύτως αναγκαίο να διατηρηθούν οι
φορείς διαχείρισης. Η πιο προκλητική

ρύθμιση αφορά τη διάλυση του φορέα της
Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος στα 10 χρο-
νιά λειτουργίας του βρήκε μεγάλη αντα-
πόκριση στην τοπική κοινωνία και
πρόσφερε σημαντικά στην προστασία της
λίμνης  Είναι απολύτως προφανές ότι και
μετά τα σχέδια της κυβέρνησης για κα-
τάργηση του ρυθμιστικού σχεδίου του λε-
κανοπεδίου Ιωαννίνων, ανοίγει η όρεξη
των κάθε είδους συμφερόντων που επι-
διώκουν να « εκμεταλλευτούν»  ολόκληρη
την παραλίμνια περιοχή για κατασκευα-
στικές παρεμβάσεις (ξενοδοχειακές μο-
νάδες, έργα μεταφοράς νερού κλπ.) που
θα πλήξουν ανεπανόρθωτα το οικοσύ-
στημα της λίμνης.

Συνάντηση Χρήστου Μαντά με τον πρόεδρο των εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης
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φαγητά με εκπληκτική ταχύ-
τητα. 

Πήρα ιδέες από τις μαγειρι-
κές όλου του κόσμου, υιοθέ-
τησα γεύσεις που αγαπάμε όλοι
μας, έπαιξα με κλασικά πιάτα
κοτόπουλου, φιλέτου και ζυμα-
ρικών, επηρεάστηκα από φα-
γητά του δρόμου ασιατικής
εμπνεύσεως, καθώς και από
εξαιρετικές γεύσεις της μαροκι-
νής κουζίνας, εκτίμησα τις σα-
λάτες ως ολοκληρωμένα
γεύματα, και πολλά ακόμα. Βα-
σικά, προσπάθησα να παρου-
σιάσω όλα εκείνα τα διάφορα
είδη φαγητών που «ψήνουν»
όλους εσάς εκεί έξω. Επίσης,
τα γεύματα αυτά είναι μερικά
από τα ταχύτερα και ευκολό-
τερα που έφτιαξα ποτέ μου.

Το βιβλίο είναι αποκλειστικά
αφιερωμένο σε αυτό που όλοι
εσείς, το κοινό, θέλετε και ζη-
τάτε: ταχύτατα, γευστικά, θρε-
πτικά γεύματα, τα οποία
μπορείτε να απολαμβάνετε κα-
θημερινά, όλη την εβδομάδα. Η
δημιουργία αυτών των συντα-
γών ήταν πρωτόγνωρη εμπει-
ρία για μένα, και φρόντισα να
είναι μεθοδικές, έξυπνες και
διασκεδαστικές, μια ιδανική ευ-

καιρία για κοινωνικές επαφές,
και φτιαγμένες με όμορφα
υλικά και θα σας καταπλήξουν
με τις σπουδαίες γεύσεις τους.
Πιθανότατα δεν θα ξαναγράψω
άλλο τέτοιο βιβλίο μαγειρικής
στη ζωή μου, αλλά μπορώ να
σας διαβεβαιώσω ότι το βιβλίο
αυτό θα γίνει κλασικό και θα
σας εφοδιάσει με τις ικανότητες
που χρειάζεστε ώστε να μπο-
ρείτε να δημιουργείτε υπέροχα

15λεπτα γεύματα
Jamie Oliver | ΔΙΟΠΤΡΑ

Το βιβλίο είναι απο-
κλειστικά αφιερω-
μένο σε αυτό που
όλοι εσείς, το κοινό,
θέλετε και ζητάτε:
ταχύτατα, γευστικά,
θρεπτικά γεύματα,
τα οποία μπορείτε
να απολαμβάνετε
καθημερινά, όλη την
εβδομάδα. 

«

«

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΡΟΟΥΖ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ
ΠΙΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ

Τρέχει να ξεφύγει από το θάνατο από την
εποχή του ατυχήματος,  το οποίο τη συνέ-
δεσε για πάντα με την καλύτερη φίλη της Λίζα
την οποία ορκίστηκε να προστατεύει ό,τι κι αν
συμβεί.  Αλλά με τον Ντιμίτρι να την παραμο-
νεύει, η Ρόουζ δεν μπορεί να τρέχει για πολύ
ακόμη.   

Φάνηκε ότι ο Ντιμίτρι κουράστηκε να με πε-
ριμένει. Με άρπαξε από τον ώμο και με τρά-
βηξε προς το μέρος του, με τα κόκκινα μάτια
του να αστράφτουν θριαμβευτικά. Σε τόσο
κοντινή απόσταση που βρισκόμασταν, αυτό
ήταν μάλλον ό,τι χρειαζόταν για να με σκο-
τώσει.  Tούτη τη φορά, είχε αυτό που ήθελε.

Η Αγάπη και η Αφοσίωση Κυλάνε Βαθύτερα
από το Αίμα

ΣΕΛ: 496

Δεσμώτες ψυχών
Richelle Mead | ΔΙΟΠΤΡΑ

βιβλίο Παρουσίαση: Σοφία Τσέπα

Τα ξωτικοπάπουτσα  
Μαρία Γαϊτάνου | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Για παιδιά μέχρι 8 χρόνων
Όλα ξεκίνησαν από ένα δέντρο, ένα καραμελόδεντρο, τόσο με
γάλο όσο ένα δάσος, τόσο σκιερό όσο ένα βουνό. Το δέντρο
αυτό επέλεξαν για να κατοικήσουν τα ξωτικά και μαζί τους και
ο Παραδείσης ο μπαλονοσώστης. Αχώριστοι βοηθοί του σ’ αυτή
τη δύσκολη δουλειά τα ξωτικοπάπουτσά του. Τι συμβαίνει
όμως στους συντρόφους του; Σε τι περιπέτειες τον βάζουν; Πού
θα τον βγάλει το μακρινό ταξίδι της αναζήτησης που ξεκινά;
Πώς αυτός και τα ξωτικοπάπουτσα θα γίνουν ειρηνοποιοί;
Ποια είναι τα απίθανα πλάσματα που συναντά στο δρόμο του
και πόσα όλα αυτά θα αλλάξουν τη ζωή του και τη ζωή όσων
ανταμώνει; Ένα ταξίδι… μια ευκαιρία για νέους δεσμούς…. μια
ευκαιρία για προσφορά, έτσι όπως πρέπει να είναι η ζωή μέσα
και έξω από τα παραμύθια.

Ψάχνοντας τον Νέμο: 
Οι περιπέτειες του Νέμο
Ευανθία Τζιμούρτα | ΜΙΝΩΑΣ

5 παζλ με 9 κομμάτια για απίθανες ώρες διασκέδασης!

Το χάδι της μηΤέρας   
Λυδία Γιαννακοπούλου | ΜΕΛΙΧΡΥΣΟΣ
Μια αληθινή ιστορία που θα προκαλέσει σοκ και ανατριχίλα
αλλά.. Πρέπει να ακουστεί.
Το θέμα του ευαίσθητο και σκληρό... 
Παιδική κακοποίηση! Ποιος αντέχει την αλήθεια;
Ποιος ευθύνεται; Τι αλλάζει όταν κλείνει η πόρτα;
Εικόνες σκληρές. "Τραύματα" που ποτέ δεν κλείνουν.
Ένα "γιατί" που θα μείνει αναπάντητο, χαραγμένο στην ψυχή.
Σκοτάδι. Σημείο μηδέν. Και η μέτρηση αρχίζει ξανά και ξανά.
Γεγονότα που συμβαίνουν δίπλα σου.....
Σε απόσταση αναπνοής.....
Σε απόσταση αδιαφορίας.....
Τα βλέπεις.... Τα ακούς.....ΣΙΩΠΕΙΣ!
ΣΕΛ.: 219

Τα βιβλία των εκδόσεων Μελίχρυσος μπορείτε να τα βρείτε στο
βιβλιοπωλείο «Παιδεία».
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ΕΡΕΥΝ-

ητικά

Άλλο 2010 κι άλλο 2014...
Μεγάλο το ενδιαφέρον για τους συσχετισμούς δυνάμεων όχι μόνο στο κοινοβούλιο αλλά και στην αυτοδιοίκηση
θα έχουν οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία των υφιστάμενων κομμάτων ή η πιθανή ίδρυση νέων. Τα περί ακομ-
μάτιστης αυτοδιοίκησης που στο παρελθόν μόνο ως αστείο ακούγονταν, ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από δε-
καετίες που μπορεί να έχει μια βάση. Και γιατί οι πολίτες έχουν απογοητευθεί από τους πολιτικούς και τα κόμματα
και εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης στη χώρα που έφερε πολλούς σε δεινή θέση. Οι αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του 2014 δεν θα μοιάζουν με τις πρώτες του «Καλλικράτη», είναι το μόνο βέβαιο. Πως θα διαμορφωθούν οι
συσχετισμοί στην Ήπειρο, στις Περιφερειακές εκλογές είναι νωρίς να προβλέψει κανείς, όπως και στο δήμο Ιωαν-
νιτών. Η παράταξη που διοικεί το δήμο είχε στηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜ.ΑΡ και τους Οικολόγους. Ρόλο
θα παίξουν και τα πρόσωπα που θα ηγηθούν και τι θα κάνουν τα κόμματα. Από τα μέσα του 2013 θα δοθούν κά-
ποιες απαντήσεις, ιδίως αν προηγηθούν εθνικές εκλογές.

Ευθύνες παντού
Ευθύνες για την κατάσταση αυτή
φέρει σίγουρα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
που τα τελευταία τρία χρόνια έκανε τα
πάντα για να απομακρυνθεί από τη
βάση της, αλλά σε τοπικό επίπεδο οι
ευθύνες πρέπει να επιμεριστούν και
αλλού.
Για παράδειγμα η απαξίωση της ίδιας
της Νομαρχιακής Επιτροπής που στα
δύσκολα στηρίχτηκε μόνο από τον
Γραμματέα και ορισμένα μέλη της
είναι κάτι που πρέπει να προβλημα-
τίσει όλους.
Γιατί σε περιόδους που το ΠΑΣΟΚ
ήταν πρώτη δύναμη όλοι έτρεχαν για
να επωφεληθούν.
Μόλις άλλαξαν τα πράγματα όμως…
λάκισαν.

»

Αύξηση στις εξαγωγές
Για να μη λέμε μόνο τα άσχημα να με-
ταφέρουμε κι αυτό:
Αύξηση 12% σημείωσαν οι ελληνικές
εξαγωγές στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2012, σύμφωνα με στοι-
χεία της Eurostat για το εξωτερικό
εμπόριο της ΕΕ.
Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση στην ΕΕ, μετά τη
Λετονία (14%), ενώ ακολουθούν η
Λιθουανία και η Σλοβακία (11%) και
η Πορτογαλία (9%). 
Η αξία των ελληνικών εξαγωγών
έφθασε στο 9μηνο στα 18,6 δισ.
ευρώ, από 16,7 το αντίστοιχο διά-
στημα του 2011.
Οι εισαγωγές της Ελλάδας μειώθηκαν
την ίδια περίοδο κατά 13% ή κατά
4,3 δισ. ευρώ σε απόλυτα μεγέθη.

»

Περί «δημοσίου 
συμφέροντος»
Λόγους «δημοσίου συμφέροντος»
επικαλείται ο υπουργός Οικονομικών
προκείμενου να μην ισχύσει η δικα-
στική απόφαση σύμφωνα με την
οποία η είσπραξη του «χαρατσιού»
δεν πρέπει να γίνεται από τη ΔΕΗ.
Το ίδιο επικαλείται και το υπουργείο
Εργασίας για τις παρεμβάσεις που
έκανε μαζί με την ΚΕΔΕ στο πρό-
γραμμα του ΕΣΠΑ για τους παιδικούς
και που τώρα κινδυνεύει να τιναχτεί
στον αέρα.
Ωραία λογική αυτή όμως ε;

»

Κλειδαρότρυπα

Μήπως οι
φιλοζωι-
κές οργα-
νώσεις

πρέπει να κατα-
λάβουν ότι τα
αδέσποτα έχουν
δικαίωμα αλλά
δικαίωμα έχουν
και τα παιδιά
που φοβούνται
να κυκλοφορή-
σουν στους δρό-
μους; 

;

Τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πτωχεύσει πολιτικά αλλά
και οικονομικά. Χρωστάει σε όλο τον κόσμο. Α ρε
Τσουκάτε πόσο του λείπεις…

Εμφανής η αποχή των πολιτών από
το εορταστικό κλίμα των Χριστου-
γέννων και σίγουρα όχι αδίκως. Ελά-
χιστα μπαλκόνια, σε σχέση με το
παρελθόν έχουν στολισθεί, φτώχεια
εμφανής και περιορισμός εορταστι-
κής εικόνας καθώς και ερημιά στους
δρόμους. Και τι έμεινε μέχρι τα Χρι-
στούγεννα που μπορεί να αλλάξει το
κλίμα της καταχνιάς; Μάλλον καθό-
λου. Παγωμένη αγορά, παγωμένοι
άνθρωποι. Το τελευταίο είναι χειρό-
τερο.

***********
Η υπογραφή στην επιστολή «δώστε
και σώστε» που έστειλε το ΠΑΣΟΚ σε
φίλους και στελέχη του ήταν του Γε-
νικού Διευθυντή του κόμματος Νίκου
Σαλαγιάννη, πρώην βουλευτή Καρδί-
τσας. Αλλά στις γραμμές της υπήρχε
το δράμα που ζει από καιρό ο Πρό-
εδρος του κινήματος Βαγ. Βενιζέ-
λος, καθώς αδυνατεί να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του ως εργοδότης
απέναντι στους εργαζόμενους του
ΠΑΣΟΚ. Είναι μια απίστευτη κατά-
σταση.

***********
Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στο
κίνημα είναι περίπου διακόσιοι εί-
κοσι, από τους οποίους οι εξήντα
στις νομαρχιακές επιτροπές. Όλοι
αυτοί αμείβονται ικανοποιητικά, η δε
ετήσια αμοιβή τους ανέρχεται κάπου
στα έξι εκατομμύρια ευρώ.
Το κόμμα όμως είναι υπερχρεωμένο
κι ένας «Θεός ξέρει που θα βρεθούν
αυτά τα χρήματα». Είναι μια απί-
στευτη κατάσταση την οποία –για να
είμαστε δίκαιοι- δεν δημιούργησε ο
κ. Βενιζέλος.

***********
ΣΤΗ Βουλή για την άρση της ασυλίας
του βουλευτή της Χρυσής Αυγής
Ηλία Κασιδιάρη διαβιβάστηκε από
τον Αρειο Πάγο η δικογραφία που
έχει σχηματιστεί εις βάρος του για το
χαστούκι που είχε δώσει στη βου-
λευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, κατά
τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής
του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1.
Τα αδικήματα που βαρύνουν τον
βουλευτή είναι η απρόκλητη και έμ-
πρακτη εξύβριση και η επικίνδυνη
σωματική βλάβη. Τώρα η δικαιοσύνη

έχει το λόγο, αφού πρώτα η
βουλή άρει την

β ο υ λ ε υ τ ι κ ή
ασυλία του

Κασιδιάρη.
Ίδωμεν.

*

Τα αδέσποτα δεν πέφτουν από τον ουρανό...
Ούτε η λειτουργία, μετά βασάνων και κόπων και μεγάλης καθυστέρησης,
του καταφυγίου αδέσποτων έδωσε λύση στο τεράστιο πρόβλημα των πολ-
λών σκυλιών που περιφέρονται στην πόλη και στο λεκανοπέδιο. Και δεν
ήταν δυνατόν να δοθεί λύση όταν, καθημερινά, κάποιοι από εμάς παρατάμε
στο δρόμο το σκυλί που αγοράσαμε ή μας έδωσαν, επειδή το βαρεθήκαμε,
δεν θέλουν να παίξουν άλλο τα παιδιά μας και πάει λέγοντας. Τα αδέσποτα
δεν πέφτουν από τον ουρανό...
Η εξόντωση τους, όμως,  είναι καταδικαστέα και ποινικά κολάσιμη ενέργεια
και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση λύση, ωστόσο θα πρέπει κάποτε να αν-
τιληφθούν και όσοι εγκαταλείπουν τα άτυχα ζώα στην τύχη τους, ότι έχουν
ευθύνες. Τα τελευταία περιστατικά με έξι δηλητηριασμένα σκυλιά στο Νεο-
χωρόπουλο και το Πέραμα, απλά ανέδειξαν εκ νέου το πρόβλημα. Η συμ-
βίωση των αδέσποτων και των κατοίκων δεν είναι εύκολη, ιδίως όταν οι
αγέλες που κυκλοφορούν τρομοκρατούν παιδιά και μεγάλους σε γειτονιές.
Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας , δεν λύ-
νεται από ένα καταφύγιο που προσφέρει στείρωση και φροντίδα, ή αναζητά
οικογένειες να αναλάβουν τα συμπαθή τετράποδα.

Με χτύπησε κύριε
πρόεδρε ο Κασιδιάρης.
Με χτύπησε χωρίς να

τον… προκαλέσω.
Να εδώ.

Καλή τιμή, όχι όμως  χαμηλή
Μετά τα περσινά με το ... κίνημα της πατάτας (κυρίως
Νευροκοπίου) ανά τη χώρα που πέρασε και από τα
Γιάννινα, φέτος επικρατεί η πρωτοβουλία για «τρό-
φιμα χωρίς μεσάζοντες». Στα πλαίσια αυτά θα διανε-
μηθεί πατάτα Χρυσοβίτσας στο υπόστεγο του
ΚΕΠΑΒΙ σήμερα Σάββατο, προς 70 λεπτά το κιλό, σε
τσουβάλια των 10 και 20 κιλών. Η πατάτα Χρυσοβί-
τσας είναι ποιοτική,  αλλά με 70 λεπτά το κιλό δεν είναι
και φθηνή. Να λέμε και τα καλά και τα στραβά...
Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι που έφτανε με 35 λεπτά η πα-
τάτα Νευροκοπίου, οι παραγωγοί της Χρυσοβίτσας
που δεν μπήκαν στο κίνημα αυτό, ζητούσαν 45 και 50
λεπτά για να τη διαθέσουν απευθείας στους κατανα-
λωτές.  Η τιμή είναι συνάρτηση και της ποιότητας, άρα
τα 70 λεπτά πρέπει να σημαίνουν την καλή, όχι τη δεύ-
τερη. Γιατί με 80  λεπτά πουλάνε και σε αλυσίδα σου-
περμάρκετ, Χρυσοβίτσας, πάντα. Από τα μανάβικα
που την πουλούν και 90 λεπτά και 1 ευρώ, τα 70 λεπτά
σαφώς και συμφέρουν.
Ναι. «Τρόφιμα χωρίς μεσάζοντες», αλλά όχι και με 70
λεπτά το κιλό!!!

Υπερβολές και χιούμορ...
Τους κωπηλάτες Ολυμπιονίκες του Λονδίνου Γιάννη Τσίλη και
Γιώργο Τζιάλλα τίμησε ο δήμος Ιωαννιτών με εκδήλωση στο δημο-
τικό συμβούλιο και απονομή από το δήμαρχο του ασημένιου μεταλ-
λίου  της πόλης. Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν  οι προπονητές τους Ε.
Βάχος και Απ. Παλαιοπάνος  και ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου
Σ. Στάμος.
Πλην των συγχαρητηρίων και των άλλων αναφορών για το πόσο τι-
μάται η πόλη από την διάκριση των δυο αθλητών, ο δημοτικός σύμ-
βουλος Κώστας Τσάγκας πρότεινε, εφόσον και οι ίδιοι οι Ολυμπιο-
νίκες το επιθυμούν (το διευκρίνισε δυο φορές προς άρση παρεξη-
γήσεων), να προσληφθούν στον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης
του δήμου, ώστε να προσφέρουν τις πολύτιμες εμπειρίες και γνώ-
σεις τους στον αθλητισμό.  Αμηχανία επικράτησε για λίγο στην αί-
θουσα. Εκπλήττει συχνά με τις παρεμβάσεις του ο κ. Τσάγκας. Πως
να γίνει πρόσληψη; Δεν απέφυγε το... ωραίο και ο δήμαρχος Φίλιπ-
πας Φίλιος αναφέροντας το γνωστό, ότι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι
γκρέμιζαν τα τείχη για να περάσουν στην πόλη οι Ολυμπιονίκες. Αν
πάμε να γκρεμίσουμε τμήμα του κάστρου μας θα έρθει η 8Η Εφο-
ρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και θα μας σταματήσει, είπε με χι-
ούμορ. Τόσες πύλες έχει.
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