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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σε ισχύ από Δευτέρα η τρίτη φάση άρσης μέτρων με εξαίρεση τα νησιά

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΞΑΝΑΧΩΡΙΣ…ΣΥΝΟΡΑ!
Αίρεται η απαγόρευση μετάβασης σε Νομούς διαφορετικούς από τη μόνιμη
κατοικία των πολιτών • Ποιες δραστηριότητες αναψυχής επανεκκινούν

Στο σχολείο επιστρέφουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου…
● Mετά από δύο σχεδόν µήνες
«αποκλεισµού» για την αποφυγή µετάδοσης του κορωνοϊού, οι
µετακινήσεις στη χώρα µας δεν
θα γνωρίζουν πλέον… σύνορα,
καθώς από την ερχόµενη ∆ευτέρα επιτρέπεται και πάλι η µετάβαση σε διαφορετικούς Νοµούς
απ’ αυτούς που ο κάθε πολίτης
διαµένει µόνιµα!

Σε τοπικό επίπεδο αυτό σηµαίνει ότι οι Γιαννιώτες θα µπορούν
στο εξής να ταξιδεύουν προς τα
παράλια ή και εκτός Περιφέρειας
για δουλειές, υποχρεώσεις ή και
αναψυχή, καθώς οι υψηλές θερµο-

κρασίες ευνοούν εξορµήσεις σε
βουνό ή θάλασσα.
Παράλληλα, επαναλειτουργούν
µία σειρά από δραστηριότητες
όπως ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι, µε την τήρηση συγκεκριµένων
µέτρων προστασίας, ενώ στις σχολικές αίθουσες επι➥ 11η σελ.

Ο Μ. Βορίδης ζήτησε από την Ε.Ε.

Να είναι ταχύτερη η πληρωμή
των κοινοτικών ενισχύσεων…
✔

Το Μητρώο Αγροτών θα μειώσει τη γραφειοκρατία…

● Επιπλέον πόρους για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις από την
πανδηµία του κορωνοϊού σε όλους
τους
πληττόµενους κλάδους του
πρωτογενούς τοµέα, ζήτησε από
την Ε.Ε. ο Υπουργός Αγροτ. Ανάπτυξης Μ. Βορίδης, κατά την άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊ-

ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν ο λαϊκισμός
συμμαχεί με τη βλακεία
➤ Γράφει η ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
➤ στη σελιδα

4

Ο Δήμος Ιωαννιτών μένει… πίσω
στην αναβάθμιση του οδοφωτισμού!
Σφοδρή επίθεση από Μ. Ελισάφ, Ν. Γκόντα, Α. Μπαρτζώκα κατά Θ. Μπέγκα και
Τ. Καλογιάννη • Προσφυγή σε τοπικό δημοψήφισμα εξετάζει η Δημοτική Αρχή

PEΠOPTAZ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ

Η Αντιπολίτευση με οριακή διαφορά (23-22) «μπλόκαρε» χθες το έργο

κής Ένωσης.
Την ίδια ώρα, προχωρά η λειτουργία του Μητρώου Αγροτών, καθώς και η διασύνδεση των 147
πληροφοριακών συστηµάτων –
υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ µε εποπτευόµενους φορείς του, µε στόχο
την γραφειοκρατική αποσυµφόρηση των παραγωγών και την αντιµετώπιση των «ελληνοποιήσεων».

Η τηλεδιάσκεψη Υπουργών…
Κατά την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας ο
Μ. Βορίδης υπογράµµι- ➥ 2η σελ.

Στα εξοχικά τους που
βρίσκονται εκτός Νομού
μόνιμης κατοικίας θα
μπορούν να ταξιδέψουν
από Δευτέρα όσοι τα στερήθηκαν λόγω των μέτρων κατά της διάδοσης
του κορωνοϊού…

● Με οριακή διαφορά (23 κατά
– 22 υπέρ) οι παρατάξεις της
Αντιπολίτευσης «µπλόκαραν» τη
σύναψη προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Ιωαννιτών και
της Περιφέρειας για την ωρίµανση της µελέτης που αφορά την
ενεργειακή αναβάθµιση του οδοφωτισµού σε πόλη και δηµοτικά
διαµερίσµατα.
Οι παρατάξεις που απαρτίζουν
τη ∆ηµοτική Αρχή, µετά την αρνητική τροπή της υπόθεσης, δεσµεύ-

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Μίνι καύσωνας
το Σαββατοκύριακο
● Πρωτοφανής µίνι – καύ-

σωνας, ο οποίος θα διαρκέσει
µέχρι τη ∆ευτέρα, θα πλήξει τη
χώρα, µε το θερµόµετρο να
χτυπάει «κόκκινο» σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας!
Σήµερα Σάββατο στα Γιάννενα
η µέγιστη θερµοκρασία αναµένεται να φτάσει τους 34 βαθµούς Κελσίου.
Ήδη από χθες η ζέστη και στην
περιοχή µας ήταν αποπνικτική,
λόγω και των αυξηµένων συγκεντρώσεων σκόνης, ενώ το µεσηµέρι έσπασαν τα
➥ 11η σελ.

Νέα «εργαλεία» στην ενίσχυση
της αντιπυρικής θωράκισης

τηκαν ότι θα κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να «µη µείνει η πόλη στο
σκοτάδι», αφήνοντας ανοικτό ακόµη και το ενδεχόµενο τοπικού δηµοψηφίσµατος.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση
της ψηφοφορίας ο ∆ήµαρχος Μ.
Ελισάφ και οι επικεφαλής των συνεργαζόµενων παρατάξεων «Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Πρωτοπορία» Ν.
Γκόντας και «Γιάννενα Τώρα»
Άρης Μπαρτζώκας έδωσαν κοινή
συνέντευξη Τύπου,
➥ 11η σελ.

Σφύριγμα τρένου θέλει
να ακούσει η Ήπειρος
σελ.12

Διαβεβαιώσεις προς Μ. Κεφάλα για
αξιοποίηση του παλιού Πανεπιστημίου

σελ.2

σελ.12

Περισσότερες δόσεις και ακατάσχετο
λογαριασμό ζητά ο εμπορικός κόσμος

Τη διαχείριση του ΣΜΑ
ζητά ο Δήμος Ζίτσας

σελ.6

σελ.12

ΕΠΙΦΥΛΛΙ∆ ΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚOΣ «Π.Λ.»

Ο Λόρδος Βύρων
στην Ήπειρο...

Ξεκινούν οι ιατρικοί και διαγνωστικοί έλεγχοι

Στη «βάση» τους από χθες
οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ
✔

➤ Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
● Ο μεγάλος φιλέλληνας (και ίσως ο μεγαλύτερος όλων) Λόρδος Βύρων το 1809 επισκέφτηκε
την Ήπειρο. Επιβάλλεται, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε την πορεία του, την παραμονή του στην
Ήπειρο και τις εντυπώσεις του από όσα είδε την
εποχή που κυριαρχούσε ο αιμοσταγής τύραννος
Αλή Πασάς.
Τα περισσότερα τα πληροφορούμαστε από την επιστολή που
έστειλε στη μητέρα του από την Πρέβεζα. Επομένως έχουμε περιγραφή και εντυπώσεις από γραπτή μαρτυρία του ίδιου
➥7η σελ.

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τις ομάδες

● Στα Γιάννινα βρίσκονται
ήδη από χτες οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του
ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ µέσα στο
Σαββατοκύριακο αναµένεται
να πάρουν και οι υπόλοιποι
τον δρόµο της επιστροφής
στην πρωτεύουσα της Ηπείρου καθώς θα πραγµατοποιηθεί και ιατρικός έλεγχος πριν
από τους διαγνωστικούς ελέγ-

Μ. Ελισάφ - Ν. Γκόντας - Α. Μπαρτζώκας υποσχέθηκαν
χθες να μην αφήσουν το Δήμο στο σκοτάδι…

ΘΕΣΗ του «Π.Λ.»

Ηττημένες οι παρατάξεις,
ζημιωμένοι οι δημότες!...
Να µας συγχωρούν οι δηµοτικές παρατάξεις στο ∆ήµο Ιωαννιτών, αλλά από τη χθεσινή ψηφοφορία για την ενεργειακή αναβάθµιση του οδοφωτισµού, δεν υπάρχουν «νικητές». Υπάρχουν µόνο ηττηµένοι: Ηττηµένες ∆ηµοτική Αρχή και ∆ηµοτικές παρατάξεις (και ας κάνουν πως δεν το
καταλαβαίνουν), ηττηµένος όµως ο ∆ήµος, ηττηµένοι οι δηµότες. Και µόνο ότι χρειάστηκαν «ποταµοί» ανακοινώσεων για να πείσουν για τα επιχειρήµατά τους αρκεί.
∆εν είναι η πρώτη φορά που η Αντιπολίτευση, από τις παρατάξεις
που εκφράζουν την Μαρξιστική αντίληψη, µέχρι και εκείνες που «οµνύουν» στον φιλελευθερισµό και τον ιδιωτικό τοµέα, συµπαρατάσσονται και
«συµπλέκονται» για να αντιπολιτευτούν τη ∆ηµοτική Αρχή,
όπως είχε γίνει και µε το ζήτηµα της καθαριότητας, τα απο- ➥ 11η σελ.

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Επιπλέον στήριξη όπου χρειαστεί…

Έκτακτη επιχορήγηση 75 εκ. ευρώ
σε όλους τους Δήμους της χώρας!
✔ ΚΕΔΕ: Έμπρακτη αναγνώριση του έργου της Αυτοδιοίκησης
● Έκτακτη –
ισχυρή οικονοµική ενίσχυση από
το Κεντρικό Κράτος προς τους
ΟΤΑ, ήταν το κύριο αίτηµα της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος
(ΚΕ∆Ε),
όπως εκφράστηκε από τον Πρόεδρό της ∆ηµ.
Παπαστεργίου στην Εκτελεστική
Επιτροπή (σχετικό το χθεσινό
πρωτοσέλιδο του «Π.Λ.») και
άµεση υπήρξε η ανταπόκριση

του Υπουργείου Εσωτερικών,
αναγνωρίζοντας το δυσανάλογο
βάρος που έχουν σηκώσει οι ∆ήµοι κατά την περίοδο της πανδηµίας.
➥ 11η σελ.

ΓΝΩΜEΣ
χους που θα γίνουν το µεσηµέρι
της ερχόµενης Τρίτης.
Ήδη στην πόλη των ➥ 11η σελ.

Παιχνίδια συμφερόντων
της τοπικής εξουσίας!..
➤ Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ

Το π ρωί
της ∆ευτέρας
σ’ όλα
τα π ερίπ τερα

Μια ξεχωριστή εβδοµαδιαία εφηµερίδα
µε όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναµένονται να γίνουν την ερχόµενη εβδοµάδα

● «Ε∆Ω καράβια χάνονται, βαρκούλες αρµενίζουν», για να µην
πούµε για το τι έκανε η «κοπέλα» την ώρα που ο κόσµος καίγονταν.
Ακριβώς έτσι και χειρότερα οι τοπικοί «άρχοντες», που εδώ και καιρό
έχουν στήσει καυγά για το αν πρέπει να µπουν ή όχι ...λάµπες led
στους δρόµους. Αν είναι θεσµική εκτροπή να πάνε οι του ∆ήµου στην
Περιφέρεια για ενηµέρωση, για να αντιλαµβάνονται οι πολίτες ότι
πρόκειται για ένα παιχνίδι συµφερόντων και εξουσίας. Γιατί αυτή την
εντύπωση σχηµατίζουν, χωρίς να καθίσουν και να σκά➥ 3η σελ.

Σελ. 2η

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ
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✔ Eκδηλώσεις ✔ Γεγονότα

KAI AΛΛA ΠOY EN∆IAΦEPOYN

✔ Eκδηλώσεις ✔ Γεγονότα

Παρουσιάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Έστειλαν επιστολή στον Διοικητή της ΑΑΔΕ

Συμμετέχει στην κοινοπραξία Erasmus+

Νέα «εργαλεία» στην ενίσχυση
της αντιπυρικής θωράκισης
➤ Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Ηπείρου για
την πορεία υλοποίησης διασυνοριακού έργου
• Ένα επιπρόσθετο εργαλείο στην ενίσχυση της αντιπυρικής θωράκισης
των δασών και
δασικών οικοσυστηµάτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας θ’ αποτελέσει
η
«Πλατφόρµα
Επ ιχειρησιακής
Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2» “OFIDIA2”
του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής
Συνεργασίας
INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία» 20142020, η πορεία του οποίου παρουσιάστηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου ∆υτ. Μακεδονίας στο χώρο ενηµέρωσης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής ∆ιοίκησης Ηπείρου.
Στη συνάντηση συµµετείχαν από πλευράς Αποκεντρωµένης ο Γενικός ∆/ντης ∆ασών & Αγροτικών
Υποθέσεων Ν. Παπαευθυµίου, ο υπεύθυνος του έργου Κ. Παπαγεωργίου, από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ο Αναπληρωτής Καθηγητής του
Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Στ. Αναστασιάδης, από την
Περιφερειακή Πυροσβεστική ∆ιοίκηση Ηπείρου παρέστησαν ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας & Νήσων (Κέρκυρα-Λευκάδα-Παξοί) Υποστράτηγος
Π.Σ. Κων/νος Παχίδης, ο ∆ιοικητής
Περιφερειακής Πυροσβεστικής ∆ιοίκησης Ηπείρου Αντιπύραρχος Απόστολος Βασδέκης, οι Αντιπύραρχοι
Κων/νος Τσιώπος & ∆ηµήτρης
Τσουµάνης, ο Πυρονόµος Χρήστος
Κοντογιάννης ενώ συµµετείχε και ο
ανάδοχος του έργου.
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση εξειδίκευσε τα στάδια υλοποίησης
του ασύρµατου δικτύου µεταφοράς
εικόνας σε πραγµατικό χρόνο και σε
υψηλή ανάλυση προς τα κέντρα ελέγχου του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων
και του Περιφερειακού Κέντρου Επι-

χειρήσεων της ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού Ιωαννίνων και της προµήθειας υποστηρικτικού εξοπλισµού τα οποία θα υλοποιηθούν στο άµεσο διάστηµα.
Ο εκπρόσωπος του τµήµατος
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων παρουσίασε τις νέες δυνατότητες βελτιωµένης πρόβλεψης καιρού ακριβείας µε τη χρήση µοντέλου WRF,
διαδικτυακής πρόσβασης στο ιστορικό των προβλέψεων, µετρήσεων
και συµβάντων καθώς και ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρµας εύχρηστης απεικόνισης των προβλέψεων καιρού και µετεωρολογικών
µετρήσεων µε δυνατότητα ενηµέρωσης σε πραγµατικό χρόνο για επιχειρησιακή χρήση.
Προτάσεις βελτίωσης στο σχεδιασµό του δικτύου και της διαδραστικής πλατφόρµας καθώς και σειρά
τεχνικών θεµάτων συµβατότητας
του νέου δικτύου στο υφιστάµενο δίκτυο που ήδη λειτουργεί, περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων στη συζήτηση του ακολούθησε ενώ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τονίστηκε ο βαθµός ετοιµότητας και η
στενή συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ.
Μακεδονίας, στη διαµόρφωση µιας
πολιτικής στρατηγικού χαρακτήρα
µε καίριες παρεµβάσεις κάτω από
το πρίσµα της προστασίας και διαφύλαξης του δασικού πλούτου της
περιοχής.

Η «Αυτοδιοικητική Συνεργασία» κατά της Δημοτ. Αρχής

Καθυστέρησε η μίσθωση του
καταστήματος – ξενώνα Ζίτσας
• Tο ζήτηµα µε το δηµοτικό ακίνητο (κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και ξενώνα) στην
Κοινότητα Ζίτσας που παραµένει
κλειστό από τον Σεπτέµβριο του
2019 λόγω αποχώρησης του τελευταίου µισθωτή θέτει µε ανακοίνωσή της η παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία» του ∆ήµου Ζίτσας.
Όπως επισηµαίνει, «φτάσαµε
στον Μάιο του 2020 για να φέρει η
∆ηµοτική Αρχή στην Οικονοµική
Επιτροπή ένα σχέδιο διακήρυξης. Η
οποία διακήρυξη όµως ήρθε για να
έρθει κατά τα κοινώς λεγόµενα αφού

κατά παραδοχή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου υπάρχουν ακόµη εκκρεµότητες µε τον τελευταίο µισθωτή
που δεν επιτρέπουν την δηµοπράτησή του και θα χρειαστεί επιπλέον
χρόνος».
Η παράταξη καταλογίζει ευθύνες στη ∆ηµοτική Αρχή φέρει για την
καθυστέρηση της διαδικασίας δηµοπράτησης και την καλεί «να αντιληφθεί επιτέλους τη σοβαρότητα του
θέµατος και να ολοκληρώσει τη διαδικασία µε γνώµονα τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας και όχι την εξυπηρέτηση των όποιων µικροσυµφερόντων».

Από σήμερα και μέχρι την Τρίτη

Διακοπές ρεύματος σε
περιοχές του Νομού
• Για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος ως εξής:
✒ Σήµερα, Σάββατο: Α) Από ώρα 08:30 έως 13:00 στις
παρακάτω περιοχές: Βιοµηχανική Περιοχή στο Εργοστάσιο Μυτιληναίου και στις επιχειρήσεις πέριξ αυτού.
✒ Αύριο, Κυριακή: Α) Από ώρα 07:30 έως 09:30 στις παρακάτω περιοχές: Πεδινή στην επιχείρηση ξυλείας Τσινάβου, τµήµα Μπάφρας πέριξ
των επιχειρήσεων σιδηρουργείο Μπακόλα – πτηνοτροφείο Θεοδωρή, Καστρίτσα, Ηλιόκαλη, Βασιλική, Λογγάδες, Κήποι Μάζιας, ∆ροσοχώρι, Γερακάρι, Πλατανιά, ∆αφνούλα, Κατσικά, ασβεστοποιϊα Τσίωτα, ΒΙΟΜΕΤΑΛ,
ΛΑΜ∆Α ΕΠΕ, πτηνοτροφεία των Βαρτζιώτη – Μάντζιου – Μπλάντζιου – Λισγάρα, βουστάσιο Σµπόνια, σφαγεία ∆έλλα – Τσακανίκα, Κουτσελιό, Σερβιανά, Ελληνικό, Αετοράχη, Φορτόσι, οικ. Κωστήτσι, Πάτερο, Καλέντζι, Πλαίσια, Πηγάδια, Πετροβούνι, οικ. Κέδρος, Μουζακαίοι, Χαροκόπι, οικ. Καραδήµας, οικ. Κοντινοί, Χουλιαράδες, Βαπτιστή, Μιχαλίτσι, Ποτιστικά Πετροβουνίου, Παλαιοχώρι Συρράκου, Προσήλιο, Συρράκο, Καλαρρύτες.
✒ Mεθαύριο, ∆ευτέρα:
Α) Από ώρα 08:00 έως 15:00 στις παρακάτω περιοχές: Ανθρακίτης (Η
διακοπή θα εκτελεστεί τµηµατικά µε µέγιστη χρονική διάρκεια διακοπής τις 4
ώρες ανά τµήµα του οικισµού.).
2) Την Τρίτη, 19 Μαΐου:
Α) Από ώρα 08:00 έως 10:30 στις παρακάτω περιοχές: Περιοχή Νεοχωρόπουλο στις οδούς Μάνου Κατράκη, Μαντούς Μαυρογένους και τµήµα
της Ασηµακοπούλου.
Β) Από ώρα 08:30 έως 14:30 στις παρακάτω περιοχές: Πεντόλακκος
στον οικισµό Ρίζες πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.
Γ) Από ώρα 11:00 έως 14:00 στις παρακάτω περιοχές: Αγία Κυριακή
Θεριακησίου πέριξ τυροκοµείου Μινέρβα.

Προτάσεις για τις δηλώσεις από
τους Φοροτεχνικούς Ιωαννίνων
• Επιστολή µε συγκεκριµένες προτάσεις
για τη διευκόλυνση της
περίπλοκης κατάστασης που προκάλεσε η
πανδηµία του κορωνοϊού και στον τοµέα της
υποβολής φορολογικών δηλώσεων ζητά µε
επιστολή της προς τον
∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Εσόδων η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών Ιωαννίνων.
Πιο συγκεκριµένα ζητάει να καταστούν εµπρόθεσµες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως 30 Νοεµβρίου
2020 για τα φυσικά πρόσωπα και να
αλλάξει µόνο ο τρόπος πληρωµής
των δόσεων. ∆ηλαδή, για όσες καταβληθούν έως 31 Ιουλίου να οριστούν τρεις δόσεις, έως 30 Σεπτεµβρίου δύο δόσεις, και έως 30 Νοεµβρίου να πληρώνεται εφάπαξ το ποσό της πράξης διοικητικού προσδιορισµού του φόρου. Να καταστούν επίσης εµπρόθεσµες όλες οι δηλώσεις νοµικών προσώπων έως 31
∆εκεµβρίου 2020 και να αλλάξει µόνο ο τρόπος πληρωµής των δόσεων. Έως 31 Ιουλίου έξι δόσεις και να
µειώνεται ο αριθµός των δόσεων για
κάθε µήνα υποβολής µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου που θα είναι εφάπαξ.
Όπως τονίζει η Ένωση, «µε δε-

δοµένο ότι η εφαρµογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
άνοιξε τη Μεγάλη Εβδοµάδα, το έντυπο Ε3 πριν από λίγες µέρες και
το έντυπο (Ν) των νοµικών προσώπων την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020,
καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη καθίσταται η εµπρόθεσµη υποβολή όλων των δηλώσεων, καθώς παράλληλα έχουµε τις τρέχουσες υποχρεώσεις, αλλά και εκείνες που απορρέουν από την πανδηµία. Σε όλα τα
παραπάνω πρέπει να προσθέσετε
την υγειονοµική ασφάλεια των λογιστών και των φορολογουµένων, καθώς η εξ αποστάσεως συµπλήρωση
των φορολογικών δηλώσεων είναι
δύσκολη και σίγουρα όχι εφικτή. Ο
κίνδυνος για την υγεία τη δική µας,
των οικογενειών µας και των πελατών µας καιροφυλακτεί, είναι ορατός
και δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο
το έργο µας».

657 ιατρικές μπλούζες στο «Χατζηκώστα»
από την Τράπεζα Ηπείρου

Τρία μαθήματα web design
από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ
• Μέλη της κοινοπραξίας
ΚΑ2
ERASMUS+ (πρόγραµµα µε τίτλο
"VOCATIONALWEB-LEAP:
An
Open Source eLearning Platform
for Training Vocational Students, Apprentices and Graduates on Web Design and Development") αποτελούν το Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µαζί µε το
2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων. Το
πρόγραµµα αποσκοπεί στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη τριών Moodle
µαθηµάτων, ως εξής: 1."Web Design and Development for begin-

Δε θα γίνουν οι φετινές
Γιορτές του Σουλίου
• Ματαιώνονται τελικά οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις του
Σουλίου, που ήταν προγραµµατισµένες για την Κυριακή 31 Μαΐου,
λόγω των µέτρων περιορισµού συνάθροισης πολιτών για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού.

ners": Αφορά τους µαθητές του 1ου
έτους του Τοµέα Πληροφορικής της
∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης. 2. "Advanced topics
for Web Design and Development":
Αφορά τους µαθητές του 2ου έτους
του Τοµέα Πληροφορικής της ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 3. "More advanced topics in
Web Design and Development" :
Αφορά τους µαθητές του έτους µαθητείας του Τοµέα Πληροφορικής
της ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.
Κάθε µάθηµα δοµείται έτσι ώστε
να είναι εφικτή η ολοκλήρωσή του σε
26 εβδοµάδες, όσο δηλαδή το διάστηµα µια σχολικής περιόδου. Περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραµµα
στην
ιστοσελίδα
http://vocwebleap.org/.

Έως 12 Ιουνίου
η ενισχυτική διδασκαλία
• Έως και την Παρασκευή 12
Ιουνίου θα συνεχιστούν τα µαθήµατα του προγράµµατος της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Αυτό θα γίνει µε ευθύνη των υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων
Αντισταθµιστικής
Εκπαίδευσης

(ΣΚΑΕ), µε αναδιαµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος όπου απαιτείται, χωρίς αλλαγή των ωρών
διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού
σύµφωνα µε τη σύµβασή του, µε λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων
για την προστασία των µαθητών και
των εκπαιδευτικών.

Υλοποιήθηκε η πρόταση του Αλ. Καχριμάνη για…

Αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους
με διασταύρωση στοιχείων
• Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνεχίζει τις πρωτοβουλίες
στήριξης και προστασίας της κοινωνίας και της δηµόσιας υγείας της
Ηπείρου, ενισχύοντας τη δωρεά της προς το Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα, µε την προσφορά 657 αποστειρωµένων, χειρουργικών µπλουζών που θα χρησιµοποιηθούν ως µέσο προστασίας
από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκοµείου.
Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου Σπ. ∆ερδεµέζης, σε συνάντηση που είχε
µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου Ι.
Βουγιούκα και τον Εντεταλµένο Εκτελεστικό Σύµβουλο Β. Τσουκανέλη ευχαρίστησε τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας για την επιπρόσθετη προσφορά υγειονοµικού υλικού και τόνισε πως αποτελεί σηµαντική ενίσχυση στην προσπάθεια κάλυψης των αυξηµένων αναγκών του νοσοκοµείου.

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: Να κρατήσουν όλα τα βιβλία
οι μαθητές Γυμνασίου και Α’- Β’ Λυκείου
• Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους ∆ιευθυντές Γυµνασίων και Γενικών Λυκείων να προχωρήσουν σε ενηµέρωση των µαθητών πως
δεν πρέπει να πετάξουν τα
βιβλία τους µετά το τέλος της
σχολικής χρονιάς και ο λόγος
είναι πως αυτά θα αξιοποιηθούν και την επόµενη.

• Tη θετική κατάληξη της πρότασης
που είχε καταθέσει
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- στο
πλαίσιο των συζητήσεων για καταβολή έκτακτης αποζηµίωσης λόγω κορωνοϊού
στους κτηνοτρόφουςγια τη διασταύρωση
των στοιχείων µέσω
των διαφόρων συστηµάτων καταγραφής στοιχείων- ανακοίνωσε χθες
στο Περιφερειακό Συµβούλιο ο
Αλέκος Καχριµάνης.
Συγκεκριµένα, υπογράφηκε
προχθές πρωτόκολλο συνεργασίας
ανάµεσα σε ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΟ
∆ΗΜΗΤΡΑ µε στόχο τη διασύνδεση
των πληροφοριακών συστηµάτων
των δύο οργανισµών για την άντληση στοιχείων, διασταυρωτικών ελέγχων κλπ. Πρόκειται για µια σηµαντι-

Να είναι ταχύτερη η πληρωμή
των κοινοτικών ενισχύσεων…
➥ από 1η σελ.

Από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίου Μηνά…

Μια διευκρίνιση για
νερόμυλο του Ζαγορίου
• «Αξιότιµοι κύριοι,
Με το παρόν θα ήθελα εκ µέρους των κατοίκων και των δηµοτών της
Κοινότητας Αγίου Μηνά του ∆ήµου Ζαγορίου να διορθώσω την εσφαλµένη
αναφορά άρθρου που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα σας µε τίτλο «Νερόµυλος Αρίστης: Ένας ξεχασµένος θησαυρός..!» στις 14/5/2020. Με µεγάλο
ενδιαφέρον διαβάσαµε το άρθρο και χαρήκαµε για την παρουσίαση αυτού
του «ξεχασµένου» σηµείου ενδιαφέροντος της περιοχής µας στο ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ερείπια του νερόµυλου
αυτού ούτε ξεχασµένα είναι, αλλά και ούτε ανήκουν στην Κοινότητα Αρίστης, καθώς δεν βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια αυτής. Η «περιοχή του
µύλου» πολύ καλά γνωστή στους κατοίκους του Αγίου Μηνά, εκτός από τα
ερείπια του νερόµυλου φιλοξενεί και άλλα ερείπια βοηθητικών κτηρίων
που εξυπηρετούσαν τις αγροτικές εργασίες των κατοίκων του χωριού στην
περιοχή. Στα χωράφια πέριξ του µύλου καλλιεργούνταν καλαµπόκι και άλλα κηπευτικά είδη, ενώ το σπίτι του τελευταίου µυλωνά διασώζεται στο χωριό µας. Η περιοχή σήµερα αποτελεί τµήµα του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου.
Με εκτίµηση,
Σταύρος Στεργίου
Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Μηνά»

κή εξέλιξη, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, καθώς πλέον θα διασταυρώνονται οι δηλώσεις για το ζωϊκό
κεφάλαιο κ.α..
Σηµειώνεται εδώ ότι η συζήτηση
των θεµάτων για τον εκσυγχρονισµό
της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας
και για τη στήριξη του πρωτογενούς
τοµέα αναβλήθηκε για την επόµενη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, στο τέλος του µήνα.

σε ότι η όσο το δυνατόν ταχύτερη πληρωµή της προκαταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων και σε υψηλότερο ποσοστό
θα λειτουργήσει ευεργετικά για την
κάλυψη των έκτακτων αναγκών
ρευστότητας των αγροτών που
έχουν δηµιουργηθεί µέσα σε αυτές
τις ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες.
Στην κατεύθυνση αυτή πρότεινε
ακόµη: υψηλότερο ποσοστό προκαταβολών στο ύψος του 80% των
άµεσων ενισχύσεων µε πιθανή
ηµεροµηνία καταβολής νωρίτερα
του Οκτωβρίου και συγκεκριµένα
όσο το δυνατόν νωρίτερα, υψηλότερο ποσοστό προκαταβολών άνω
του 50% για τα επενδυτικά µέτρα
του ΠΑΑ µε µειωµένες εγγυήσεις
κ.α.

Το Μητρώο Αγροτών
Στο µεταξύ, τηλεδιάσκεψη για τη
λειτουργική διασύνδεση των βάσεων δεδοµένων, ηλεκτρονικών
εφαρµογών και 147 ψηφιακών
υπηρεσιών του Υπουργείου και
των πληροφοριακών συστηµάτων

των Εποπτευόµενων Οργανισµών,
συγκάλεσε η Υφυπουργός Φ. Αραµπατζή. Στόχος η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση αγροτών και
κτηνοτρόφων µέσω διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται να µετακινούνται
από υπηρεσία σε υπηρεσία «µεταφέροντας χαρτιά»!
Ως πρώτο βήµα η υφυπουργός
έκρινε επιβεβληµένη την άµεση λειτουργία του Μητρώου Αγροτών και
τη διασύνδεσή του µε τις βάσεις δεδοµένων των ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ,
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Εσόδων (ΑΑ∆Ε) και του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) προκειµένου, όπως είπε
χαρακτηριστικά, «να απαλλαγούν
οι µεν υπηρεσίες από διοικητικό
φόρτο, οι δε αγρότες από γραφειοκρατικό βάρος και ταλαιπωρία, πολύ περισσότερο µάλιστα που σε
πολλές περιπτώσεις τα χωράφια
και οι στάβλοι τους βρίσκονται µακριά από το διοικητικό κέντρο της
Περιφερειακής Ενότητας ενώ η εργασία τους είναι από τη φύση της
εξαιρετικά απαιτητική».

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ
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Γ ΝΩΜΕΣ

διαδόσεις...
Το αδιαχώρητο…
 Το αδιαχώρητο επικρατεί τα
τελευταία απογεύματα και βράδια
στο κάτω μέρος
της οδού Αβέρωφ
και στην Παραλίμνιο. Μπορεί η εστίαση να παραμένει κλειστή, οι
Γιαννιώτες όμως
βγαίνουν και βολτάρουν στον Μόλο, οπότε και συνωστισμός ανθρώπων προκαλείται και κυκλοφοριακό. Ευτυχώς ο Δήμος κλείνει για τα οχήματα από τις 5 το απόγευμα
έως τις 10 το βράδυ κάθε μέρα, το παραλίμνιο δρόμο από Πλατεία
Μαβίλη μέχρι τις γέφυρες στον πεζόδρομο του Κατσικά και περπατάει ο κόσμος. Διαφορετικά…
Α.

Μόνο με μάσκα…
 Με μάσκα μόνο επιτρέπεται αυτή
τη στιγμή η είσοδος πολιτών στο Διοικητήριο της
Περιφέρειας
Ηπείρου.
Εξάλλου, οι
τόσες ανακοινώσεις στην
πίσω πόρτα
της δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας. Βέβαια, ο άλλος θα βρει τρόπο να τη… σκάσει.
Μπαίνει στο κτίριο με μάσκα και αμέσως μετά τη βγάζει! Τόσο απλά… Γι’ αυτό λέμε ότι πλέον τον κύριο λόγο παίζει η ατομική ευθύνη. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια!
Κ .Α.

«Πολύχρωμη» η Ζ.Π.Α.!
 Εδώ δες πώς
έχουν καταντήσει οι
τοίχοι στο σχολικό
συγκρότημα
της
Ζωσιμαίας Ακαδημίας! Γεμάτοι συνθήματα και σχέδια
που κάποιο «διακοσμητές» φρόντισαν
να φτιάξουν. Αν μάλιστα συνεχίσουν με
τον ίδιο ρυθμό και
δεν επέμβει κάποια
αρμόδια υπηρεσία
να τα καθαρίσει, τότε ενδέχεται σε λίγο όλο το σχολείο να γίνει… πολύχρωμο! Μόνο που
θα χρειαστούν σκαλωσιά, γιατί τα ψηλά σημεία του δεν τα φτάνουν
εύκολα! Διαχρονική «πληγή» για την πόλη αυτά τα γκράφιτι…
Κ .Α.

Χωρίς «επαναστάσεις»…
 Τώρα που εγκρίθηκε από τη Βουλή η συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, ο οποίος θα διέλθει και από την
Ήπειρο, ας ελπίσουμε να μην υπάρξουν «επαναστάσεις» για περιβαλλοντική υποβάθμιση στο Φλωροβούνι κ.λ.π.. Γιατί πριν από
μία δεκαετία οι τοπικές αντιδράσεις «φρέναραν» το πέρασμα του
τότε αγωγού από τη Θεσπρωτία και η περιοχή μας παραμένει α-

Δεν επιτρέπουν!
 Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα παλεύει να κρατηθεί όρθια!
Πρώτα η οικονομική κρίση που ξεκίνησε ως παγκόσμια κρίση αλλά τελικά επικεντρώθηκε σε χώρες της Ε.Ε! Ιρλανδία, Κύπρος,
Πορτογαλία, Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό και η Ισπανία! Δεν ξέρουμε τι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είχαν αυτές οι χώρες και τις
πήρε η μπόρα. Κι ενώ η Ιρλανδία κατάφερε να ορθοποδήσει γρήγορα και μάλιστα έκανε άλματα στην οικονομία της, η Κύπρος και
η Πορτογαλία ακολούθησαν και έμεινε η Ελλάδα να βολοδέρνεται
και να παλεύει με την οικονομική κρίση. Πολλά έγιναν μετά το
2009 στη χώρα μας! Υποστήκαμε πολλά ως λαός και εκεί που νομίσαμε ότι θα ξεκινήσει η ανάκαμψη ένας ιός εκ Κίνας προερχόμενος μας άλλαξε τις προτεραιότητες… Ο αγώνας ήταν άνισος και
ευτυχώς που αντιδράσαμε έγκαιρα.

Για πρώτη φορά…
 Ήταν ευτύχημα για τους Έλληνες που αυτή την ώρα στο τιμόνι της χώρας ήταν πολιτικοί που είχαν τα προσόντα και τη θέληση να σχεδιάσουν και να δράσουν έγκαιρα προκειμένου να πολεμήσουν τον ξενόφερτο εχθρό. Πολλοί ντόπιοι και
ξένοι δεν περίμεναν να λειτουργήσει υποδειγματικά η
χωρα. Δεν τους είχαμε μαθημένους σε τέτοιες εκπλήξεις. Κι όμως έγινε. Και
αποτελέσαμε παράδειγμα
προς μίμηση και τόσο οι
ξένοι λαοί όσο και ο τύπος
έπλεκε εγκώμια υπέρ της
Ελλάδας. Θα μου πείτε, ικανά μυαλά υπάρχουν στην Ελλάδα. Ευκαιρίες δεν τους δίνονται να αναπτύξουν τις πρωτοβουλίες τους.
Αν ο Έλληνας πρωθυπουργός κατάφερε να αναδείξει τις ικανότητές του είναι γιατί οι Έλληνες αποφάσισαν το καλοκαίρι του
2019, να τον εμπιστευθούν και να δώσουν μια ευκαιρία…

10 χρόνια μετά…
 10 χρόνια μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης μια
άλλη κρίση μας επισκέφθηκε. Και αυτή δεν είχε σχέση ούτε με την
κακή οργάνωση της οικονομίας μας ούτε με τη δυσλειτουργία του
κρατικού μηχανισμού. Όλα αυτά παρακάμφθηκαν χάρη στις οργανωτικές ικανότητες του Έλληνα πρωθυπουργού. Έδρασε άμεσα,
επέλεξε τους καλύτερους σε κάθε τομέα δράσης, επόπτευε τους
πάντες, ήλεγχε την πορεία του έργου που τους ανέθετε και για
πρώτη φορά αποτελέσαμε παράδειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς αποφυγήν. Και του ήρθαν όλα μαζί. Ο κινέζικος ιός,
το μεταναστευτικό πρόβλημα, οι επιθέσεις των Τούρκων στον
Έβρο και μαζί η ανάγκη να θεραπεύσει τις οικονομικές ανάγκες
των Ελλήνων που υποχρεώθηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις
τους…

Χιονοστιβάδα…
 Και καθώς η μεγάλη κρίση εξελισσόταν και η οικονομική
ζωή της χώρας μπήκε σε καραντίνα οι ανάγκες των πολιτών μεγάλωναν μέρα με τη μέρα. Αποφάσισαν να δώσουν τα 800 ευρώ
σε κάποιες κατηγορίες πολιτών προκειμένου να τους ανακουφίσουν κάπως και κάθε μέρα ξεφύτρωναν και νέες κατηγορίες που
είχαν ανάγκη υποστήριξης. Η αντιπολίτευση φαγώθηκε να βάλουν
χέρι σε κάποιο περίσσευμα που έχουν στα ταμεία του κράτους αλλά ο πρωθυπουργός αντιστεκόταν με σθένος. Είναι αδύνατο αυτός ο πολιτικός να μην έχει ζυγίσει την όλη κατάσταση και να μην
έχει σχεδιάσει επακριβώς πώς θα δράσει όσο η κρίση κρατάει αλλά και πώς θα επανεκκινήσει την οικονομία της χώρας μας… Θα
είναι ευχής έργο να μας εκπλήξει πάλι όπως έκανε και με τη διαχείριση του προβλήματος από τον κορωνοϊό!

Θεανώ Βλάχου

Συγκρίνοντας καταστάσεις…
 Επιτέλους η Ελλάδα έκανε δεκτό
το αίτημα της Πορτογαλίας και στέλνει
και εκεί ασυνόδευτα ανήλικα. Μέχρι τώρα δεν της έστελνε πρόσφυγες… Πάντως οι πρόσφυγες θα συνεχίζουν να
έρχονται στην Ελλάδα αφού με την ευγενική φροντίδα του Ερντογάν φθάνουν
στην Τουρκία εκατομμύρια άνθρωποι
που ψάχνουν για μια καλύτερη ζωή! Όσο για τον κορωνοϊό, συγκρίνοντας τις δύο χώρες που έχουν σχεδόν ίδιο πληθυσμό (η Πορτογαλία έχει μικρότερο αριθμό), στην Ελλάδα μέχρι προχθές έχουμε 160
νεκρούς και στην Πορτογαλία 1.175! Άργησαν εκεί να πάρουν μέτρα
και αυτά ήταν περισσότερο χαλαρά από την Ελλάδα. Καλή η χαλαρότητα αλλά το τίμημα είναι μεγάλο…
Μ ΑΤ

Ο λαβύρινθος…
κόμα εκτός δικτύων διανομής αερίου. Τώρα με τον EastMed δημιουργούνται ευοίωνες προοπτικές για την Ήπειρο που δεν πρέπει να χαθούν. Είναι θετικό πάντως το γεγονός ότι η συμφωνία
για την κατασκευή του έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΙΝΑΛ!
Κ. Α .

Χριστόδουλος Γ. Μποροδήμος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Οφθαλμοπλαστικός
Ειδικευθείς στη Σουηδία, Τ. Επιμελητής Α’
Παν. Νοσοκομείου Örebro, Σουηδία
Μετεκπαιδευθείς στο Columbia Hospital, Νέα Υόρκη

 Οφθαλµοπλαστική (βλεφαροπλαστική, αφαίρεση µορφωµάτων)
 OCT-angio
 Οπτικά πεδία
 Αναίµακτη βλεφαροπλαστική
 Plexr
 Αισθητική οφθαλµολογία
 Ανανέωση ∆ιπλωµάτων Οδήγησης. Σύµβαση µε Μηχανολογικό
Λεωφ. Δωδώνης 9, Ιωάννινα
τηλ: 26510-65340 • www.borodimos.gr
Ώρες λειτουργίας 09:00-21:00 (κατόπιν ραντεβού)

 Πράγματι με έξοδο από
λαβύρινθο μοιάζει η επιστροφή στην κανονικότητα… Βήμα
το βήμα, με το βλέποντας και
κάνοντας θα ξαναμπούμε
στην γνωστή καθημερινότητά
μας. Αυτό πόσο χρόνο θα πάρει δεν το ξέρουμε. Μακάρι να μην αναγκαστούμε να ξαναγυρίζουμε σε προηγούμενο στάδιο… Το «παιγνίδι» απέδειξαν οι έχοντες την ευθύνη του σχεδιασμού ότι το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά στη χώρα μας. Αν και
οι πολίτες συνεργαστούν ώστε να πηγαίνουμε ομαλά στο κάθε επόμενο στάδιο θα έχουμε κερδίσει αυτή τη μάχη… Μακάρι να γίνεται
και στην Ελλάδα κάτι υποδειγματικό το οποίο να αποτελεί παράδειγμα και για άλλους λαούς.
Θ.

...οι διαδοσίες

Μελίνα Κων. Ζάκκα
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

 Ψυχολογική αξιολόγηση παιδιών, εφήβων, ενηλίκων.
 Διάγνωση - αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
 Επαγγελματικός προσανατολισμός.
 Συμβουλευτ.-Ψυχοθεραπεία.
(Δέχεται με ραντεβού)
Iωάννινα, Πινδάρου 4
Κιν.: 6972897763

Παιχνίδια συμφερόντων
της τοπικής εξουσίας!..
➤ Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ∆. ΚΑΛΤΣΗΣ
σουν κιόλας. Σοβα- ξη, µέσω της αξιοποίησης και ανάδειρό µεν θέµα, αλλά ξης του φυσικού πλούτου, είναι σηόχι τέτοιου µεγέθους, ώστε να επι- µαντική και απολύτως απαραίτητη.
σκιάζει άλλα που αφορούν κυριολε- Ως προτεραιότητα όµως ο πρωτογενής τοµέας θα έπρεπε να ήταν -και
κτικώς τη ζωή µας.
ΟΤΙ ο δήµαρχος Ιωαννίνων κ. να είναι- ψηλά στην ατζέντα κάθε κυΕλισάφ «τα έχει βρει µε τον περιφε- βέρνησης και σε Ηπειρωτικό επίπερειάρχη κ. Καχριµάνη», όπως λέγε- δο η πρώτη επιλογή των τοπικών
ται, δεν χωράει καµιά αµφιβολία. ηγετών. Οι οποίοι αποδεικνύονται
Άλλωστε και οι δύο επιλογή της Ν.∆ ολίγιστοι, επιδιδόµενοι στην άσκηση
ήταν, οπότε λογικό (;) είναι να απο- µικροπολιτικής, ωφέλιµης και λίαν
φάσισαν από κοινού να συµπεριφερ- αποδοτικής για τους ίδιους και την
θούν ως τοπάρχες του παλιού και- «πελατεία» τους. Αυτό το σαθρό σύρού, για να ποδηγετήσουν τις εξελί- στηµα που µας καταδυναστεύει εδώ
ξεις και µέσω των φιλικών τους και χρόνια! Που δεν αφήνει τον τόπο
µέσων ενηµέρωσης να χειραγωγή- να ανασάνει και διώχνει τους νέους!
ΞΕΡΕΤΕ γιατί τα λέµε; ∆ιότι µε
σουν τους πολίτες. Πάγια τακτική της
εξουσίας αυτή και εναπόκειται στην την πανδηµία του κορωνοϊού, που θα
αντιπολίτευση και στους πολίτες να τυραννά την ανθρωπότητα για πολύ,
αντιδράσουν. Να καταγγέλλουν
τις θεσµικές
εκτροπές
από όπου κι
αν προέρχονται, αλλά να
µην παραγνωρίζουν κι
όσα καθορίζουν το µέλλον µας.
ΕΙΠΑΜΕ
στην αρχή
Ο πρωτογενής τομέας θα έπρεπε να
για τον κόσµο
ήταν -και να είναι- ψηλά στην ατζέντα κάπου καίγεται,
θε κυβέρνησης και σε Ηπειρωτικό επίπεδο
αλλά οι ταγοί
η πρώτη επιλογή των τοπικών ηγετών...
µας συµπεριφέρονται ως
να ήλθαν από
άλλο πλανήτη. Κυριολεκτούµε! Αφή- πολλές χώρες και περισσότερο η δινοντας τους λαµπτήρες κατά µέρος, κή µας, θα αντιµετωπίσουν ανθρωπιδιαπιστώνουµε µία εµµονή µε τον στικό πρόβληµα και έλλειψης διατροτουρισµό. Που για έναν περίεργο λό- φικών αγαθών! Εν ολίγοις, ενδέχεται
γο βάφτισαν ...«βαριά βιοµηχανία», πολλοί άνθρωποι και στον τόπο µας
από την οποία εξαρτάται εν πολλοίς να ...πεινάσουν! Που δε θα συνέβαιη επιβίωση όλων ηµών και της χώ- νε, αν είχε ληφθεί πρόνοια για την
ρας. Το βλέπετε κι εσείς· µετά την αντιµετώπιση του καυτού ζητήµατος,
άρση της δίµηνης καραντίνας, αρχής το οποίο δεν µπορεί να λύσει ο τουριγενοµένης από την κυβέρνηση, µηδέ σµός, που µε τη διαµορφωθείσα καεξαιρουµένων και των κοµµάτων της τάσταση φυσικό είναι φέτος να κατααντιπολίτευσης, για αυτό το θέµα συ- ποντιστεί και κανείς να µη γνωρίζει τι
ζητούν και ποιά µέτρα πρέπει να λη- θα γίνει την επόµενη χρονιά!
φθούν! Όπως και εδώ στην Ήπειρο!
ΙΣΩΣ πείτε ότι ...«τι να κάνουµε
ΧΩΡΙΣ περιστροφές και κανένα τώρα, έτσι έχουν τα πράγµατα, µε
ενδοιασµό θα πούµε, πως εδώ και τον τουρισµό θα πορευτούµε»! Εντάχρόνια η µονοµερής αναπτυξιακή ξει, αλλά ας αρχίσει από τώρα η Πεστόχευση ήταν ένα ολέθριο λάθος, το ριφέρεια Ηπείρου να προσαρµόσει
οποίο δυστυχώς συνεχίζεται. ∆ιότι το πρόγραµµά της στα νέα δεδοµένα
ως βαριά βιοµηχανία της χώρας -και και να επιβάλλει να κάνουν το ίδιο και
προ παντός της Ηπείρου λόγω της οι ∆ήµοι. Να σταµατήσουν όλοι αυτή
γεωγραφικής ιδιαιτερότητας- έπρεπε τη διάτρητη από κάθε πλευρά ...τουνα είναι η πρωτογενής παραγωγή! Η ριστική προβολή, τα ταξίδια και τη
κτηνοτροφία σε όλες της τις µορφές συµµετοχή σε «εκθέσεις» ανά την
και η γεωργία. Έτσι θα εξασφαλίζο- υφήλιο, που µας κοστίζουν εκατοµνταν διατροφική επάρκεια και εισό- µύρια, τα οποία «τρώγονται» στην
δηµα για το µεγαλύτερο µέρος του καλοπέραση ορισµένων και στις
πληθυσµού κι όχι µόνο για τους λί- απευθείας αναθέσεις! Να γίνει στρογους και για λίγους µήνες το χρόνο, φή προς τον πρωτογενή τοµέα.
όπως τώρα µε τον τουρισµό.
Αλλιώς, να το θυµηθείτε, θα πεινάΒΕΒΑΙΩΣ, η τουριστική ανάπτυ- σουµε ξαναλέµε ...

➥ από 1η σελ.

Σελ. 4η
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αν ψάχνετε για...
Το πρόγραμμα της τηλεόρασης
ΣΗΜΕΡΑ

ΕΡΤ1

ALPHA

06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟ∆ΑΣ
16:50 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
17:45 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ/∆ΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
19:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
20:30 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣΠΙΤΗΣ
22:00 EUROPE SHINE A LIGHT
00:10 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:30 ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ EUROVISION 2020
02:35 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

06:20 Θυρίδα Τηλεπώλησης
06:50 Total Dreamer
08:00 Νόστιµη Γη (Ε)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ
10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα ∆ε Γίνεται, II
16:50 Kitchen Lab, II
17:50 ∆ελτίο Ειδήσεων Στη Νοηµατική Γλώσσα
18:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρµούρα, VIΙ (Ε)
19:00 Κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων
20:00 Μερικοί Το Προτιµούν Κρύο
22:00 Ο Γητευτής Των Αλόγων
01:30 Τέρνερ Kαι Χούτς
03:30 Μεσάνυχτα, II (Ε)

ΕΡΤ2
07:00 ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ
07:20 OLD TOM
08:00 PAPRIKA
08:45 ΛΟΥΙ
09:15 MOLANG
10:00 Ο ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
10:45 ΜΟΥΚ
11:15 ΓΙΑΚΑΡΙ
12:00 ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ
12:50 Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
199 ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ
13:00 1.000 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
14:00 Ο ΜΠΟΥΦΟΣ
15:30 ΕΞ Α∆ΙΑΙΡΕΤΟΥ
17:00 ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ
17:30 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
18:30 ΜΠΑΜΠΑ∆ΕΣ...ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ
20:00 ART WEEK - 2020
21:00 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΕΓΚΡΕ
22:30 ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
00:15 ART WEEK
01:15 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΕΓΚΡΕ

ANT1
06:00 Οι Μεν Και Οι ∆εν (Ε)
07:00 Πρωινοί Τύποι
11:00 Υγεία Πάνω Απ' Όλα
12:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Food N' Friends
17:00 Ο Μπλοφατζής
17:30 Ant1 News
17:45 Ο Μπλοφατζής
19:30 Ant1 News
20:45 Ο Γόης
22:45 Σε Ρηχά Νερά
00:45 Food N' Friends (Ε)
01:45 Vice

STAR
006:00 Tom & Jerry Kids
06:30 Sylvester And Tweety Mysteries
07:00 Ο Βασιλιάς Τζούλιαν
07:30 Ben And Holly's Little Kingdom
08:00 Robocar Poli
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι
08:45 Οι Ευχούληδες: Το Πάρτι Συνεχίζεται
09:15 Αρχηγός Από Κούνια
09:45 Bobby And Bill
10:15 PJ Masks
10:45 Μαλλιά Κουβάρια: Η Σειρά
11:15 Barbie: Μαγική Περιπέτεια Με ∆ελφίνια
12:00 Scooby Doo! Mystery Incorporated
12:30 Wabbit
12:40 Ένα Μπλου Τζιν Για Τέσσερις 2
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια
16:30 Two And A Half Men
17:30 Ειδήσεις Στη Νοηµατική Γλώσσα
17:45 Killers
19:50 Star News
21:00 Λόραξ
22:50 Lethal Weapon
00:30 Τα Κίτρινα Γάντια

ΣΚΑΪ
06:00 Καληµέρα
10:00 Ακραία Φαινόµενα
13:00 Dot.
14:00 Μεσηµβρινό ∆ελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 ∆ελτίο Στη Νοηµατική
17:40 Happy Traveller
18:40 Ο Πιο Αδύναµος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό ∆ελτίο Ειδήσεων
21:30 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά! (Ε)
01:15 Αρρωστηµένη Εµµονή
03:15 Happy Traveller (Ε)
04:15 Dot. (Ε)
05:00 Μαζί Σου (Ε)

OPEN
05:30 ΤΩΡΑ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
09:50 ΕΛΑ, ΧΑΜΟΓΕΛΑ!
13:00 OPEN NEWS
13:30 OPEN SPORT
14:40 ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ
17:45 OPEN NEWS ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:00 ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΙΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
18:45 KITCHEN HEALTH
19:30 OPEN NEWS
21:00 J2US
00:30 Ο ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΤΩΝ FM STEREO
02:30 CRIMINAL MINDS
04:30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

MEGA
05:50 Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ
06:50 MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
10:00 ΝΟΣΤΙΜΑ... ΚΑΙ ΑΠΛΑ
10:30 ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΟΥ MEGA
11:20 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ... ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ
12:00 ΡΕΤΙΡΕ
13:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΙΑ ΜΟΥ Η ΧΙΠΙΣΣΑ
15:50 BAYWATCH
16:50 CAMERA CAFE
17:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΚΩΦΩΝ
17:10 ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΠΛΑ
17:50 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ
19:45 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
20:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
20:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ JUMANJI: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
23:20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LIFE
01:20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ∆ΟΛΟΦΟΝΩΝ
03:20 ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟ
04:20 ΜΕΤΡΑΩ ΣΤΙΓΜΕΣ
05:20 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ

αν ψάχνετε για...
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Τηλ. 26510 23333

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5/2020
8 το πρωί έως 9 το βράδυ: ΑΛΧΑΖΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ, Ιωαννίνων 88 – Ανατολή, τηλ. 42633 • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δωδώνης 45-47, τηλ. 49296 • ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ασημακοπούλου 25 – Κάτω Νεοχωρόπουλο, τηλ. 48448 • ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, Αρχ. Μακαρίου 47, τηλ. 83777
• 6 το απόγευμα έως 8 το πρωί: ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μεγ. Αλεξάνδρου 12, τηλ. 70415
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/5/2020
8 το πρωί έως 9 το βράδυ: ΒΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δωδώνης 2, τηλ. 23658 • ΔΟΥΒΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ,
Αβέρωφ 36Β, τηλ. 64250
• 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα έως 8 το πρωί: ΖΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Κ.
Φρόντζου 4, τηλ. 30443
∆ΕΥΤΕΡΑ 18/5/2020
8 το πρωί έως 9 το βράδυ: ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Γ. Παπανδρέου 38, τηλ. 24880 • ΘΕΜΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χαρ. Τρικούπη 4, τηλ. 39221 • ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Βλαχελίδη 7, τηλ. 24330
• 6 το απόγευμα έως 8 το πρωί: ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Θ. Πασχίδη 40 – Αμπελόκηποι, τηλ. 20110
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αι επειδή αυτό είναι κανόνας, όσον αφορά στο λαϊκισµό, κρίνουµε σκόπιµο,
να αναδηµοσιεύσουµε κάποια µέρη και να τα σχολιάσουµε, από ένα
δηµοσίευµα του δηµοσιογράφου κ.
Βίκτωρα Ελιέζερ, που αποδεικνύει
πλήρως την ορθότητα του παραπάνω κανόνα.
Το δηµοσίευµα αναφέρεται στον
κορωνοϊό και την πανδηµία, η οποία,
παρά το κακό που προξένησε στην
ανθρωπότητα µε τις εκατόµβες των
θυµάτων και τα άπειρα άλλα κακά
«ένωσε, τελικά, τους ανθρώπους,
απέναντι σ’ έναν εχθρό, που δεν διαχωρίζει ηλικίες, φύλο, χρώµα, φυλή ή
θρησκεία, ενώ ο λαϊκισµός και η συνωµοσιολογία διχάζουν τις κοινωνίες
δηµιουργούν αποδιοποµπαίους τράγους, στηρίζονται στα στερεότυπα,
διασπείρουν το µίσος και ενθαρρύνουν τη βία,» όπως γράφει στο άρθρο του ο κ. Ελιέζερ, και αναφέρεται
στη συνέχεια σε ένα περιστατικό που
βίωσε ο ίδιος, το οποίο αποτέλεσε,
µεταξύ άλλων, παρόµοιων δοξασιών
και την αφορµή για το δηµοσίευµά
του και την επιβεβαίωση των παραπάνω θέσεών του, όσον αφορά στη
Hσυµµαχία, λαϊκισµού και βλακείας,
που πιστεύω ότι βρίσκει πολύ κόσµο
σύµφωνους και φυσικά κι εµένα. Αναφέρει λοιπόν:
«Ανήµερα την Πρωτοµαγιά το πρωί,
πηγαίνω σε ένα κατάστηµα γνωστής αλυσίδας µικρογευµάτων και διανοµής καφέ
και βρίσκω µπροστά µου µια συνάθροιση
«ειδικών αναλυτών», όπου στην προ κορωνοϊού εποχή καθόντουσαν γύρω από
τα τραπεζάκια, ενώ τώρα στέκονταν όρθιοι µε τον καφέ στο χέρι. Περίµενα υποµονετικά τη σειρά µου, λόγος βιασύνης
δεν υπήρχε, και έγινα µάρτυρας διαφορετικών απόψεων: «Ας κρατήσουµε τις
αποστάσεις βρε παιδιά, έχει δίκιο αυτός
ο Τσιόδρας», «Έλα µωρέ, τελείωσε,
αφού δεν κολλήσαµε µέχρι τώρα, τη γλυτώσαµε», «∆εν έχετε καταλάβει τίποτε,
δεν υπάρχει κορωνοϊός, τον Μητσοτάκη
τον έβαλαν οι Εβραίοι να πάρει τα µέτρα
για να µας γυρίσουν στην κρίση και να
βγάλουν οι τράπεζές τους λεφτά. Και το
όνοµα Τσιόδρας είναι εβραϊκό, το διάβασα και σε µια εφηµερίδα».
Όπα, λέω, εδώ είµαστε... Για να
ακούσω τη συνέχεια. «Και για αυτούς
που πέθαναν, ο Μητσοτάκης φταίει;»
ρωτάει κάποιος άλλος που µάλλον
τον Μητσοτάκη ήθελε να υπερασπιστεί, παρά να αντιπαραθέσει αντίθετη
άποψη στην «εβραϊκή συνωµοσία».
«Ιός υπάρχει και υπάρχει παντού, σε
όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο» παρεµβαίνει ένας άλλος «αναλυτής», «το Ισραήλ έχει δηµιουργήσει
έναν θάλαµο αναπαραγωγής του ιού,

 ΤΗΛΕΦΩ ΝΑ S.O.S.

Άμεση Δράση: 100
Πυροσβεστική Yπηρεσία: 199
Δασοπυρόσβεση: 191
Γενικό Kρατ. Nοσ/μείο «Xατζηκώστα»: 80111
Eξωτερικά ιατρεία: 80444
Παν/κό Nοσοκομείο (Δουρούτη): 99.111
Eξωτ. ιατρεία: 99504-99505
Eπείγοντα - ασθενοφόρα: 166
ΙΚΑ (Ραντεβού) 184
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 7793777
Bλάβες: ΔEH: 1050
OTE: 13888
ΔEYAI: 54500
EΛΠA: 49695 και 10400
HELLAS SERVICE 1057
EXPRESS SERVICE 1154
ΟΔ. ΒΟΗΘΕΙΑ INTERAMERICAN 1168
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ (24 ώρες) 31600, 6946-333335
Πληρ. Καταλόγου (ΟΤΕ) 11888

Α ΠΟΨΕΙΣ

Όταν ο λαϊκισμός
συμμαχεί με τη βλακεία!
➤ Γράφει η ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
ο οποίος µπορεί ανά πάσα στιγµή να
οδηγήσει σε ολοκαύτωµα όχι µόνο
τους Παλαιστινίους αλλά και αρκετές
ακόµη γειτονικές χώρες φτάνοντας
σύντοµα και στην Ευρώπη, το έγραψε ένας δηµοσιογράφος σε µια εφηµερίδα». 23.3.2020, Κορωνοϊός στο
Βερολίνο: Η µαρτυρία ενός Έλληνα
κλινικού γιατρού και ψυχοθεραπευτή.
Το φαινόµενο δεν περιορίζεται στη
συνάθροιση των «αναλυτών» του καταστήµατος µικρογευµάτων της Αθήνας. Ο άνθρωπος που ο Αµερικανός
πρόεδρος Τραµπ διόρισε ως εκπρόσωπο τύπου του υπουργείου Υγείας,

Εβραίοι βρεθήκαµε
στο στόχαστρο της
συνωµοσιολογίας
και του λαϊκισµού.
Οι Ρωµαίοι θεώρησαν τους Εβραίους
εχθρούς της αυτοκρατορίας και τους εξόρισαν από τη
γη τους καταστρέφοντας τον ναό
τους, (το Τείχος των ∆ακρύων είναι
ό,τι απέµεινε), αργότερα ήρθε η Ιερά
Εξέταση που εκτέλεσε όσους Εβραίους αρνήθηκαν τον εκχριστιανισµό,
αφού τους θεώρησαν εχθρούς του
θρησκευτικού κατεστηµένου, τα πο-

ο Michael Caputo, κατηγόρησε τον
Ντέιβιντ Ρότσιλντ ότι «είναι ένας υβριδικός ελιτιστικός σφιγκτήρας του
οποίου η οικογένεια επιθυµεί τον
έλεγχο. Αυτός είναι ένας λόγος για
τον οποίο συνεχώς λέει ψέµατα για
τον Πρόεδρο Τραµπ». Και φυσικά
ένας λαϊκιστής συνωµοσιολόγος δεν
µπορεί να αφήσει στο απυρόβλητο
και τον άλλο γνωστό «Εβραίο», τον
George Soros, ποστάροντας µια φωτογραφία του δίπλα σε κρανία και
οστά και χαρακτηρίζοντάς τον ως τον
«πραγµατικό ιό πίσω από το οτιδήποτε».
Και επειδή ο λαϊκισµός σχεδόν
πάντα συµµαχεί και µε τη βλακεία, ο
οικονοµολόγος της Νέας Υόρκης
Ντέιβιντ Ρότσιλντ, που ασκεί σκληρή
κριτική στον Αµερικανό πρόεδρο, ουδεµία σχέση έχει µε την γνωστή οικογένεια Ρότσιλντ στην Ευρώπη. ∆υστυχώς, µετά από κάθε µεγάλη κρίση, µετά από κάθε µεγάλη αλλαγή
που συντελέσθηκε στον κόσµο, οι

γκρόµ της Ισπανίας και µετά εκείνα
της Ρωσίας, και µετά οι Ναζί... Και σήµερα δεν λείπουν εκείνοι που δεν διστάζουν να κατηγορήσουν τους
Εβραίους ως υπεύθυνους για την
εξάπλωση του κορωνοϊού προκειµένου να ελέγξουν την ανθρωπότητα
και να επιβάλλουν την ισχύ τους. Και
µετά τι; Ξηµέρωσε µια άλλη µέρα,
όπου σιγά-σιγά ο κόσµος επανέρχεται στους νέους ρυθµούς ζωής, αλλά
φτωχότερος. Εκατοµµύρια νέοι άνεργοι, νέα οικονοµική κρίση πλήττει τις
κοινωνίες που παρόµοιά της δεν
έχουµε βιώσει µετά τον Β' Παγκόσµιο
πόλεµο. Οι ηγέτες του λαϊκισµού
επανακάµπτουν δριµύτεροι. Στις χώρες που ήδη κυβερνούν, προσπαθούν να αποδώσουν ευθύνες για την
πανδηµία σε τρίτους παράγοντες,
αποποιούµενοι των δικών τους ευθυνών για τη µη έγκαιρη λήψη µέτρων
προστασίας του πληθυσµού της χώρας τους. Και εκεί όπου λαϊκιστές
ηγούνται της αντιπολίτευσης, ανυπο-

µονούν να καταγγείλουν στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση υπηρετεί συµφέροντα τρίτων και οδηγεί εκατοµµύρια
ανθρώπους στην απελπισία και στην
ανέχεια. Η συνωµοσιολογία και ο λαϊκισµός εξαπλώνονται µε ραγδαίους
ρυθµούς, ακριβώς όπως η πανδηµία
του Covid-19, σε παγκόσµιο επίπεδο. Μόνο που ενώ η πανδηµία ένωσε
τους ανθρώπους απέναντι σε έναν
εχθρό, η συνωµοσιολογία και ο λαϊκισµός διχάζουν τις κοινωνίες, δηµιουργούν αποδιοποµπαίους τράγους,
διασπείρουν το µίσος και ενθαρρύνουν τη βία.

***

Είναι ένα κοµµάτι από το άρθρο
του κ. Ελιέζερ που στη συνέχεια
αποδεικνύει τις θέσεις του και µε σωρεία άλλων επιχειρηµάτων, αλλά τι
να τις κάνουµε τις άλλες µαρτυρίες,
για µια αλήθεια που την ξέρουµε
όλοι; Ότι η µισαλλοδοξία και ο αντισηµιτισµός, παρά την επισυρόµενη
βλακεία, δεν διστάζουν να τα χρησιµοποιούν, οι λαϊκιστές κάθε χώρας
και κάθε εποχής, σα µέσα επηρεασµού της κοινής γνώµης. Και τι ευκολότερο από το να αποδώσουµε και
τούτη την παγκόσµια δοκιµασία του
κορωνοϊού στους Εβραίους, τους
Hυπεύθυνους (!) κάθε φυσικής και
αναµενόµενης ή αφύσικης και µη
αναµενόµενης, συµφοράς του κόσµου, όπως αυτή τη στιγµή η πανδηµία του Κορωνοϊού.
Το ξέρουν όσοι το κάνουν, ότι αυτή η Hγελοία πολιτική, σαν αντιπολιτευτική τακτική, δεν µπορεί να απευθύνεται, παρά σε ηλιθίους, µόνο αυτούς θα µπορούσε να επηρεάσει, αλλά
το ψέµα και η ανάγκη εξεύρεσης ενός
Hαποδεκτού υπευθύνου, και οι Εβραίοι είναι ο προσφιλής τους στόχος, για
«αποδιοποµπαίος τράγος» τους επιτρέπει να το κάνουν, υποτιµώντας µόνιµα τη νοηµοσύνη του λαού.
Είναι η τραγικότερη για την ανθρωπότητα µορφή του ολοκληρωτισµού, ο οποίος, µέσω λαϊκιστών ηγετών, χρησιµοποιεί την αρχή: «Πες,
πες ψέµατα και κάτι θα µείνει στο
λαό» κατεβάζοντας το λαό, στη θέση
τουH πόπολου ή του ...συρφετού,
που Hκαταπίνει πρόθυµα, ό,τι
όµορφα του σερβίρεις.
Αλλά είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον ο Ελληνικός λαός και µάλιστα
σήµερα που όλοι οι Έλληνες, εντός
και εκτός Ελλάδος, είναι περήφανοι,
γιατί µέτρησαν και ανέβασαν τη ΖΩΗ,
στο πρώτο σκαλί των αξιών, λαός και
Ηγεσία του, απορρίπτουν µε αγανάκτηση κάθε µορφή µισαλλοδοξίας
και αντισηµιτισµού, απ’ όπου κι αν
προέρχεται.

Αναπολώντας τα παλιά…

 ΣΥΓΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣ

ΦΕΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
HΓOYMENITΣA - KEPKYPA 26650 99400
ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΟ (πληροφορίες) 22239
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ (Γ. Παπανδρέου 45)
Τηλ. Δρομολογίων 14505
Eκδοτήρια Aθηνών: 26286
Θεσσαλονίκης: 27442
Kόνιτσα-Kακαβιά-Πωγώνι: 26211
• ΠΑΤΡΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ - ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΑ 25014
• ΛΑΡΙΣΗΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ & ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41248
«OLYMPIC – AEGEAN AIRWAYS»
AEPOΔPOMIO: Τηλ. 26510-23201
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:
AΘHNA-IΩANNINA

Πρωινή πτήση, καθημερινά: 10.00
Βραδινή πτήση, καθημερινά (εκτός Τρίτης
και Σαββάτου): 19.30

• Nοσοκοµείο ∆ελβίνου 1941. Βορειοηπειρώτισσες εθελόντριες προσφέρουν βοήθεια σε
τραυµατίες. ∆ιακρίνονται η Βέση Ελισσάβετ, η Αµπάζογλου Ερµιόνη και η Ντερζή Γιάδα.
(Από το βιβλίο του ∆ηµητρίου Κήτα «Σουλιώτικες Παραφυάδες στο Λεσκοβίκι»)

σήμερα
Ανατολή: 6.14’
Δύση: 20.30’
Σελήνη 24 ημ.

Τηλ. επικοινωνίας: 8011128288 και 2152156510
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:
AΘHNA-IΩANNINA

Πρωινή πτήση, καθημερινά (εκτός Κυριακής): 11.00
Κυριακή: 17.00
IΩANNINA-AΘHNA

Πρωινή πτήση, καθημερινά (εκτός Κυριακής): 12.35
Κυριακή: 18.35

 ΡΑΔΙΟ-ΤΑΞΙ

Τηλ: 46.777, 46.778, 46.779

ΕΤΟΣ: 2020
Μήνας: 5ος
Εβδ.: 20

ΜΑΪΟΥ

IΩANNINA-AΘHNA

Πρωινή πτήση, καθημερινά: 11.40
Βραδινή πτήση, καθημερινά (εκτός Τρίτης
και Σαββάτου): 21.10
«SKY EXPRESS»

16

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ:

† Θεοδώρου του ηγιασμένου
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ:
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ:
16-5-1651

– Οι Γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιο Β’ και πετούν τη σορό του στη
θάλασσα.

16-5-1948

– Εντοπίζεται στη θάλασσα της Θεσσαλονίκης το πτώμα
του αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πολκ, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου.

16-5-1994

σαν σήμερα
Ο ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

– Απελευθερώνεται πλήρως η αγορά συναλλάγματος, με
απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Ιωάννη Μπούτου.

16 Μαΐου 1995

25
χρόνια πριν

(Η πρώτη σελίδα σε τίτλους)
✍ Για όλα τα «καυτά» ζητήματα της Ηπείρου… Αοριστίες κι
από Σημίτη! Αλλάζει το σύστημα αναπτυξιακών κινήτρων
δήλωσε στον «Π.Λ.».
✍ Μετά τα χθεσινά 5,4 Ρίχτερ. Μειώνονται οι φόβοι για ένα
νέο σεισμό. Το σύστημα ΒΑΝ είχε προβλέψει ισχυρή δόνηση.
✍ Υποσχέσεις Γ. Παπανδρέου στη σύνοδο των πρυτάνεων.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της στο Μέτσοβο.
✍ Ήπειρος – Ιταλία φιλία και συνεργασία. Εκδήλωση στα
Γιάννενα για το προξενικό γραφείο, παρουσία του Ιταλου
Πρέσβη.
✍ Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια της Citroen. Πάνω από 2.000
πελάτες και φίλοι της επισκέφθηκαν το νέο συγκρότημά
της στα Γιάννενα.

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟΝΟΤΑ... ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟΝΟΤΑ... ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟ
Μέχρι τις 15 Ιουνίου

Εγγραφές βρεφών και νηπίων
στους Σταθμούς του ΟΚΠΑΠΑ

• Ξεκίνησαν
χθες και θα διαρκέσουν έως τις
15 Ιουνίου οι εγγραφές και επανεγγραφές των
βρεφών και νηπίων για το Σχολικό Έτος 2020 –
21 όπως ανακοίνωσε ο Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας
– Αλληλεγγύης & Προσχολικής
Αγωγής του ∆ήµου Ιωαννιτών.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εγγραφών & επανεγγραφών
υπάρχουν αναρτηµένα στο site του
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. www.okpapa.gr. Οι ενδιαφερόµενοι τηρώντας τα γεωγραφικά όρια των Σταθµών, τα οποία είναι αναρτηµένα στο site του
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. καθώς και σε κάθε
Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθµό,
µπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις
και τα δικαιολογητικά τους µε τους εξής τρόπους:
✔ Η δια ζώσης διεκπεραίωση
της κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών, θα γίνεται κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφεροµένων µε τους Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς για να
ορίζεται ραντεβού.
✔ Με ταχυδροµική συστηµένη
επιστολή που θα περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην ταχυδροµική διεύθυνση του αντίστοιχου σταθµού. Λαµβάνονται ως εµπρόθεσµες οι αιτήσεις που ταχυδροµήθηκαν έως και την καταληκτική ηµεροµηνία 15/06/2020.
✔ Με ηλεκτρονική αποστολή
της αίτησης και των δικαιολογητικών
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αντίστοιχου σταθµού (είναι αναρτηµένη στο site του Ν.Π.∆.∆.
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» ∆ήµου Ιωαννιτών).

Οι κανόνες
Για τις εγγραφές και επανεγγραφές ισχύουν τα εξής, όπως σηµειώνει ο ΟΚΠΑΠΑ σε ανακοίνωσή του:
1.Θα τηρούνται απαράβατα τα
όρια, τα οποία προσδιορίζουν την
γεωγραφική περιοχή που ανήκει κάθε Παιδικός και Βρεφονηπιακός
Σταθµός. Κατά συνέπεια θα γίνεται
δεκτή µόνο µία αίτηση µε τα δικαιολογητικά, ανάλογα στη γεωγραφική
περιοχή που βρίσκεται η διεύθυνση
µόνιµης κατοικίας της οικογένειας.
2.Εµπρόθεσµες αιτήσεις θεωρούνται όσες υποβληθούν µέχρι
και 15 Ιουνίου. Το εµπρόθεσµο της
ταχυδροµικής υποβολής των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία κατάθεσης του ταχυδροµείου.
3.Τα τροφεία που θα ισχύσουν
το Σχολ. Έτος 2020 - 21 είναι αναρ-

Μέχρι 29 Μαΐου οι εγγραφές
σε δημοτικά - νηπιαγωγεία
• Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές
εγγραφές στα δηµοτικά σχολεία
και τα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, σύµφωνα µε τις
σχετικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας.
Όσον αφορά στα δηµοτικά, οι
εγγραφές θα γίνονται από τις 15 έως και τις 29 Μαΐου. Στην Α΄ Τάξη
του δηµοτικού θα φοιτήσουν οι µαθητές που γεννήθηκαν από 1-12014 έως και 31-12-2014.
Για το νηπιαγωγείο, οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα πραγµατοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου.
Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν
την ερχόµενη χρονιά µαθητές γεννηµένοι το 2015 και το 2016 και τα
νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και
προνηπίων που έχουν γεννηθεί
αυτά τα έτη. Όπως αναφέρεται στη
σχετική εγκύκλιο, η φοίτηση των
νηπίων που συµπληρώνουν ηλικία
4 ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους ∆ήµους της χώρας.

Έως 30/6 παρατείνονται οι άδειες
κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων
• Την παράταση της προθεσµίας για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των µοτοποδηλάτων για το τρέχον έτος µέχρι τις
30 Ιουνίου ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

τηµένα στο site του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»
∆ήµου Ιωαννιτών.
4.Οι πίνακες µοριοδότησης, θα
αναρτηθούν
στο
site
του
«Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» και σε κάθε Παιδικό
και Βρεφονηπιακό Σταθµό αντίστοιχα.
5.Τα πρώτα αποτελέσµατα πίνακες µοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουνίου 2020.
6.Οι ενστάσεις επί της µοριοδότησης, θα υποβάλλονται από 1
Ιουλίου έως και 7 Ιουλίου.
7.Το όριο ηλικίας των παιδιών
που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
είναι από 18 µηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στα βρεφικά τµήµατα θα
φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από
18 µηνών έως 2,5 ετών. Στα
παιδικά τµήµατα θα φιλοξενηθούν
παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως
την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Από την ερχόμενη Δευτέρα

Ξανά διαθέσιμα ραντεβού
στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου

• Μετά από µία
µακρά περίοδο αναστολής των επισκέψεων των συµµετεχόντων
στα
γραφεία της, τα ραντεβού στη Μελέτη
Υγείας Ηπείρου θα
είναι ξανά διαθέσιµα από την προσεχή ∆ευτέρα.
Τηρώντας όλα τα
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας από το ιατρικό προσωπικό και
µε την απαιτούµενη χρονική διάρκεια ανάµεσα στα ραντεβού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε ένα τηλεφώνηµα ή µε ένα κλικ να συµµετάσχουν µε ασφάλεια σε µια πρωτοποριακή επιδηµιολογική µελέτη.
Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου είναι µία πρωτοποριακή επιδηµιολογική µελέτη που θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσηµάτων µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών. Σ’ αυτή
συµµετέχουν άντρες και γυναίκες ηλικίας 25 έως 70 ετών, µόνιµοι κάτοικοι
στην Περιφέρεια Ηπείρου.
*Ραντεβού κλείνονται στην ιστοσελίδα: https://ehs.med.uoi.gr/booking/ ή
καλώντας (πρωινές ώρες) στο τηλέφωνο: 26512 00462. Το εξεταστικό κέντρο βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 24 (4ος όροφος) στα Ιωάννινα.

Εξόφληση οφειλών στο Δημοτ.
Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας
• Tο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πρέβεζας ενηµερώνει όσους οφείλουν
λιµενικά τέλη για τα σκάφη τους στο Αλιευτικό καταφύγιο και το αλιευτικό καταφύγιο Βαθύ να εξοφλήσουν τις οφειλές τους το αργότερο εντός ενός µηνός, από 13/05/2020, διότι θα γίνει επανακαθορισµός των θέσεων.
Για κάθε πληροφορία στο τηλ.: 2682022478, στο φαξ: 2682022365και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): litaprev@gmail.com

Νόνη Σταματέλου

Ερημιά των καιρών
(Ποιήματα)
• Γράφει η Νόνη
Σταµατέλου: «∆ε µπορείς να κρυφτείς απ’
την ποίηση ». Κι αυτή η γενική διαπίστωση γίνεται τόσο δική
της, την αφορά
Η Νόνη δε µπορεί
να κρυφτεί από την
ποίηση, επειδή οι λέξεις την αναγνώρισαν
ως συγγενή εξ αίµατος
ψυχήςH Γι’ αυτό, «κατοικώντας» πια στο
σώµα της ποίησής της,
αναζητούν κάθε τόσο,
µε µια καινούργια έκδοση, ένα ανοιχτό παράθυρο στο φωςH Ένα
τέτοιο µόλις άνοιξε,
στην «Ερηµία των καιρών»H
Τα φθαρτά και τα
αιώνια, τα καθηµερινά
και τα γιορτινά, οι εποχές και τα υστερόγραφά
τους, οι ολοζώντανες αναµνήσεις µιας ζωής
στη σχολική τάξη, οι αφορµές απ’ όσα συµβαίνουν γύρω µας υφασµένες µε τις παιδικές θύµησες, τα νησιά του αρχιπελάγους και τα στοιχειωµένα σπίτια της Αθήνας, οι άνθρωποι και η απουσία τουςH τα
παντοτινά υλικά της καινούργιας

γραφής της Νόνης
Σταµατέλου στο λευκό
χαρτί του έρωτα, της
προσευχής, της έσω
αναζήτησης, της διαρκούς παρατήρησης,
του ανεπαίσθητου αγγίγµατος, της καλής απιστίαςH Για να γίνει
η «Ερηµία των καιρών», «το ποίηµα που ανασαίνει στο µέλλον».
ΑΛΕΞΗΣ ΛΙΟΛΗΣ
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Συνάντηση Προέδρου ΕΣΕΕ με Υφυπ. Οικονομικών

Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων

Περισσότερες δόσεις και ακατάσχετο
λογαριασμό ζητά ο εμπορικός κόσμος

Π

ροτάσεις
µέτρων
για τη στήριξη του
επ ιχειρηµατικού
κόσµου που δραστηριοποιείται στο εµπόριο και έχει
πληγεί από τον κορωνοϊό
κατέθεσε χθες στον υφυπουργό Οικονοµικών Απ.
Βεσυρόπουλο ο Πρόεδρος
της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκας.
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ζήτησε από
τον κ. Υπουργό:
✒ Μετατροπή των δόσεων πληρωµής για το φετινό φόρο εισοδήµατος από 3 διµηνιαίες σε 8 µηνιαίες,
µε αντίστοιχη έκπτωση τουλάχιστον
10% στην εφάπαξ καταβολή.

✒ Επιµήκυνση σε βάθος χρόνου της εξόφλησης των οφειλών
που γεννήθηκαν κατά την περίοδο
της πανδηµίας.
✒ Στοχευµένες µειώσεις φόρων

Στο πρώτο τρίμηνο του 2020

Eurostat: Πτώση 3,8%
του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη
• Πτώση 3,8% σηµείωσε το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
Ευρωζώνης το πρώτο τρίµηνο του
2020 σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
ενώ το ΑΕΠ της ΕΕ µειώθηκε κατά
3,3% το ίδιο διάστηµα.
Πρόκειται για τις µεγαλύτερες
µειώσεις που έχουν καταγραφεί από
το 1995, όταν ξεκίνησαν οι σχετικές
χρονολογικές σειρές. Τον Μάρτιο
του 2020 άρχισε ευρύτερα η εφαρµογή µέτρων για τον περιορισµό της
COVID-19, που είχαν ως αποτέλεσµα την πτώση της οικονοµικής
δραστηριότητας. Μεγαλύτερη τριµηνιαία πτώση του ΑΕΠ σηµειώθηκε
στη Γαλλία (5,8%), τη Σλοβακία
(5,4%), την Ισπανία (-5,2%) και την
Ιταλία (4,7%). Στο τέταρτο τρίµηνο
του 2019, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης

για τους επιχειρηµατίες που
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την
κρίση.
✒ Αναβίωση της ρύθµισης των
120 δόσεων και επιµήκυνση της
πάγιας ρύθµισης από 24 σε 48
δόσεις.
✒ Ειδικό πακέτο µέτρων για το
40% των εµπορικών επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουριστικό περιβάλλον και αναµένεται να πληγούν ιδιαίτερα µέσα στο φετινό
καλοκαίρι.
✒ Συµµετοχή των ατοµικών επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό στην
επόµενη φάση της επιστρεπτέας
προκαταβολής.
✒ Θεσµοθέτηση του ακατάσχετου επιχειρηµατικού λογαριασµού.
✒ Επέκταση της προστασίας
των επιταγών µε την εισαγωγή ενός
µοντέλου άτοκης δανειοδότησης του
εκδότη, η οποία θα κατευθύνεται
στην εξόφληση του κοµιστή.

Εκτός λειτουργίας αύριο
οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

είχε αυξηθεί κατά 0,1% στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ.
Σε σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του 2019, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης µειώθηκε κατά 3,2% και της ΕΕ
κατά 2,6% έναντι αύξησης 1% και
1,3%, αντίστοιχα, στο τέταρτο τρίµηνο του 2019. Πρόκειται για τις µεγαλύτερες µειώσεις από το τρίτο τρίµηνο του 2009. Μεγαλύτερη ετήσια
πτώση του ΑΕΠ σηµειώθηκε στη
Γαλλία (5,4%), την Ιταλία (4,8%), την
Ισπανία και τη Σλοβακία (4,1%).

Σε 7.062 δικαιούχους η νέα φάση
πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού
• Σε 7.062 ανέρχονται οι δικαιούχοι της νέας φάσης πληρωµής
της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η
οποία αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια».
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης, ύψους 5.649.600 ευρώ, προκειµένου να προχωρήσει η νέα φάση πληρωµής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού σε
7.062 δικαιούχους.

ΠETPOΣ B. KΩΣTOYΛAΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΑΘΗΓ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Mετεκπαιδευθείς στο North Jees Hospital Aγγλίας
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή 9-1 (πρωί) - 6-9 απόγευμα
Σάββατο πρωί με ραντεβού
Γερακάρη 2 (πλ. Πάργης).
Tηλ. Φυσικ/ρίου: 26510-77304, Oικίας: 26510-30328,
Kινητό: 6945-890366

• Αύριο, Κυριακή δεν θα είναι διαθέσιµες για τους πολίτες
οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
e-ΕΦΚΑ, αλλά ούτε και ο ιστότοπος (www.efka.gov.gr) από τις
9:00-12:00.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση αυτό οφείλεται σε προγραµµατισµένες τεχνικές εργασίες αναβάθµισης στην κεντρική υποδοµή
των πληροφοριακών συστηµάτων
του e-ΕΦΚΑ.

Καμία ανάσα για
τους πολυτέκνους!
• Στις καλές προθέσεις έχουν µείνει τα µέτρα
στήριξης των πολυτέκνων, τονίζει η Ανώτατη
Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σηµειώνοντας ότι η φετινή Παγκόσµια Ηµέρα της οικογένειας (15 Μαΐου) βρίσκει την
Ελλάδα στην 2η χειρότερη
θέση στην Ευρώπη, σχετικά µε τη φορολογική επιβάρυνση της µέσης Ελληνικής οικογένειας, µισθωτών µε παιδιά και µε τη δηµογραφική της κατάρρευση σε πλήρη εξέλιξη.
Σύµφωνα µε την Συνοµοσπονδία «εκτός από το επίδοµα γέννας
των 2.000 ευρώ και τη φοροαπαλλαγή των 1.000 ευρώ για κάθε παιδί
που ισχύουν από φέτος, µέτρα αναγκαία που θεσµοθέτησε η Κυβέρνηση, αλλά όχι ικανά να ανατρέψουν
την κατάσταση, η παραγωγή δηµογραφικής πολιτικής στην Ελλάδα
µοιάζει να έχει στερέψει»!
Και σε άλλο σηµείο επισηµαίνει:
«Οι πολύτεκνοι αναµένουν ακόµη
την παρέµβαση του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αλλαγή του αποτυχηµένου σχήµατος των συµπράξεων για
την διανοµή των προϊόντων του
ΤΕΒΑ (για τους οικονοµικά ασθενείς)
και τα λανθασµένα εισοδηµατικά κριτήρια για τους πολυτέκνους, για να
αρχίσουν να λαµβάνουν και πάλι
τρόφιµα που τους στέρησαν τα πειράµατα των συµπράξεων.
»Οι πολύτεκνοι περιµένουν ακόµη να επιβληθεί σε όλο το ∆ηµόσιο,

«Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση έως
19 Μαΐου για οριστικοποίηση της αίτησης
• Παράταση µέχρι και την Τρίτη 19
Μαΐου για να επικυρώσουν την αίτησή
τους και να αποδεχθούν τους όρους,
όσοι είχαν προέγκριση δανείου µέσω
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και
του MyBusinessSupport. ανακοίνωσε
χθες το Υπουργείο Οικονοµικών.
Χθες επρόκειτο να πιστωθούν στους
τραπεζικούς λογαριασµούς 25.406 δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 177,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθµός
των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή µέχρι σήµερα ανέρχεται σε 34.058, στους οποίους έχει καταβληθεί άµεση χρηµατοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 233,3 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), περισσότερες από 48.500
επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει, µέσω της πλατφόρµας
“myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την Αίτηση Χορήγησης της ενίσχυσης.

Στα 21,5 δισ. ο δανεισμός των ελληνικών
τραπεζών από την ΕΚΤ τον Απρίλιο
• Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγκάστηκαν να προσφύγουν οι ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο προκειµένου να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας.
Τον Απρίλιο, όπως προκύπτει από τη µηνιαία λογιστική κατάσταση
της τράπεζας, δανείστηκαν από την ΕΚΤ 9,2 δισ. ευρώ.
Έτσι η συνολική τους εξάρτηση από τη ρευστότητα που προσφέρει το
ευρωσύστηµα έφθασε στο τέλος Απριλίου στα 21,5 δισ. ευρώ, από 12,35
δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο και 7,6 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Αριθμ. Πρωτ.: 18176

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Στο ΦΕΚ 601/07-05-2020 (τ. Γ') δηµοσιεύτηκε η αριθµ. 13723/12-02-2020 Προκήρυξη πλήρωσης µιας (1) κενής θέσης ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Τηλ. Γραµµατείας: 26510-07185)
- Μίας (1) κενής θέσης ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό
αντικείµενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία».
Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 1307-2020.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ15989
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
στο πληροφοριακό σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δηµοσίευσης της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραµµατεία του
Τµήµατος Φιλοσοφίας στο τηλέφωνο 26510-07185 (∆ιεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων 451 10).
Ιωάννινα 12-5-2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

χωρίς καµµία εξαίρεση, η πρόβλεψη
για ειδική κατηγορία πολυτέκνων σε
κάθε είδους προσλήψεις (µια που
δεν τηρείται σε πολλές περιπτώσεις)
και την επαναφορά του 20% στις
προσλήψεις στο ∆ηµόσιο για τους
πολυτέκνους και τα τέκνα τους όπως
ίσχυε προ της µειώσεως στο 15%
που επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ µε το Ν.
4440/2016.
»Οι πολύτεκνοι περιµένουν την
καθιέρωση των ορίων φτώχειας της

ΕΛΣΤΑΤ ως αφορολόγητου
ποσού για όλους, ως το
πιο δίκαιο και αντικειµενικό
µέτρο φορολόγησης.
»Οι πολύτεκνοι περιµένουν
ακόµη την άνευ εισοδηµατικών κριτηρίων ένταξή τους
στο Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού, σε ετήσια
βάση και γενικότερα την απαλλαγή τους από τεκµήρια πολυτελείας (φορολογία Ι.Χ. οχηµάτων, τετραγωνικά κατοικίας κ.α.).
»Οι πολύτεκνοι περιµένουν ακόµη την επαναφορά του επιδόµατος
πολυτέκνων-τριτέκνων, σε όποιο ύψος αντέχει ο κρατικός προϋπολογισµός, ως ελάχιστη ανταπόδοση της
πολιτείας στην τεράστια κοινωνική
τους συνεισφορά, αλλά και στην οικονοµική τους συµβολή, µέσω του
ΦΠΑ που καταβάλλουν στις καταναλωτικές τους δαπάνες, στην ανάπτυξη του τόπου».

Αναφορά Κ. Μπάρκα στη Βουλή για
προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
➤ Με έμφαση κυρίως σε τρίτεκνες και πολυμελείς οικογένειες
• Το ζήτηµα της ενίσχυσης των Προγραµµάτων Κοινωνικού Τουρισµού, τα οποία απευθύνονται σε τρίτεκνες και σε
πολυµελείς οικογένειες, αναδεικνύει µε Αναφορά του
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κ.
Μπάρκας. Η συγκεκριµένη
Αναφορά προέκυψε ύστερα από Επιστολή της Οµοσπονδίας
Πολυµελών Οικογενειών µε Τρία
Παιδιά Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) προς
τον Υπουργό Εργασίας, στην οποία,
αφού περιγράφεται η ανάγκη στήριξης των πολυµελών οικογενειών, ως
παράγοντα αντιµετώπισης της δηµογραφικής κρίσης, γίνεται έκκληση
προς τα όργανα της πολιτείας για τη
λήψη συγκεκριµένων µέτρων στήριξης, όπως, στην προκειµένη περίπτωση, την ενίσχυση των Προγραµµάτων Κοινωνικού Τουρισµού. Ειδικότερα, µε τη συγκεκριµένη επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ γίνεται έκκληση,
πρώτον, για τη διεύρυνση του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού,

µε την ένταξη σε αυτό και των τρίτεκνων οικογενειών. ∆εύτερον, για την
ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών
στο πρόγραµµα αυτό χωρίς κανένα
εισοδηµατικό κριτήριο, ή αυτό να υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ. Τρίτον,
για την άρση του περιορισµού, για
τις τρίτεκνες οικογένειες, της ανά διετία χρήσης των κουπονιών Κοινωνικού Τουρισµού. Τέταρτον, για τη δηµιουργία ενός πρόσθετου προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού, µε επιδότηση µέσω προγραµµάτων
ΕΣΠΑ («Voucher») για ενίσχυση του
τουρισµού και της εθνικής οικονοµίας για τρίτεκνες ή πολυµελείς οικογένειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. Πρωτ. : 55589/1033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’), τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόµενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συµβούλιο ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύµφωνα µε το
έντυπο υπό στοιχεία ∆11, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Α της προαναφερόµενης ΚΥΑ) στα πλαίσια της έναρξης δηµόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχοµένου
του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, οµάδα 7η, α/α 2) «Ίδρυση πτηνοτροφικής εγκατάστασης συνολικής
δυναµικότητας 40700 ωοτόκων ορνίθων, 12.000 ελευθέρας βοσκής & 28.000 αχυρώνα, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Παλιουρίες» της Τ.Κ. Καλπακίου, ∆ήµου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων».
Φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας
είναι η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.».
Ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας δηµοσιοποίησης ορίζεται η 15-05-2020 και
ηµεροµηνία λήξης αυτής η 26-6-2020.
Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 18 -05 -2020 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 22-6 -2020.
Αρµόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου –∆υτικής Μακεδονίας
είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ηπείρου.
Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή πληροφοριών και
στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1 – Ιωάννινα, γρ. 203), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες).
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου,
www.php.gov.gr/Ενηµέρωση/ Νέα-Ανακοινώσεις/ Ανακοινώσεις.
Η παρούσα Ανακοίνωση-Πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα
«ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» την 16-5-2020.

Ιωάννινα 14-5-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ

Σάββατο - Κυριακή 16 - 17 Μαΐου 2020

➥ από 1 σελ. του Μπάιρον.
Την Άνοιξη του 1809
ο Μπάιρον αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αγγλία και να ξεκινήσει για
τον πατροπαράδοτο µεγάλο γύρο.
Σύντροφοί του ήταν ο φίλος του από
το Καίµπριτζ Καµπχάουζ, ο νεαρός
υπηρέτης του Ρόµπερτ Ράσον και
Φλέτσερ. Η συντροφιά ξεκίνησε από
το Φάλµουθ στις 2 Ιουλίου 1809 και
➤ Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
ταξίδεψε µέσω Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γιβλαρτάρ, Σαρδινίας και Μάλ- πεδο. Μια µικρή κρήνη κελάριζε στο Ο Μπάυρον στην Αθήνα
τας για την Ελλάδα.
κέντρο. Με δέχτηκε όρθιος, µεγάλη
Ο ριζοσπαστικός Μπάυρον συΑφού περιόδευσε όλη την Ήπει- φιλοφρόνηση εκ µέρους ενός Μουρο και άλλα µέρη αρχές Νοεµβρίου ε- σουλµάνου, και µε έβαλε να καθήσω γκλονίστηκε από το θέαµα της υποδουλώσεως
των Ελλήνων στους
πέστρεψε στην Πρέβεζα. Από εκεί έ- στα δεξιά του. Είχα πάντα µαζί µου έστειλε το τόσο ενδιαφέρον για τις ναν Έλληνα µεταφραστή, αλλά κά- Τούρκους. Και η οργή του ανέβηκε
κατακόρυφα,
όταν αντίκρισε τον
πληροφορίες του γράµµα στη µητέρα ποιος γιατρός του Αλή µε το όνοµα
Παρθενώνα που είχε µετατραπεί
του, το οποίο έχει ως εξής:
Φεµλάριος, που καταλάβαινε τα λατισε
τέµενος
και
ολόγυρα, σε µικρά
Πρέβεζα 12 Νοεµβρίου 1809
νικά ανέλαβε να µε εξυπηρετήσει σ’
οικήµατα γύρω, στρατοπέδευε
Αγαπηµένη µου µητέρα,
αυτή την περίπτωση. Η πρώτη του
τουρκική
φρουρά.
Είναι αρκετός καιρός τώρα, που ερώτηση ήταν, γιατί σε τόσο νεαΤον πρώτο νεαρό Αθηναίο που
βρίσκοµαι στην Τουρκία. Η πόλις στην ρή ηλικία, είχα αφήσει την πατρίδα
οποία µένω είναι παραθαλάσσια, αλλά µου; (Οι Τούρκοι δεν µπορούν να συνάντησε, τον επέπληξε για την τόέχω διασχίσει το εσωτερικό της επαρ- καταλάβουν τα ταξίδια αναψυχής). σο αγόγγυστη υποταγή του στον
τουρκικό ζυγό. Όταν αυτός του είπε:
χίας της Αλβανίας, πηγαίνοντας να εΈπειτα πρόσθεσε ότι ο Άγγλος
πισκεφθώ τον πασά. Έφυγα από τη πρεσβευτής Ληκ του είχε πει ότι κα- «Τι µπορώ να κάνω;», ο Μπάυρον
Μάλτα µε το «Σπάιντερ», ένα πολε- ταγόµουν από µεγάλη οικογένεια και του απάντησε θυµωµένος: «Σκλάβε!
µικό µπρίκι, στις 21 του Σεπτεµβρί- επιθυµούσε να διαβιβάσει το σεβα- ∆εν είσαι άξιος να φέρεις το όνοµα
ου και έφθασα στην Πρέβεζα σε ο- σµό του στη µητέρα µου, πράγµα το του Έλληνος. Τι µπορείς να κάµεις;
χτώ ηµέρες. Από τότε έχω κάνει περί- οποίον κάνω τώρα εγώ στο όνοµα Μπορείς να πάρεις την εκδίκησή
που 160 µίλια ως το παλάτι της υψη- του Αλή πασά. Είπε ότι ήταν βέβαι- σου!». Και επειδή διαπίστωσε ότι
λότητός του στο Τεπελένι, όπου έµεινα ος ότι καταγόµουν από ευγενική στους Έλληνες επικρατούσε η ιδέα ότι κάποια χριστιανική χώρα της ∆υτιτρεις ηµέρες.
γενιά, γιατί είχα µικρά αυτιά, σγουΤο όνοµα του Πασά είναι Αλής ρά µαλλιά και µικρά άσπρα χέρια κής Ευρώπης θα τους βοηθήσει να εκαι θεωρείται άνθρωπος µε µεγάλες και εξέφρασε την ευχαρίστησή του λευθερωθούν, αυτός πρώτος µήνυσε
ικανότητες: Κυβερνά ολόκληρη την για την εµφάνισή µου και την ενδυµα- στους Έλληνες µε έµφαση και έξαρση
Αλβανία (το αρχαίο Ιλλυρικόν), την σία µου. Μου είπε να τον θεωρώ σαν το περίφηµο εκείνο: «Απ’ τους άπιΉπειρον ένα τµήµα της Μακεδονίας. πατέρα µου, ενόσω θα βρισκόµουν στους Φράγκους, λευτεριά µη ζηΟ γιος του Βελή Πασάς, για τον οποίο στην Τουρκία και ότι εκείνος θα µε τάτε! Με δικό σας τουφέκι και σπαθί πολεµάτε». Αργότερα, µετά την
µου έδωσε επιστολές, διοικεί τον Μο- φρόντιζε σαν να ήµουν γιος του.
επίσκεψή του στα νησιά του Αιγαίου,
ρέα και έχει µεγάλη επιρροή στην ΑίΠράγµατι, µου φέρθηκε σαν να
γυπτο. Με λίγα λόγια, είναι ένας από ήµουν παιδί, στέλνοντάς µου αµύ- εξέφρασε την ίδια ιδέα µε περίτεχνο
τους πιο ισχυρούς άνδρες της Οθω- γδαλα, ζαχαρωµένο σερµπέτι, τρόπο στο θαυµάσιο ποίηµά του:
«Τα νησιά της Ελλάδος».
µανικής Αυτοκρατορίας.
φρούτα και γλυκά δώδεκα φορές
Το ποίηµα αυτό έπαιξε τέτοιο ρόΌταν έφθασα στα Γιάννινα, την την ηµέρα. Με παρακάλεσε να τον επρωτεύουσα, ύστερα από ταξίδι πισκέπτοµαι συχνά και µάλιστα τη λο στην εξέλιξη της Ελληνικής Επατριών ηµερών επάνω στα βουνά, µέ- νύχτα που ήταν ελεύθερος. Μετά τον νάστασης, όσο πολύ λίγα ποιήµατα,
σα από µια περιοχή απαράµιλλης ο- καφέ και τον ναργιλέ, αποσύρθηκα σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο:
µορφιάς και γραφικότητας, έµαθα ότι για πρώτη φορά. Τον ξαναείδα άλλες «Τα βουνά τα µεγάλα Μαραθώνα θωο Αλής ήταν µε το στρατό του στο τρεις φορές. Είναι περίεργο πώς οι ράνε κι η αθάνατη βλέπει τα πέλαγα
Ιλλυρικό (Τεπελένι) και πολιορκούσε Τούρκοι, που δεν έχουν κληρονοµικά κοιλάδα. Εδώ πέρα µονάχος συλλογιόµουν πώς νάναι θα
τον Ιµπραήµ πασά στο
µπορούσε και πάλι µια εκάστρο του Βερατίου.
λεύθερη Ελλάδα! Γιατί
Είχε ακούσει ότι κάποιπώς να κοιτάξω το περος Άγγλος ευγενής βρίσιάνικο, µνήµα και να
σκονταν στην επικράλέω πως είµαι της σκλατειά του και είχε αφήσει
βιάς κι εγώ θύµα», κλπ
διαταγή στα Γιάννινα να
Μετά από 15 χρόνια εµου παραχωρήσουν έπρόκειτο να ξανάρθει
να σπίτι και ό,τι άλλο
στην Ελλάδα, ως εκπρόχρειαζόµουν, εντελώς
σωπος του Αγγλικού Φιδωρεάν (στη σηµερινή
λελληνικού Κοµιτάτου,
οδό Λόρδου Βύρωνος).
για να αφήσει την τελευΚαι µ’ όλο που είχα την
ταία του πνοή στο Μεσοάδεια να κάνω δώρα
λόγγι στις 19 Απριλίου
Ο Λόρδος
Η μητέρα του μεγάλου
στους σκλάβους κλπ.
1824
σε ηλικία 36 ετών.
Βύρων
φιλέλληνα. Σ’ αυτήν απευδεν µου επετρέπετο να
Όταν ξεκινούσε από τη
(Μπάυρον)
θύνεται η επιστολή του
κάνω το παραµικρό έξοΓένουα
στις 22 Αυγούδο για το νοικοκυριό
στου 1823 έλαβε επιµου.
στολή
του
Μάρκου
Μπότσαρη,
Έκανα περιπάτους καβάλα στα αξιώµατα και πολλές µεγάλες οικογέάλογα του Βεζύρη και είδα τα παλά- νειες, εκτός από τους σουλτάνους, που την έγραψε µία ηµέρα πριν από
τον
ηρωικό
του
θάνατο
που συτια του και τα παλάτια των γιων του. σέβονται τόσο πολύ την καταγωγή.
Ήταν εκπληκτικά, αλλά παραφορτω- Είδα ότι λογάριαζαν περισσότερο το νέβη στις 9 Αυγούστου. Όταν ο
Μπάυρον
διάβαζε
την
επιστολή,
δεν
µένα µε χρυσάφι και ασήµι. Ύστερα γενεαλογικό µου δέντρο από τον τίτεγνώριζε ότι ο Μάρκος ήταν νεκρός.
ανέβηκα στα βουνά µέσα από τη λο µου.
Ανάµεσα
στα
άλλα,
έγραφε:
Ζίτσα, ένα χωριό µε ελληνικό µοΣήµερα είδα τα λείψανα της πόλεναστήρι (όπου κοιµήθηκα στο γυ- ως του Ακτίου, που κοντά εκεί ο Αντώ- « το γράµµα σας, καθώς και του σερισµό), στην πιο όµορφη τοποθε- νιος έχασε τον κόσµο µέσα σε ένα µι- βασµιωτάτου κ. Ιγνατίου (πρόκειται
σία, που έχω ιδεί ποτέ (εκτός από κρό κόλπο, όπου δύο φρεγάτες θα για τον Ουγκροβλαχίας Ιγνάτιο, πρώτη Σίντρα στην Πορτογαλία). Σε εννιά µπορούσαν δύσκολα να ελιχθούν. ∆εν ην Άρτης), µε ενέπλησαν χαράς. Η εµέρες έφθασα στο Τεπελένι, Το ταξί- αποµένει παρά ένας ερειπωµένος τοί- ξοχότης σας είναι ακριβώς ο άνθρωδι µου είχε παραταθεί εξ αιτίας των χος. Στην άλλη πλευρά του κόλπου πος όπου µας χρειάζεται. Κανένα εχειµάρρων που έπεφταν από τα βου- στέκονται τα ερείπια της Νικοπόλεως, µπόδιον ας µη σταµατήσει τον ερχονά και είχαν πληµµυρίσει τους δρό- που έκτισε ο Αύγουστος σε ανάµνηση µόν σας εις το µέρος τούτο της Ελλάδος. Πολυάριθµος στρατός εχθρικός
µους.
της νίκης του. Χθες το βράδυ βρέθηκα
∆εν θα ξεχάσω ποτέ τη µοναδική σε ένα ελληνικό γάµο στην Πρέβεζα. µας απειλεί, αλλά µε τη βοήθεια του
σκηνή της εισόδου µου στο Τεπελένι, Όµως, το γεγονός αυτό, όπως και χίλια Θεού και της εξοχότητάς σας, θα εύστις πέντε το απόγευµα καθώς ο ή- άλλα πράγµατα, δεν έχω τον καιρό ού- ρει εδώ την πρέπουσαν απάντησιν.
λιος πήγαινε στη δύση. Έφερε στο τε τον χώρο να τα περιγράψω. Φεύγω Απόψε σκοπεύω κάτι να επιχειρήσω
µυαλό µου (µε µία διαφορά ως προς αύριο, µαζί µε µία φρουρά πενήντα αν- εναντίον ενός σώµατος Αλβανών από
τα κοστούµια, ωστόσο) την περιγρα- δρών, για την Πάτρα, στον Μορέα, έξι έως επτά χιλιάδων στρατοπεδευφή του κάστρου του Μπράνκσαµ α- Έπειτα θα πάω στην Αθήνα, όπου θα µένων σιµά εις το µέρος αυτό.
Μεθαύριον θ’ αναχωρήσω µαζί
πό τον Σκοτ στην «Ωδή» του, και το περάσω τον χειµώνα.
µε µερικούς εκλεκτούς άνδρας µου,
φεουδαρχικό σύστηµα
Στη συνέχεια ο Μπάυρον αναφέρει
διά
να
έλθω προς υπάντησιν της ΕξοΟι Αλβανοί µε τα κοστούµια τους µία περιπέτεια στη θάλασσα.«Με ένα
(τα πιο όµορφα του κόσµου, αποτε- τουρκικό καράβι ξεκίνησε όλη η συνοδεία χότητός Σας. Μη βραδύνετε πολύ να
έλθετε.
Σας ευχαριστώ διά την αγαθήν
λούµενα από µία µακρυά λευκή φου- για µία εκδροµή στην Κέρκυρα.
γνώµην όπου έχετε διά τους συµπαστανέλλα, χρυσοκέντητο µανδύα, βυσΈπιασε όµως µία θαλασσοταρατριώτας
µου ελπίζω δε ότι δεν θα την
σινιά βελούδινη ζακέττα µε χρυσά σει- χή και εκινδυνέψαµαν. Ο άνεµος παρήτια, ασηµένια πιστόλια και µαχαίρια) ρέσυρε το καράβι σε κάποια παρα- εύρητε αδικαιολόγητον. Σας ευχαριστώ
και
πάλιν
διά την φροντίδα όπου
οι Τάταροι µε τους υψηλούς τους λία κοντά στην Πάργα. Από εκεί
σκούφους, οι Τούρκοι µε τα φαρδιά διά ξηράς µε τη βοήθεια των ντό- ελάβετε τόσον γενναίως υπέρ αυτών.
Σας
παρακαλώ
να µε θεωρείτε κλπ».
τους επανωφόρια και τα σαρίκια τους, πιων, επιστρέψαµε στην Πρέβεζα.
οι στρατιώτες και οι µαύροι σκλάβοι µε Μετά από αυτό αποφασίσαµε να πάΜάρκος Μπότσαρης
τα άλογα, οι πρώτοι σε οµάδες µέσα µε στην Πάτρα διά ξηράς από το ΜεΌπως αναφέραµε και στην αρχή,
σε µια τεράστια ανοικτή αυλή µπροστά σολόγγι. ∆εν πρόκειται να εµπιστευστο παλάτι, οι τελευταίοι σε ένα είδος θώ ξανά Τούρκους ναυτικούς. Από το όταν ο Βύρων διάβαζε την επιστολή,
στοάς από κάτω, διακόσιοι κέλητες έ- Μεσολόγγι δεν θα έχω να περάσω ο Μάρκος είχε φύγει ενδόξως από τη
τοιµοι να ξεκινήσουν κάθε στιγµή ταχυ- παρά ένα µικρό στενό για να φθάσω ζωή πριν από 13 ηµέρες. Μετά από
δρόµοι, που έρχονταν και έφευγαν µε στην Πάτρα». Πήγε στην Πάτρα και οχτώ µήνες θα άφηνε και ο Βύρων
µηνύµατα, τουµπελέκια που χτυπού- µετά από λίγες ηµέρες πήγε και την τελευταία του πνοή στο Μεσοσαν αγόρια που φώναζαν τις ώρες α- στους ∆ελφούς, όπου αυτός και ο λόγγι, αφού επισκέφτηκε τον τάφο
πό τους µιναρέδες του τζαµιού, όλα Καµπχάουζ χάραξαν τα αρχικά τους του Μάρκου. Το πιθανότερο είναι ότι, αν
αυτά µαζί µε την µοναδική εµφάνιση επάνω σε έναν κίονα του ναού, που επιζούσε ο Μπάυρον, θα αποτρέπονταν
του ίδιου του κτιρίου, σχηµατίζονταν έ- υπάρχουν µέχρι σήµερα. Κατόπιν ξε- η µετέπειτα επέκταση του εµφυλίου πονα εντελώς νέο και ελκυστικό θέαµα κίνησε για την Αθήνα και στις 24 ∆ε- λέµου. Ο θάνατος του Μπάυρον συγια έναν ξένο. Με οδήγησαν σε ένα ω- κεµβρίου 1809, µετά από ταξίδι µιας γκλόνισε όχι µόνο την µαχόµενη τον
ραιότατο διαµέρισµα και ερωτήθηκα ηµέρας ανάµεσα σε πεύκα και ελαιώ- υπέρτατο αγώνα Ελλάδα, αλλά και
για την υγεία µου από τον γραµµατέα νες, ένας από τους οδηγούς του φώ- την συνείδηση όλου του πολιτισµένου κόσµου. Συντέλεσε όσο τίποτε
του βεζύρη.
ναξε ξαφνικά –Σερ, το χωριό!..
άλλο στην τόνωση και επαύξηση του
Την εποµένη ηµέρα µε οδήγησαν
Ήταν η Αθήνα. Την εποχή εκείνη
στον Αλή Πασά. Φορούσα πλήρη δεν ήταν µεγαλύτερη από ένα κεφα- φιλελληνικού ρεύµατος. Άγγλος ιστοστολή επιτελικού µε ένα υπέροχο ξί- λοχώρι, εντελώς παραµεληµένη από ρικός υποστηρίζει ότι χωρίς τη θυσία
του Βύρωνος στο Μεσολόγγι το
φος, κλπ. Ο Βεζύρης µε δέχτηκε σε έ- τους Τούρκους.
1824, δεν θα επακολουθούσε το
να µεγάλο δωµάτιο µε µαρµάρινο δάΝαυαρίνο το 1827.
η

Ε ΠΙΦΥΛΛΙ∆ΕΣ

Ο Λόρδος Βύρων
στην Ήπειρο...

Η
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Αλβανία από το 1955 είναι
µέλος – κράτος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
(ΟΗΕ) και από το 1995 µέλος του
Συµβουλίου της Ευρώπης. ∆ιακαής επιθυµία και στόχος είναι η
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Από µέρους των αλβανικών κυβερνήσεων καταβάλλονται
προσπάθειες για την έναρξη εντα(Η Εξωτερική Πολιτική της Αλβανίας –
ξιακών διαπραγµατεύσεων µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ελληνοαλβανικές σχέσεις)
Η Ελλάδα συνδράµει µε κάθε
τρόπο την Αλβανία στην προσπά➤ Γράφει ο ΝΙΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΤΗΣ
θειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η εξωτερική πολιτική
εργάζονται
Το 1971 έχουµε την αποκατά- και
της στα Βαλκάνια επικεντρώνεται
στις σχέσεις µε τη Σερβία (το αλβα- σταση των διπλωµατικών επαφών. στην Ελλάδα. Με
νόφωνο Κόσοβο απέκτησε ανεξαρ- Τα πράγµατα, κάπως οµαλοποιήθη- τα εµβάσµατά τους
τησία) και την (Π.Γ.∆.Μ.) – Βόρεια καν. Μετά την κατάρρευση του κοµ- κρατούν ακόµη,
Μακεδονία στην οποία ζουν Αλβανοί µουνιστικού καθεστώτος οι σχέσεις ως ένα µέτρο, και
στο Τέτοβο, Κίτσεβο και Γκόστιβαρ) των δύο χωρών άρχισαν βαθµιαίως την αλβανική οικονα βελτιώνονται. Αντηλλάγησαν νοµία.
και κυρίως µε την Ελλάδα.
Η Ελλάδα πάντοτε ερχόταν
Οι σχέσεις της Αλβανίας µε την πρεσβευτές και ξεκίνησαν εµποριΕλλάδα επιρεάζονται από τον τρό- κές και τουριστικές επαφές µεταξύ αρωγός στα προβλήµατα της γειτονικής
µας χώρας και πρόθυµα συνέΑθηνών
και
Τιράνων.
πο που πολιτεύονται µε την ΕλληνιΤο 1984 υπογράφτηκαν µεταξύ βαλε στην αποκατάσταση και εδραίκή µειονότητα που ζει στην Αλβανία
ωση
της
δηµοκρατίας.
των
δύο
χωρών
αρκετές
συνεργακαι χαρακτηρίζονται από πολύ
Τέλος, ουσιαστική και, θα λέγασίες σε πολλούς τοµείς. Οι δύο χώάσχηµες έως αγαθές.
µε,
καταλυτική,
ήταν η βοήθεια που
ρες
το
1986
συµφώνησαν
την
άρση
Είναι γνωστό ότι µε την ίδρυση
του αλβανικού κράτους (1912) ένα του εµπολέµου που είχε επιβληθεί προσέφερε η χώρα µας προς τους
κατοίκους
της
κοµµάτι της Ενιαίας
Αυλώνας και των
Ηπείρου, το οποίο
περιχώρων που
έµελλε να ονοµάζεται
δεινοπ άθησαν
στη διπλωµατική γλώσαπό τον σεισµό
σα, Βόρειος Ήπειρος,
του προηγούµεπαραχωρήθηκε από τις
νου έτους.
τότε Μεγ. ∆υνάµεις
Σήµερα οι σχέστην Αλβανία.
σεις των δύο χωΜετά την παραχώρών θεωρούνται
ρηση του βόρειου ηπεικαλές ως πολύ
ρωτικού τµήµατος στο
καλές. Η συµβοαλβανικό κράτος στα
λή της Ελλάδας
γεωγραφικά όρια της
στην ανάπτυξη
Αλβανίας παρέµεινε η
της
Αλβανίας,
Βόρειος Ήπειρος, η
στην προσπάοποία από την αρχαιόθειά της να πραγτητα µέχρι σήµερα καµατοποιήσει τις
τοικείται από αυτόχθοαπαραίτητες µενους ελληνικούς πληθυταρρυθµίσεις
και
Το 1990 με την κατάρρευση του κομμουνιστικού
σµούς.
στην ένταξή της
Η Αλβανία τον
καθεστώτος στην Αλβανία, η Ελλάδα υποδέχτηκε
στην
Ευρωπαϊκή
Οκτώβριο του 1921 έγιεκατοντάδες χιλιάδες Αλβανούς λαθρομετανάστες,
ένταξη, είναι αξιονε µέλος της Κοινωνίας
οι οποίοι βρήκαν στέγη και εργασία...
σηµείωτη.
των Εθνών (ΚτΕ), αφού
Το καλό κλίµα,
προηγουµένως υποσχέόπως
είναι φυσικό,
θηκε ότι θα σεβαστεί πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώµατα (πολιτικά, θρη- τον Οκτώβριο του 1940 και άνοιξε ο εξαρτάται και από τον τρόπο µε τον
οποίο
οι
αλβανικές
κυβερνήσεις
συσυνοριακός
σταθµός
της
Κακαβιάς.
σκευτικά, εκπ/κά, κλπ.) της ελληνιΤο 1990 µε την κατάρρευση του µπεριφέρονται προς την ελληνική
κής µειονότητας.
µειονότητα,
να
ζει
ήσυχα
και
µε
κοµµουνιστικού
καθεστώτος
στην
∆υστυχώς, αθέτησε τις υποχρεώσεις της και άρχισε τους διωγµούς Αλβανία, η Ελλάδα υποδέχτηκε εκα- ασφάλεια στις πατρογονικές της
εστίες,
γεγονός
που
θα
βοηθήσει
τοντάδες
χιλιάδες
Αλβανούς
λαθροτων Ελλήνων της Βορ. Ηπείρου. Μια
πολιτική ανθελληνική που συνεχί- µετανάστες, οι οποίοι βρήκαν στέγη στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και
στηκε σφοδρότερη µετά το 1939 και εργασία. Και σήµερα σε χιλιάδες στην πρόοδο των δύο συγγενικών
που η φασιστική Ιταλία κατέλαβε την υπολογίζονται οι Αλβανοί που ζουν λαών.
Αλβανία και την χρησιµοποίησε ως
ορµητήριο εναντίον της Ελλάδας.
Αυτή την περίοδο οι άγριοι διωγµοί
κατά του ελληνικού στοιχείου αυξήθηκαν. Κατά δε την περίοδο του
∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου οι
διωγµοί εναντίον των Ελλήνων απέκτησαν µεγαλύτερη ένταση.
Πολλές προσωπικότητες από
τις βορ/κές περιοχές φυλακίστηκαν,
εξορίστηκαν και θανατώθηκαν, µε
απώτερους στόχους την τροµοκράτηση των ελληνικών πληθυσµών. Η
ίδια και χειρότερη µεταχείρηση της
µειονότητας συνεχίστηκε µετά τον
πόλεµο, από το τυραννικό και βάρβαρο καθεστώς του Ενβέρ Χότζα. Οι
διωγµοί την περίοδο αυτή συστηµατοποιήθηκαν µε σκοπό τον πλήρη
αφανισµό της µειονότητας.
Το 1946 στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι η Ελλάδα διεκδίκησε
την Βόρειο Ήπειρο, αλλά αντέδρασε
ο υπουργός των Εξωτερικών της
Ρωσίας και η Βόρειος Ήπειρος παρέµεινε στην αλβανική επικράτεια.
Μετά το τέλος του πολέµου οι
σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν. Η αλβανική πλευρά απροκάλυπτα ετήρησε εχθρική στάση απέναντι στην Ελλάδα. Είναι η εποχή
των διωγµών των Ελλήνων από το
καθεστώς του Χότζα και η πολιτική
της βίαιης αφοµοίωσης και του αφελληνισµού, σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας.
Τότε έγινε ο αυθαίρετος γεωγραφικός περιορισµός της µειονότητας µόνο στις δύο επαρχίες Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα. Από τις
λεγόµενες µειονοτικές ζώνες αποκλείστηκαν οι επαρχίες της Χιµάρας,
της Πρεµετής, της Ερδέκας, της Κοριτσάς.
Είναι η καταστρεπτική εποχή
κατά την οποία οι αλβανικές αρχές
µεθόδευσαν την αλλοίωση των απογραφικών στοιχείων της µειονότητας
και επιδιώχθηκε εθνολογική αλλοίωση του πληθυσµού και των ελληνικών χωριών µε την εκδίωξη των
Ελλήνων από τον τόπο τους και τη
µεταφορά και εγκατάσταση Αλβανών αποίκων από το Βορρά.
Ακόµη, στα σχολικά βοηθητικά
βιβλία της µειονότητας παραποιήθηκε η ελληνική ιστορία και απαγορεύτηκε η χρήση στα νεογέννητα κατά
τη βάπτιση ελληνικών ονοµάτων. Το
τελικό χτύπηµα ήρθε µε την κατάργηση της θρησκείας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΛΒΑΝΙΑ: Η γειτονική και
συγγενική μας χώρα...
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◗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
& ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Master Πανεπιστημίου Αθηνών, Μετεκπαιδευθείς στην
Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Παθήσεις φλεβών-αρτηριώνλεμφαγγείων. Θεραπεία κιρσών με ενδοφλεβικό
LASER. Θεραπεία ευρυαγγειών.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Μυοσκελετικές παθήσεις- αθλητικές κακώσεις- οστεοπόρωση.
Λ. Δωδώνης 75, Ιωάννινα, Τηλ. 26510-28497 Ωρ. Λειτουργίας: 09:00-14:00, 18:00-21:00,
www.iasi-ioannina.gr

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ, MD, PhD, FEBVS
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δωδώνης 18, 45332, Ιωάννινα
Τηλ. Γραμματείας: 698 7088004
www.matsagkas.gr

Μπαλίτας Αστέριος

Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος.

Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία, εξειδικευθείς
στην Ενδαγγειακή Χειρουργική. Αντιμετώπιση
φλεβικών παθήσεων και κιρσών με Laser, Σκληροθεραπεία - Laser ευρυαγγειών, Ενδαγγειακή
θεραπεία ανευρυσμάτων, Αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων, Πλήρης προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος αγγείων. Δέχεται κατόπιν Ραντεβού.
Δαγκλή 1, Α Κτίριο 1ος όροφος, Ιωάννινα.
Τηλ. Ιατρείου 26510 70007, Κιν.: 6946 981282
www.vein.gr - email: abalitas@otenet.gr

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΕΡΟΥΛΗΣ
MD, MSc, PhD, Αγγειοχειρουργός,
διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Master στις ενδαγγειακές τεχνικές. Δέχεται κατόπιν ραντεβού, Πουλίτσα 3
Ιωάννινα (όπισθεν δικαστικού μεγάρου).
Τηλ: 6944-861558, email: mperoulis@gmail.com

◗ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Γιατροί και Κλινικές
των Ιωαννίνων
◗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ
ΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Γαστροσκοπήσεις - Κολονοσκοπήσεις
με διενέργεια καταστολής, χρήση διοξειδίου
και αντλίας νερού. Αφαίρεση πολυπόδων
Ειδικευθείς στην Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
Δέχεται καθημερινά: 8.30-13.30 πρωί και 17.3020.30 απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού.
Χαρ. Τρικούπη 6, 2ος ορ. Τηλ. 2651073103, κιν.
6974043397, email: boumpas74@g mail.com

ΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων
Μετεκπαιδευθείς εις MAYO CLINIC, Rochester, ΗΠΑ & Πανεπιστημιακό Νοσ/μείο Gasthuisberg, Λουβένη, ΒΕΛΓΙΟ - Κάτοχος Ευρωπαϊκού Τίτλου Γαστρεντερολογίας (EBGH)
Γαστροσκόπηση – Κολοσκόπηση με διοξείδιο
του άνθρακα - 24ωρη φορητή πεχαμετρία (γαστροοισοφαγική-λαρυγγική παλινδρόμηση) Μανομετρία οισοφάγου (δυσφαγία, κινητικές διαταραχές, σκληρόδερμα) Ορθοπρωκτική μανομετρία - χρόνος διέλευσης - βιοανάδραση πυελικού εδάφους (ακράτεια, χρόνια δυσκοιλιότητα,
πυελική ασυνέργεια) Δέχεται: πρωΐ 9-2, απογεύματα 6-9 πλην Τετάρτης, Σάββατο κλειστά. Παπάζογλου 4, 2ος όροφος, τηλ. & φαξ: 2651
304733, κινητό: 6944654048, e-mail: paplos@
hotmail.com

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Φ. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
Γαστροσκόπηση - (Υδρο)κολονοσκόπηση
Ωράριο λειτουργίας: ΔευτέραΠαρασκευή πρωί: 9.00-1.30, απόγευμα: 5.30-8.00.
Τετάρτη απόγευμα και Παρασκευή απόγευμα
το ιατρείο λειτουργεί μόνο κατόπιν ραντεβού.
Χαρ. Τρικούπη 16, Ιωάννινα - τηλ.: 26510-65145 κιν.: 6972-926687 - email: c.tasolamprou@gmail.com

Δέχεται καθημερινά 10.00 - 13.00 (πρωί) και
19.00 - 21.00 (απόγευμα). Δαγκλή 5 - Ιωάννινα. Τηλ. 26510 74900 • κιν. 6945 797908

◗ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΙ
ΜΑΡΙΑ Π. ΜΗΛΙΩΝΗ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Κλινική Κοσμητική Δερματολογία Εφαρμογές Laser
Μιχ. Αγγέλου 27, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Τηλ. Ιατρείου: 26510-77071, κινητό: 6947053144
email: milionmar@yahoo.com

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
• Μ.Ο.Π. - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ, TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ,
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. - 9 μ.μ.
Σάββατο 8 π.μ. - 2 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ιωάννινα: Δαγκλή 7, Τ.Κ. 45444
Τηλ. 26510-23614, 26510-23615
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr
fax: 26510-20614
www.epirusdiagnosis.gr

ΑΡΕΤΗ Γ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική Ακτινολογία στο Παν/κό Νοσοκομείο Αrmand Trousseau Παρίσι, πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ &
ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχήλου,
μαλακών μορίων, κοιλίας) – Triplex αγγείων - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS.
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) Ιωάννινα - Τηλ & Fax: 2651022911, Κιν: 6972-698154 Δέχεται: πρωί 9:30-13:30 απογ. Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη: 18:00-21:00 www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΙΟΚΑΣΤΗ ΓΚΟΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Triplex αγγείων
• Ελαστογραφία
• Υπερηχογράφημα κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχήλου, μαλακών μορίων, οσχέου, μαστού, βρεφών-παίδων
• FNA θυρεοειδούς αδένα
• Υπερηχογράφημα κατ’ οίκον
• Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών

Μιχ. Αγγέλου 48 (έναντι 4ου Γυμνασίου), ισόγειο
Τηλ. Ιατρείου: 2651607434, κινητό: 6944772708
Email: iokastigko@gmail.com
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή πρωί
08.30-13.30, Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 17.3019.30 και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα κατόπιν ραντεβού. Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
Δευτέρα πρωί 09.30-13.30 ιατρείο
στην Κόνιτσα (Πλατεία)- τηλ. 2655024418

Dr. ΣΠYPIΔΩN Π. ΠPINTZHΣ
Eιδικός Δερματολόγος - Διδάκτωρ A.Π.Θ.
Δέχεται ώρες: 9-14.00 και 6 - 8:30. Iατρείο:
28ης Oκτωβρίου 49. Tηλ. Iατρείου: 2651078068 - Oικίας: 26510-23437

◗ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΖΩΗ Κ. ΓΙΩΤΑΚΗ
Ενδοκρινολόγος
Κεντρική Πλατεία & Γούναρη 2,
Ιωάννινα (απέναντι από το Ρολόι)
Τηλ.: 2651 403767 | κιν.: 6932 371788
e-mail: zoig@pliroforiki.com

ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ν. ΓΚΟΥΒΑ
Ιατρός Ενδοκρινολόγος

Ειδικευθείσα στην Ενδοκρινολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων. Εκπαίδευση
στην Μονάδα Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού και
Διαβήτη του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Σύμβαση με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες
Μιχαήλ Αγγέλου 53, 45333 Ιωάννινα, Fax: 2651026790. Τηλ. 26510-25006, Κινητό: 697-2590363 e-mail:
bgkouva@yahoo.gr

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΓΡΥΠΑΙΟΥ
Ώρες λειτουργίας ιατρείου: Δευτέρα 6-9 μ.μ. • Τρίτη
10 π.μ. - 1.30 μ.μ., 6-9 μ.μ. • Τετάρτη 10 π.μ. - 14 μ.μ.
• Πέμπτη 10 π.μ. - 1.30 μ.μ., 6-9 μ.μ. • Παρασκευή 10
π.μ. - 1.30 μ.μ. Ιατρείο: 28ης Οκτωβρίου 36 & Κοραή.
Tηλ. Iατρείου 26510-36060 - κινητό: 6932 736306

Δρ ΔHMHTPIOΣ KIOPTΣHΣ
Eιδικός Mεταβολισμού - Παχυσαρκίας Παν/μίου Παρισίων. Kαθηγητής Πανεπιστημίου Iωαννίνων. Δέχεται
Tρίτη και Tετάρτη 6-9 μ.μ. Xαρ. Tρικούπη 2 (3ος όροφος). Tηλ. 26510-30265 • κιν. 6974-662299

Dr. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΞΗΤΑ-ΚΛΕΦΤΑΚΗ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων

Ώρες λειτουργίας (με ραντεβού): Δευτέρα-ΤετάρτηΠαρασκευή: 9 π.μ. - 3.30 μ.μ., Τρίτη-Πέμπτη: 9 π.μ. - 2
μ.μ., 6 μ.μ.- 9 μ.μ. Χαριλάου Τρικούπη 4 (2ος όροφος)
Τηλ./fax: 26510-65130, κιν.: 6974-890765

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΝΤΟΥΚΑΣ

Καρδιολόγος. Εξειδικευμένος στις νεώτερες
υπερηχογραφικές τεχνικές • Υπέρηχοι triplex
καρδιάς • Δοκιμασία κόπωσης • Ηolter ρυθμού
• Ηolter πίεσης
Δέχεται καθημερινά 8:30 - 1:30 και 5:30 - 8:30.
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού. Κ. Φρόντζου 8. Τηλ. ιατρείου: 26510 24040
- κιν.: 6945 552278, οικίας: 26510 74843
e-mail: dimitris.doukas@hotmail.gr
www.kardiologos-ntoukas.gr

◗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΕΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΛΙΑ Μ.D. MSC.
Master of Science στην Γυναικεία Αναπαραγωγή, Παν/μίου Αθηνών, τ. Ιατρός Νοσοκ.-Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου» Αθηνών, Πιστοποιημένο μέλος Ε.Ε. Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης (HSCCP)
• Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο • Προληπτικός έλεγχος τραχήλου μήτρας-Τεστ Παπανικολάου • Πιστοποιημένο ιατρείο διενέργειας διαγνωστικής κολποσκόπησης • Διάγνωση και θεραπεία κονδυλωμάτων • Παρακολούθηση κύησης χαμηλού και υψηλού κινδύνου-NST
• Τοκετός • Παρακολούθηση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής • Διερεύνηση υπογονιμότητας • Εφηβική
γυναικολογία • Έλεγχος εμμηνόπαυσης • Παθήσεις
μαστού • Αισθητική γυναικολογία
Κοραή 5 - Ιωάννινα 45444 (2ος όροφος), Τηλ./Fax: 2651038110, κιν.: 6944-147758 • e-mail: elena_georgopoulou@
yahoo.com. Λειτουργεί με ραντεβού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ

EΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ,
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ.
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

◗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΜΠΟΥΜΠΑΣ Θ. ΑΛΕΞΙΟΣ

◗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Σύγχρονη ιαγνωστική

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ

Σάββατο - Κυριακή 16 - 17 Μαΐου 2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ M.D.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
∆ωδώνης 75, 45221, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-28497 / fax: 26510 74001
www.iasi-ioannina.gr / info@iasi-ioannina.gr

◗ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ
Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
Καρδιολόγος. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Bochum Γερμανίας. Εξειδικευμένος στην Ηλεκτροφυσιολογία - Αρρυθμιολογία. Triplex
καρδιάς/αορτής, Δοκιμασία κόπωσης, Holter-Ρυθμού,
Loop/Event Recorder, 24h καταγραφή πίεσης. Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης (CPET) για αθλητές.
Συμβ. ΥΠΕΘΑ, ιδιωτικές ασφαλιστικές.
Δέχεται καθημερινά 08:00-14:00 και 17:00-20:00, Σάββατο 08:00-12:00. Επισκέψεις κατ’ οίκον. Οπλαρχηγού Πουτέτση 5 (2ος όροφος). Τηλ.: 2651022448,
Κιν.: 6949798270, email: sgkaniatsas@gmail.com

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΛΟΡΕΤΑ) Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Καρδιολόγος. Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εξειδίκευση σε θέματα Θρόμβωσης
και Αντιθρομβωτικής Αγωγής. Επιστημ. συνεργάτης του
Ερευνητικού Κέντρου Αθηροθρόμβωσης
• Υπέρηχοι (Triplex) καρδιάς • Δοκιμασία κόπωσης
(με ποδήλατο) • Holter ρυθμού (καταγραφή έως 7 ημέρες) • Holter πίεσης • Έλεγχος αποτελεσματικότητας αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής
Δέχεται: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: πρωί: 9:00-13:30, απόγευμα: 18:00-20:30. Τετάρτη: 09:00-13:30. Παρασκευή:
09:00-16:00 (συνεχές ωράριο). Σάββατο με ραντεβού.
Χαρ. Τρικούπη 13 (2ος όροφος), 45332, Ιωάννινα Τηλ. Ιατρείου: 26510-78440, κιν.: 6947-073635 www.kardiologosioannina.gr, e-mail: loreta.kalantzi@gmail.com

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ
Ειδικός Καρδιολόγος - Στρατιωτικός Ιατρός
Eιδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Eπιστημονικός Συνεργάτης Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΠΓΝΙ
Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
• Υπέρηχος καρδιάς με μελέτη 2D speckle-tracking
• Ασύρματη δοκιμασία κόπωσης με χρήση κυλιόμενου τάπητα
• Προαθλητικός και προεγχειρητικός έλεγχος
• Holter ρυθμού - Holter πίεσης
• Ρύθμιση - Αντιμετώπιση Αρτηριακής πίεσης / Δυσλιπιδαιμίας
/ Καρδιακής Ανεπάρκειας / Βαλβιδοπαθειών / Στεφανιαίας Νόσου / Αρρυθμιών
• Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος κατ’ οίκον
URL: www.kolios-kardiologos.gr
e-mail: drkoliosmarios@gmail.com
Σύμβαση με ΥΕΘΑ • Τηλ.: 6944776210
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Λ. Δωδώνης 24 - 2ος όροφος (έναντι ξενοδοχείου
Grand Serai), Τηλ.: 26510-42003, Δευτέρα ως Πέμπτη
ΜΕΤΣΟΒΟ: Ιατροπούλου 2 (έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου) Τηλ.:
26560-29124, Παρασκευή

ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ
Καρδιολόγος, πρώην επικουρικός
επιμελητής του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα», με εξειδίκευση στις νεότερες
τεχνικές υπερήχων
• Υπερηχογράφημα (triplex) καρδιάς
• Δοκιμασία κόπωσης
• Holter ρυθμού (καταγραφή έως και 7 ημέρες)
• Ρύθμιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου
• Προαθλητικός και προεγχειρητικός έλεγχος
Ώρες λειτουργίας ιατρείου: ∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη πρωί:
09:00-14:00, απόγευµα: 18:00-21:00, Τετάρτη πρωί: 09:0014:00, απόγευµα: µε ραντεβού, Παρασκευή 09:00-16:00 (συνεχές ωράριο), Σάββατο µε ραντεβού.
Καπλάνη 5, Ιωάννινα (3ος όροφος) Τηλ. 26513-11875,
Κιν. 6948-207023, e-mail: meladinisvas@gmail.com

• Γυναικολογικός-Υπερηχογραφικός έλεγχος-NST
• Μαιευτικός - Υπερηχογραφικός έλεγχος
• Koλποσκοπικός έλεγχος τραχήλου μήτρας
Δέχεται καθημερινά: 9.00-13.30 (πρωΐ) - 18.00
- 20.30 (απόγευμα) εκτός Tετάρτης απόγευμα
- Σάββατο πρωί με ραντεβού. Iατρείο: Ι. Γούναρη 2 - 3ος όροφος. Τηλ. ιατρείου: 2651031016-κιν.: 6945-594292-οικίας: 26510-75328

Dr. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΚΑΣ
Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Ειδίκευση στα νοσοκομεία Aarau και
Schaffhausen, Ελβετία
Εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Ουρογυναικολογία και Γυναικολογική Ογκολογία.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βέρνης, Ελβετία
τ. Επιμελητής Νοσοκομείου Schaffhausen, Eλβετία. Συνεργάτης κλινικής ΙΑΣΩ
Μ. Αγγέλου 53, 45332 Ιωάννινα, τηλ. 26510-26550
- 26790 • Fax: 26510-26790, κιν.: 6973-786790

◗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πλατεία Νότη Μπότσαρη 5 & Δαγκλή
(έναντι ξενοδοχείου Εγνατία).
Τηλ. 26510-20632

KΩNΣTANTINOΣ X. ΔHMOΣ
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
08.00 έως 13.00 και 18.00 έως 20.00 (εκτός
Tετάρτης απόγευμα), Σάββατο με ραντεβού.
Πλατεία Aγ. Aποστόλων 4 (Πάνω από Πλατεία
XATZH), Aμπελόκηποι, Iωάννινα. Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ. Tηλ. 26510-72965 - Fax:
26510-72835, κιν.: 6947-937102

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:
∆ΕΥΤ - ΠΑΡ : 7:30 π.µ. -14:00 µ.µ. & 18:00 - 21:00 µ.µ.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 µ.µ. – 13:00 µ.µ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX : 26510-70800
e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ∆ΟΜΠΟΛΗ 25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ∆ΕΥΤ - ΠΑΡ: 7:30 π.µ. - 15:00 µ.µ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX: 26510-40584
e-mail: doboli@aimodiagnosi-ioa.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
www.aimodiagnosi-ioa.gr

ΛΑΜΠΡΟΣ Π. ΛΩΛΑΣ
Κ. Φρόντζου 7, Ιωάννινα, 1ος όροφος, τηλ. / fax.
26510-39002, κιν. 6945-375317. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 14:00
και 18:00 έως 20:30 (εκτός Τετάρτης απόγευμα). Σάββατο 09:00 έως 11:00

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

◗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΡΟΥΔΗ-ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ
Νευρολόγος
Καθημερινά 9 π.μ. - 5 μ.μ. Απογεύματα - Σάββατο πρωί με ραντεβού - Δαγκλή 1, Β’ κτίριο (2ος
όρ.) 45444 Ιωάννινα -Τηλ. Ιατρείου: 26510-76660
• κιν.: 6944-769593 - Τηλ. οικίας: 26510-44921

Γρηγόριος Νάσιος
Νευρολόγος, MD, PhD
Αν. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
• Ολοκληρωµένη πρωτοβάθµια περίθαλψη νευρολογικών παθήσεων

• Εξειδικευµένα ιατρεία µνήµης, πολλαπλής σκλήρυνσης και κεφαλαλγίας

• Σύγχρονο Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο
• Υπηρεσίες νευροαποκατάστασης
Μιχαηλίδη 6 & Σταδίου, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25486 info@nasios.gr www.nasios.gr

◗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ
Ιατρείο Νεφρολογίας και Υπέρτασης, HOLTER
πίεσης και μικροσκοπική εξέταση ούρων αντίθετης φάσης. Δέχεται καθημερινά με ραντεβού,
9:30 - 13:30 και 17:30 - 20:00. 28ης Oκτωβρίου
36 κ’ Κοραή (γωνία) (1ος όροφος), τηλ. 26510
39339, κιν.: 6947-819083. www.nephrologykoliousi.gr

◗ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» στη Θεσσαλονίκη
• Μετεκπαίδευση στο A. Manzoni – Lecco Ιταλίας.
• Εξειδίκευση στις Αθλητικές Κακώσεις.
Χαριλάου Τρικούπη 4 (2ος όροφος), 45444
Ιωάννινα. Τηλ/Fax: 2651401131. Κιν:
6974398839. E-mail:dimgartz@yahoo.com

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΝΟΥΣΙΑΣ
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
τ. Επιμελητής Α’ Ορθοπαιδικών Κλινικών MSE/KSK, Sörmland, Σουηδίας
Μετεκπαιδευθείς στην Τραυματολογία, Παν/κό
Νοσοκομείο Karolinska, Στοκχόλμη
• Εξειδίκευση στις Αθλητικές Κακώσεις
• Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου, Γόνατος
• Επανορθωτική Χειρουργική Ώμου, Ισχίου, Γόνατος
• Κατάγματα Παίδων & Ενηλίκων
• Χειρουργική Άκρας Χειρός
Α. Ζίνη 12 (Πλησίον Λυκείου Ζωσιμαίας), Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-73775 / Κιν.: 6942 788517
e-mail: nousiasdim@gmail.com

◗ ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

28ης Οκτωβρίου 59, έναντι Κοραή, 1ος Όροφος.
Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 - 14.30. Τρίτη
και Πέμπτη 17.30 - 20.00. Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή απόγευμα με ραντεβού. Τηλ. 2651039222 (ιατρείου), 6947-271713 (κινητό 24 ώρες).
Ιστοσελίδα: www.urology-ioannina.com

ZHKOΣ Δ. ΛIAMHΣ
Κοραή 10-12 - 1ος όροφος.
Τηλ: Ιατρείο: 26510-39210.
Σπίτι: 26510-39478. Κιν: 6937-222900.
Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00-13:30 &
18:00-21:00 - Σάββατο: Δέχεται με ραντεβού.

KIMΩN TΣOYKANEΛHΣ
Δαγκλή 1 (2ος όροφος) 453 32.
Tηλ. ιατρείου: 26510-33326 - Kινητό: 6942056871. Tηλ. οικίας: 26510-44921

ΤΖΟΥΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Χειρουργός Ουρολόγος
• Ώρες λειτουργίας: Δέχεται πρωί:
καθημερινά 09:00-13:30, απόγευμα:
Δευτέρα και Πέμπτη 18:00-20:30.
Νότη Μπότσαρη 2 & 28ης Οκτωβρίου, 45444, Ιωάννινα (έναντι ξενοδοχείου «Παλλάδιον»). Τηλέφωνα:
Ιατρείου 26510-64363, οικίας 26510-20013, κιν.
6976-659779, e-mail: ptzoumis72@yahoo.gr

◗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Φώτου Τζαβέλλα 2 & 28ης Οκτωβρίου, 2ος όροφος. Δέχεται καθημερινά
08:00-14:00 & 18:00-20:30, εκτός Τετάρτης απόγευμα. Σάββατο 09:00-13:00. Τηλ. & Fax: 2651070870, Κινητό: 6942-988549. Συμβεβλημένος με
ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΧΑΡΙΤΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος, τ. Επικ. Επιμελήτρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ
Χαρ. Τρικούπη 4 - 1ος όροφος
Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ, ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) Καθημερινά: 8.00 - 13.30
μ.μ. Τηλ. - Fax: 26510-32554 - Κιν.: 6972-895118

ΧΡΗΣΤΑΚΗ - ΤΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ιατρός Βιοπαθολόγος –
Μικροβιολόγος
Καθημερινά: 08:00-13:30
και 18:00-20:00 (εκτός Δευτέρας και Τετάρτης απόγευμα), Σάββατο με ραντεβού. Συμβεβλημένη με
τον ΕΟΠΥΥ (Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΙΚΑ).
Νότη Μπότσαρη 2 & 28ης Οκτωβρίου,
τηλ. / fax: 26510-71077, κιν.: 6944-989836,
e-mail: biolab9@otenet.gr

ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, FEBO, MSc

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (Fellow of European Board of Ophthalmology) • MASTER in Health
Care Management (MSc) • Μετεκπαιδευθείς στο
Moorfields Eye Hospital, Λονδίνο, Αγγλία.
Χαρ. Τρικούπη 13, 3ος όροφος, τηλ. 2651030500. Το ιατρείο λειτουργεί: Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-13.30 & 14.00-17.00 (μόνο με ραντεβού). Σάββατο πρωί: Ειδικές Διαγνωστικές εξετάσεις (ραντεβού).

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ

MΑΡΙΑ ΧΡ. ΚΑΝΑΡΗ

ΕΛΙΝΑ Ξ. ΒΟΥΡ∆Α

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (FEBO),
μετεκπαιδευθείσα στο King’s College Hospital, Λονδίνο
•
•
•
•
•

Σελ. 9η

Σάββατο - Κυριακή 16 - 17 Μαΐου 2020

Οπτική τομογραφία συνοχής (o.c.t.)
Οπτικά πεδία
Παρακολούθηση παθήσεων βυθού
Παρακολούθηση γλαυκώματος
Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.30 και 18.00-20.30
Τετάρτη απόγευμα με ραντεβού
Χαριλάου Τρικούπη 6, 1ος όροφος, γραφείο 8
Τηλέφωνο και FAX: 26510-26647, κινητό: 6937-686907
email: kanarimaria@gmail.com

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Μετεκπαιδευθείσα στην παιδοοφθαλμολογία
και τις παθήσεις βυθού στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο
Cambridge, M. Βρετανία
Δέχεται καθημερινά: 9.00 - 17.00
Πλ. Νότη Μπότσαρη 5, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Τηλ. 26510 30003, Κιν. 6947 998847
email: elvourda@hotmail.com

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙ∆Ο-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΣΠΡΟΥ∆ΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νικόλαος Πλαχούρας
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μετεκπαιδευθείς στο King’s College Hospital London
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
τ. Διευθυντής Μ-Γ Π.Π.Γ.Ν.Ι.
Χαριλάου Τρικούπη 33, Ιωάννινα
τηλ.: 26510-22827, κιν.: 6944-749637

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Σ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ
Πλαστικός Χειρουργός
• Face lift, βλεφαροπλαστική, ρινοπλαστική, ωτοπλαστική
• Αυξητική - µειωτική - ανόρθωση µαστών - γυναικοµαστία, αποκατάσταση µαστού
• Κοιλιοπλαστική, λιπογλυπτική, λιποαναρρόφηση, ανόρθωση µηρών,
αφαίρεση σπίλων
• Αnti-Ageing, Botox, υαλουρονικό οξύ, µεσοθεραπεία, δερµοαπόξεση
• Εφαρµογές Laser, κηλίδες, ευρυαγγείες, ανάπλαση προσώπου, αποτρίχωση µε Laser
• Κυτταρίτιδα, σύσφιξη, ραγάδες, ουλές

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ - Αιμοληψίες κατ’ οίκον

Λεωφόρος Δωδώνης 18 (έναντι ξενοδοχείου Grand Serai - Ξενία)
Τηλ. 26510-46941 - κιν.: 697 7271 288
e-mail: kostantissiafakas@gmail.com

Κύργιου 8 (ισόγειο), Τζαμί Καλούτσιανης, Ιωάννινα
Τηλ./Fax: 26510 64616 - Κιν.: 6944 235232
email: godevlab@yahoo.com

Γιατροί και Κλινικές
των Ιωαννίνων
ΒΑΪΑ Θ. ΡΟΥΝΤΟΥ-ΥΦΑΝΤΗ

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Σύγχρονο Οφθαλμολογικό
Ιατρείο
Ώρες λειτουργίας: πρωί Δευτέρα έως
Παρασκευή: 9.00-13.30 - απόγευμα Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 18.00 - 20.30.
Χ. Τρικούπη 35, 4ος όροφος.
Τηλ./Fax: 26511-17377 κιν.: 6973-691311

XAΡΙΤΙΔΟΥ Σ. ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ

◗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

Παιδοψυχίατρος

• Εκτίμηση-διάγνωση-θεραπεία παιδιών & εφήβων με δυσκολίες στη συμπεριφορά, το συναίσθημα και την ανάπτυξη • Συμβουλευτική γονέων
Παπάζογλου 16 & Κάνιγγος, Ιωάννινα.
Τηλ. 2651026590
Η ιατρός δέχεται με ραντεβού

Χρυσάνθη Σταγκογιάννη MD;
Ευαγγελία Σταγκογιάννη MD

ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δ. Πατατούκα 16, 1ος όροφος, Αμπελόκηποι,
Ιωάννινα, τηλ: 2651032835, κιν: 6972429276.
Δέχεται καθημερινά: 08:30–13:30 πρωί και
18:00–21:00 απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα και
Σάββατο πρωί με ραντεβού.

◗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ Σ. ΛΑΜΠΡΗ––ΚΑΛΟΓΕΡΑ MD, MSc, PhD

Ιστολογική και Μοριακή Διάγνωση

Ιατρός Παθολογοανατόμος • Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Master of Science Μοριακής Βιολογίας,
Staffordshire Αγγλίας
• Ιστολογική εξέταση • Ταχεία βιοψία
• Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος
• Μοριακές τεχνικές
28ης Οκτωβρίου 25, 45332 Ιωάννινα τηλ/fax: 26510-26122 (2 γραμμές) • κινητό: 6944-730688 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
www.pathology-ioannina.com

Ψυχίατρος παιδιών – εφήβων
M.Sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής

• πρόληψη-διάγνωση-θεραπεία παιδιών, εφήβων, οικογένειας • συμβουλευτική γονέων
28ης Οκτωβρίου 25, Ιωάννινα, τ.: 2651025029
Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού

◗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, MD, PhD

Επιμελητής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής
Νοσοκομ. Metropolitan, Αθήνα

Μετεκπαιδευθείς στην Αισθητική και Επανορθωτική
Πλαστική Χειρουργική στις Κλινικές Akademikliniken
Όσλο, Νορβηγία & Στοκχόλμη, Σουηδία
• Τμήμα Μικροεπεμβάσεων (Αφαίρεση & Βιοψία Σπίλων (ελιές) και Δερματικών Όγκων-δερματικές κύστεις, λιπώματα, θηλώματα, υπερκερατώσεις, κ.ά.) • Αισθητική Χειρουργική (Πρόσωπο, Μαστός, Κορμός, Άνω & Κάτω Άκρα) •
Επανορθωτική Χειρουργική (Ογκολογική Χειρουργική Δέρματος -μελάνωμα, καρκίνοι του
δέρματος-, Έγκαυμα, Ουλές, Τραύματα, Κατακλίσεις) • Αποκατάσταση Μαστού μετά από
Μαστεκτομή • Θεραπείες Αντιγήρανσης
(Botox / Dysport, Υαλουρονικό οξύ, Μεσοθεραπεία, Νήματα, Peeling) • Laser Αποτρίχωση,
Κρυολιπόλυση • Ψηφιακή Χαρτογράφηση
Σπίλων και Δερματικών Όγκων

Δ/νση: Δαγκλή 1, Β’ κτίριο, 2ος όροφος,
Ιωάννινα, τηλ. 2651 607063
κιν. 694 8278810
email: info@gp-plasticsurgery.gr,
Website: www.gp-plasticsurgery.gr
Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

◗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΖΩΗΣ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Δέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή. Πρωί:
9 π.μ. - 2.30 μ.μ. - Απόγευμα: 6 μ.μ. - 8.30
μ.μ. To Iατρείο είναι κλειστό κάθε Τετάρτη
απόγευμα και Σάββατο. Ιατρείο: 28ης
Oκτωβρίου 49 (1ος όροφος). Τηλ. Ιατρείου: 26510-36039 • κιν: 6945-399755

• Ιατρείο βρογχικού άσθματος • Παρακολούθηση ασθενών με ΧΑΠ • Ιατρείο διακοπής καπνίσματος • Παρακολούθηση ασθενών με διαταραχές ύπνου • Λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού συστήματος
• Μέτρηση αερίων αρτηριακού αίματος •
Οξυμετρία • Καταγραφή νυχτερινής οξυμετρίας • Προεγχειρητικός έλεγχος.
Μιχαήλ Αγγέλου 26 - Ιωάννινα.
Τηλ.-Φαξ: 26510 79966, κιν.: 697 3228391.
email:panzois@yahoo.gr.
Δέχεται καθημερινά: Πρωί 09.00-13.30.
Απόγευμα 18.00-21.00.
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού

◗ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

◗ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ειδικευμένος στους υπερήχους κοιλίας
Δέχεται Δευτέρα-Παρασκευή πρωί 9 π.μ. 1.30 μ.μ. Απόγευμα 6-8.30 (εκτός Τετάρτης).
Δ/νση: Μουλαϊμίδη 5 (Δίπλα στον ΟΤΕ)
Τηλ. Ιατρείου: 26510-71292 - κιν.: 6945-553647

IΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΚΑΙΤΗ Α. ΔΡΙΜΤΖΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-13.30 κ’
17.30-20.30 (Τετάρτη απόγευμα
και Σάββατο με ραντεβού).
Χαριλάου Τρικούπη 28 (3ος Όροφος) (άνωθεν καταστημάτων Ζάρα) Ιωάννινα.
Τηλ. 2651-30051 κιν. 6944-856594, Fax:
26510-30061, email: kdrimtzia@yahoo.gr

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

◗ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΖΟΥΤΖΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

◗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

Dr. ΓΕΩΡΓΙA∆ΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ώρες λειτουργίας ιατρείου: Δευτέρα – Παρασκευή (9.00 – 14.00),
απόγευμα (6-8 μ.μ.) Χαρ. Τρικούπη 24.
Τηλ. 26510 26006, κιν.: 6932918877.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙKH
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

• Οφθαλµολογικός και Παιδοοφθαλµολογικός έλεγχος
• LASER Πρεσβυωπίας, Μυωπίας, Υπερµετρωπίας Αστιγµατισµού, Καψουλοτοµίας και Ιριδοτοµίας
• Χειρουργική αντιµετώπιση Καταρράκτη,
Γλαυκώµατος, Κερατόκωνου, Παθήσεων Αµφιβληστροειδούς, Ωχράς Κηλίδας,
Βλεφαροπλαστική και BOTOX
• Ο.C.T., Φλουοροαγγειογραφία, Υπερηχογραφίας, Οπτικά Πεδία, Τοπογραφία
3ο Χιλ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ
(Περιοχή Γιαννιώτικο Σαλόνι)
ΤΗΛ. 2651040744 - 2651002639
Ωράριο Λειτουργίας:
∆ευτέρα - Παρασκευή 09:00π.µ.-08:00 µ.µ.

◗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
• Πλήρης Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής •
Πληθυσμογραφία • Ανάλυση Αερίων Αίματος
• Προεγχειρητικός Έλεγχος • Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Καθημερινά: Πρωί 09:00 13:30, Απόγευμα 18:00 - 20:30. Δευτέρα και
Τετάρτη απόγευμα με ραντεβού. Βλαχλείδη 9.

e-mail: thanoskostoulas78@gmail.com.
Τηλ.: 26510 64777, κιν. 6945 267006

ΕΥΑΝΘΙΑ Μ. ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

τ. Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημιακής
Ψυχιατρικής Κλινικής Ιωαννίνων.
Εξειδικευμένη Συστημική Ψυχοθεραπεία ατομική - ομάδος - ζεύγους - γονέων.
Δέχεται με ραντεβού. Αραβαντινού 18,
τηλ.: 26510-44838, κιν.: 6909-187262,
e-mail: evlavre ntzou@yahoo.com

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
Καπλάνη 5 - 5ος όροφος, Ιωάννινα
Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού.
Τηλ.: 26510-49119 και 6945-335480

ΓEΩPΓIA MOIPOΠOYΛOY- ΛENTZAPH
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Μιχ. Αγγέλου 26, 1ος όροφος.
Tηλ. 26510-75487 - IΩANNINA.
Δέχεται με ραντεβού

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Η. ΠΑΠΠΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σταδίου 10 (1ος όροφος) •
Τηλ. 26510-27270 • email:pappavangelis
@htomail. com • Δέχεται με ραντεβού.

ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ-ΝΟΥΣΙΑ Μ.D.
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Δέχεται: Δευτέρα - Παρασκευή 9-13.30. Απογεύματα
με ραντεβού • Δαγκλή 1, Ιωάννινα,
Τ.Κ. 45444 • Τηλ.-Fax: 26510-22322 κιν.: 6977-579557 • e-mail:
mtsatsani@ gmail.com •
www.psychiatros-ioannina.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Εφαρμοσμένα Προγράμματα
Διατροφικής Αγωγής & Υποστήριξης. Προγράμματα διατροφής για: • Υγιεινή διατροφή •
Παχυσαρκία • Ανορεξία • Αθλητές
• Εγκυμοσύνη - Θηλασμό • Παθολογικές καταστάσεις (υπερλιπιδαιμίες,
διαβήτης, ανορεξία) • Έλεγχος σωματομετρήσεων (λιπομέτρηση, έλεγχος βασικού μεταβολισμού μυικής
μάζας, έλεγχος υγρών σώματος).
Χαρ. Τρικούπη 4, 2ος όροφος, Ιωάννινα
• Τηλ. / Fax: 26510-20380, Κιν.: 6944-632466
• email: apostolis_theoharous@hotmail.com

ΕΥΓΕΝΙΑ Η. ΠΕΤΡΙΔΗ

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο
Μεταβολισμό NUMESI-PARIS 7

• Φυσιολογικές Παθολογικές Καταστάσεις • Παχυσαρκία • Νευρική Ανορεξία • Παιδική - Εφηβική Διατροφή • Εγκυμοσύνη • Αθλητισμός.
Φ. Τζαβέλλα 2 - Ιωάννινα.
Τηλ. & Fax: 26510-76211,
Κιν.: 6984-046488. e-mail:
evipetridi@hotmail.com

◗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία,
Ειδική Αγωγή, Ψυχολ.Υποστήριξη, Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι:
Μώκας Αναστάσιος, Λογοθεραπευτής.
Γούσης Βασίλης, Εργοθεραπευτής.
Ιωάννινα, Γεωρ.Παπανδρέου 18,
26513-10319 Ηγουμενίτσα,
Παρ. Ολύμπου 9, 26650-21186 www.kivotosexelixis.gr

ΚENTΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
MAΛΛIOY XPIΣTINA

Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία –
Ειδικό Παιδαγωγικό - Μουσικοθεραπεία - Ψυχολογική υποστήριξη και
Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

◗ ΠΟ∆ΟΛΟΓΟΙ
ΠΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΟΥΛΙΑ
BSc Podology-Podiatry
• Αντιμετώπιση κάλων
• Ονυχοκρύπτωση • Ονυχομυκητιάσεις • Υπερκερατώσεις
• Ονυχογρύπωση • Αθλητικό πόδι
• Διαβητικό πόδι
• Περιποίηση άκρων
• Ορθοτεχνική ονύχων
Χαρ. Τρικούπη 6, 2ος όροφος,
45444 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-71688 - 6955-139520
email: info@medicalstep.gr www.medicalstep.gr

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-MSc Κοινωνικής
Ψυχιατρικής Παν/μίου Ιωαννίνων
Κοραή 13, 2ος όροφος, Ιωάννινα
• ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Τηλ. ιατρείου 26510-25722 • Κινητό: 6973-029901

◗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

◗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

◗ ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ, PhD, CCC-SLP

ΜΑΝΤΖΙOΣ Κ. ΘΕOΔΩΡOΣ

EYAΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΓΚΟΛΑΣ

Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
Εργαστήριο Νευροωτολογίας
• Διερεύνηση Δυσκαταποσίας

Ιατρείο: Δωδώνης 10 & Καλιάφα 1α
Δέχεται με ραντεβού
Τηλ.: 26510-49006 - Κιν.: 6936349006
Email: vgolas@otenet.gr. - www.egolas.gr
facebook: Evangelos Golas, Γκόλας Βαγ.

AΘANAΣIOΣ EYAΓΓEΛOY
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Xειρουργεί με υπερήχους. 28ης Oκτωβρίου 45 - Tηλ. ιατρ. 26510-20.258,
οικ. 26510-45.006. Δέχεται καθημερινά
9-1 πρωί και 6-8.30 απόγευμα.

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος.
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ.

Μετεκπαιδευθείς στην ΩΡΛ Κλινική του Παιδιατρικού Παν/κού Νοσοκομείου Armand Trousseau, Παρίσι • Εργαστήριο Νευροωτολογίας - Ακοολογίας • Τμήμα Ενδοσκοπήσεων • Ιατρείο ΩΡΛ αλλεργίας • Επεμβάσεις με ραδιοσυχνότητες. Δέχεται Καθημερινά από 9:30-13:30 & 18:30-20:30, Σάββατο μόνο με ραντεβού. Πλατεία Πάργης &
Σμύρνης 2 (2ος όροφος), Ιωάννινα. Τηλ &
Fax: 2651030006, κιν.: 6944 474555, e-mail:
info@katsenos.gr

Δέχεται καθημερινά έναντι Αεροδρομίου.
Τηλ. κέντρου: 26510 63985 - κιν. 6937
814113 - www.ergotherapia-ioannina.gr

Πτυχιούχος Παν/μίου Βοστώνης, ΗΠΑ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
• Υπεύθυνη Θεραπευτικής Ομάδας Λογοποίησης - Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολογικής
Υποστήριξης, Συμβουλευτικής Γονέων
• Ειδική Θεραπεύτρια Παιδιών και Ενηλίκων σε Διαταραχές Λόγου - Ομιλίας και
Σίτισης - Κατάποσης
• Πιστοποιημένο Μέλος του Αμερικάνικου Συλλόγου Λογοθεραπευτών Μέλος
του Πανελληνίου Συλλόγου
Λογοθεραπευτών
Δέχεται με ραντεβού. Μαρ. Κοτοπούλη 1
(& Βορείου Ηπείρου) - Τηλ. 26510-32467,
www.virvidaki.gr

NΑΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Σύγχρονοι μέθοδοι θεραπείας: •
Αυχενικό Σύνδρομο • Οστεοαρθρίτιδα - Αρθρίτιδες • Οσφυαλγία - Ισχιαλγία • Ημικρανία • Μηνίσκοι - Κακώσεις Συνδέσμων • Διαστρέμματα - Θλάσεις • Επικονδυλίτιδα • Κύφωση - Σκολίωση • Νευραλγίες - Παρέσεις Παραλύσεις • Μεταγχειρητικές Δυσκαμψίες.
Χρησιμοποιούνται: Ηλεκτροθεραπείες, Υπέρηχοι, Διαθερμίες, Laser, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, CPM, POWER PLATE (Όργανο σύγχρονης γυμναστικής). CΥBEX (ΝΕΟ). DEEP
OSCILLATION (ΝΕΟ - μηχάνημα αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων). Φυσικοθεραπεία,
Κινητική Αποκατάσταση. Ώρες Λειτουργίας
Καθημερινά: 09.00 - 14.30 & 16.30 - 21.00 Σάββατο κατόπιν ραντεβού Θεραπείες κατ’ οίκον.
Βαλαωρίτου 4 (πλησίον Άλσους) Ιωάννινα.
Τηλ.: 26510-22338 Κιν.: 6945 593717

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Cred. MDT,
NDT/BOBATH

• Mηχανική διάγνωση και θεραπεία
οσφύος/αυχένα, μυοσκελετικών
παθήσεων (μέθοδος McKenzie)
• Λειτουργική αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων (μέθοδος
Bobath)
• Πιστοποιημένο κέντρο θεραπείας
κρουστικών κυμάτων
EMS SHOCKWAVE
Ώρες λειτουργίας καθημερινά 9.0013.30 και 17.30-21.00. 28ης Οκτωβρίου
45, 2ος όροφος. Τηλ. 2651038355 κιν.
6932158566 - www.mckenziemdt.org

ΤΣΕΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
• K-LASER
• SHOCKWAVE (κρουστικός υπέρηχος)
• FISIOWARM (θεραπεία TECAR)
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ
• ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• PNF (μέθοδο για αντιμετώπιση
νευρολογικών παθήσεων)
• FANGO-MASSAGE
• MEDICAL HOT STONE
• KINESIO TAPE
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
8.15 – 14.00 & 16.00 – 21.00
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.15 – 16.30
Μαρίκας Κοτοπούλη 64
(Ριζάρειος Πολιτεία – ισόγειο)
τηλ. 26510-72120 – κιν. 6947-456737
leotsepas@gmail.com

Σελ. 10η

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) 15 στρεµ. αγρός ποτιστικός στη θέση Αβδελόµουρσα, 2) 21
στρεµ. αγρός ξερικός στη θέση Μπηστηργιά, 3) 1 στρεµ οικόπεδο µε 50 τµ
πέτρινη αποθήκη, 4) 3 στρεµ αγρός
ξερικός στη θέση Μαράτσιο, 5) 5
στερµ ξερικά θέση Άγιος Ιωάννης, 6) 3
στρεµ ξερικά θέση προσήλια, 7) 4
στρεµ θέση Κούτσι, 8) 2.5 στρεµ αµπέλι, στο Ασπρόχωµα µε 300 κλήµατα,
9) Άδεια απόσταξης όλα στο ∆ήµ. ∆ιαµέρισµα ∆ολιανών του ∆ήµου Πωγωνίου. Πληρ. τηλ 26530-41357, 6944710357 ΟΙΚ/13954
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Βασιλικό Ηγουµενίτσας, επί της Εγνατίας, εννέα χιλιόµετρα από την Ηγουµενίτσα, οικόπεδο
500 τ.µ., άµεσα οικοδοµήσιµο µέχρι
δύο ορόφους, 0.60 συντελεστή δόµησης, µε δύο ελεύθερες πλευρές και
πρόσοψη στην πλατεία, περιφραγµένο, απολύτως επίπεδο, µε ρεύµα και
νερό. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6945023225. ΟΙΚ/14217
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο χωριό Μελιγγοί Ιωαννίνων, εκτάσεως 4.170 τ.µ.,
εντός σχεδίου. Βρίσκεται στην είσοδο
του χωριού, εφάπτεται στον κεντρικό
δρόµο και υπάρχουν µέσα καρυδιές.
Κυρίως κατάλληλο για επαγγελµατική
χρήση. Ακριβώς έξω από το οικόπεδο
υπάρχει φυσική πηγή µε τρεχούµενο
νερό προς κοινή χρήση. Απόσταση
από Εγνατία οδό 5 λεπτά. Τιµή 45.000
ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932-760420.
ΟΙΚ/14241
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 243 τ.µ. περι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο
εμβαδού 690 τ.μ. στον λόφο Ελεούσας. Χτίζει 400 τ.μ. και είναι προσβάσιμο από άσφαλτο με υπέροχη
θέα. Τηλέφωνο: 6972281701 και
6973-498333

φραγµένο και µε εγκατάσταση νερού, µε ελεύθερο χώρο πέριξ, στο
Τσεπέλοβο Ζαγορίου. Πληρ. τηλ.
6944-687554 ΟΙΚ/14395
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1700 τ.µ. περίπου άρτιο και οικοδοµήσιµο µε παλιό πέτρινο σπίτι 68 τ.µ. σε κεντρικό
δρόµο στον οικισµό Μολυβαδιά
Σερβιανών ∆ήµου ∆ωδώνης. Πληρ.
τηλ. 22297-70415, 6976-972356
ΟΙΚ/14412
Στο Νοµό Ιωαννίνων: Πωλούνται ή
ενοικιάζονται σε ιδιώτη ή Συν/σµό ντόπιο ή αλοδαπό α) χωράφια στα
Κάτω Πεδινά 52 στρεµ. και στο
Καλπάκι 32 στρεµ. β) οικόπεδα και
σπίτι στα Κάτω Πεδινά. Πληρ.
6981-831563 ΟΙΚ/14425

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικία
80 τ.µ., µε αυλή και οικόπεδο 360 τ.µ.
(άρτιο και οικοδοµήσιµο) στον οικισµό
ΚΑΡΑ∆ΗΜΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ιωαννίνων.
Πληρ. τηλ. 6944-147340. ΑΚ/14183
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτίριο 1000 τ.µ. µε ύψος 6
µέτρα σε 2.5 στρέµµατα οικόπεδο κάτω από το αεροδρόµιο, δίπλα από βιολογικό ∆ωδώνης, πρώην µαρµαράδικο, για αποθήκες ή άλλη χρήση. Πληρ.
6932-234304 ΑΚ/14376
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακή διαµπερής ηµιτελής
µονοκατοικία στην περιοχή Σεισµοπλήκτων Ιωαννίνων, συνολικού εµβαδού
320 τ.µ., σε οικόπεδο 400 τ.µ. κατα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Στο Μέγαρο του Ιδρύματος
Τοσίτσα (Αβέρωφ 10)
1) Κατάστημα 32 τμ
2) Διαμερίσματα 70 τμ και 87 τμ κατάλληλα και για επαγ/κή στέγη
Πληρ. 6944-294404 κ. Κυριάκος

Κυρία ΕΛΛΗΝΙΔΑ με
πρὁ̟ηρεσία
και συστάσεις αναλαμβάνει
φύλαξη μικρών παιδιών
Πληρ. τηλ.: 6938-980908

ΑΓΟΡΑΖΩ
(απολύτως μετρητοίς) παλιά στρατιωτικά είδη (μετάλλια, παράσημα, στολές, ξίφη-ξιφολόγχες, κράνη και
διάφορα άλλα στρατιωτικά αντικείμενα), καθώς και παλιές παραδοσιακές
φορεσιές. Με ένα τηλέφωνο έρχομαι
στο χώρο σας. Αν λοιπόν έχετε μέσα
στα μπαούλα σας τέτοια αντικείμενα
και σας ενδιαφέρει να τα δώσετε μη
διστάσετε να τηλεφωνήσετε!
Τηλ.επικοινωνίας:6942-066501-κ.Ξενοφών
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
γωνιακό οικόπεδο εμβαδού
1.000 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, στην περιοχή Σεισμοπλήκτων - Κάτω Νεοχωρόπουλου.
Συντ. Δόμησης 0.5 (600 μ. από
την πλατεία Σεισμοπλήκτων).
Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. τηλ. 6942-651168

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ

Σάββατο - Κυριακή 16 - 17 Μαΐου 2020

σκευής 9ου 2005. Σοφατίσµατα τελειωµένα µέσα - έξω, εξωτερικά χρώµατα,
παράθυρα PVC (ρολά υπάρχουν µη τοποθετηµένα). Αποτελείται από: Υπόγειο
υπερυψωµένο µε διαµέρισµα 50 τ.µ., 2
υπνοδ., κουζίνα, σαλόνι, µπάνιο, θέση
πάρκινγκ, αποχετευτικό και λεβητοστάσιο. 1ο όροφο µε 3 γκαρσονιέρες (27
τ.µ., 37 τ.µ., 40 τ.µ.). 2ο όροφο µε διαµέρισµα 106 τ.µ. Σκεπή τελειωµένη. Αναµονές για 3ο όροφο. ∆ύο εισόδους. Αποχετευτικό. Μεσίτες αποκλείονται. Πληρ.
s-bougias@T-ONLINE.DE τηλ. 6932292503 ώρες 11.00 - 13.00 ΑΚ/14378
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι 120 τ.µ. 2ο όροφο στον
οικισµό Καραδήµα - Πλατανιάς µε οικόπεδο 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο
(εντός οικισµού). Πληρ. τηλ 6955140336 ΑΚ/14404

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ µε µεγάλη εµπειρία αναλαµβάνει πάσης φύσεως εργασίες κατ’

οίκον. Αναπαλαιώσεις, τοποθετήσεις,
επισκευές επίπλων, κουζινών, ντουλαπιών. Για εξυπηρέτησή σας απευθυνθείτε στο τηλ. 6997-424531, κ. Μάρκο.
ΖΗΤ/ 13723
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/πωλήτρια για κατάστηµα επίπλων. Απαραίτητη σχετική εµπειρία. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας και
Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στην Ταχυδροµική Θυρίδα 38. ΖΗΤ/14312
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοσκός µε εργόσηµο για ζώα
(πρόβατα) στην περιοχή Σταυρακίου.
Πληρ. τηλ. 6974-025358. ΖΗΤ/14423

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φυσικός, απόφοιτος
ΑΠΘ, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου - Λυκείου.
Τιµές προσιτές. ∆ίνονται σηµειώσεις. Πληρ. τηλ. 6944-502113.
ΜΑΘ/14246
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του Τµήµατος Φυσικής
του Α.Π.Θ. µε εκπαιδευτική εµπειρία παραδίδει µαθήµατα Φυσικής

και Μαθηµατικών σε µαθητές Λυκείου και Γυµνασίου, τιµές προσιτές, παρέχεται δωρεάν υποστηρικτικό υλικό. Πλ. τηλ. 6973-745467
ΜΑΘ/14371
ΒΙΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακό και
φροντιστηριακή πείρα παραδίδει
µαθήµατα Βιολογίας όλων των επιπέδων και προετοιµάζει υποψηφίους ΑΕΙ. Πληρ. τηλ. 6944-339642
ΜΑΘ/14424

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Καθηγήτρια
Αγγλικής Φιλολογίας

με διδακτική πείρα,
παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου
Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6 9 7 1 - 8 0 8 5 0 1

απόφοιτος ΑΠΘ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ µηχανή HONDA TRANSALP
µοντέλο 2003 σε άριστη κατάσταση,
χρώµατος ΑΣΗΜΙ µε 18.000 χλµ.
Πληρ. τηλ. 6975-524627 ∆ΙΑΦ/14380
Πωλείται άδεια ΟΠΑΠ µε δικαίωµα µεταφοράς σε λογική τιµή. Πληρ. τηλ. 6932352101 ∆ΙΑ/14410

Τιμές προσιτές.

Τηλ. 6976-076669

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Από την "Ολύμπιον Ιωαννίνων Α.Ε.”, ζητούνται Νοσηλευτές Τ.Ε.
για την κάλυψη θέσεων στο Κέντρο Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας
Καλεί όσους ενδιαφέρονται να αποστείλουν βιογραφικό με τα στοιχεία επικοινωνίας τους είτε ηλεκτρονικά στην Δ/νση: info@olympionioanninon.gr, είτε στον αριθμό Φαξ: 2651 11 3305.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651 11 3300 /3306 όλες τις
ημέρες της εβδομάδος από 07:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ.
Διεύθυνση: Πεδινή Ιωαννίνων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τηλ. επικοινωνίας: 2651025781 – 6947086762 – 6944297472
Fax: 2651076707
Δ/νση: Σπ. Κατσαδήμα 7
email: skonst@newhome.gr - site: www.newhome.gr
Το γραφείο μας με έμπειρους συνεργάτες Αρχ/νες,
Πολ. Μηχανικούς, Ηλ. Μηχανικούς αναλαμβάνει:
➢ Πλήρη φάκελο και σύνταξη μελετών για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
➢ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (απαραίτητο για μεταβιβάσεις – ενοικιάσεις ακινήτων)
➢ Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Ν. 4178/13
➢ Βεβαίωση Μηχανικού για μεταβίβαση-αγορά-πώληση-γονική παροχή και λοιπών νομίμων ενεργειών
➢ Ανακαινίσεις Κατοικιών - Καταστημάτων
➢ Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη ιδιωτικών έργων
➢ Έκδοση αδειών ιστορικού κέντρου
➢ Πλήρης φάκελος και σύνταξη τεχνικών μελετών προκειμένου
για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λ.π.
➢ Τοπογραφικές μελέτες

Η ελληνική βιομηχανία στρωμάτων DIMSTEL στην ΒΙΠΕ
Ιωαννίνων αναζητά:
• Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο µε
πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ για πλήρη απασχόληση. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιµηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο
hr@dimstel.gr ή με φαξ στο
26510-03133

ENOIKIAZETAI
γωνιακό κατάστημα επί της
οδού Κύργιου, αρ. 5, στα
Ιωάννινα (πιάτσα ταξί).
Εμβαδόν 120 τ.μ., με 160 τ.μ.
υπόγειο - 2 θέσεις
στάθμευσης στο υπόγειο Δυνατότητα χρήσης παταριού
(καθαρό ύψος 5.30 μ.). Αρίστη
κατάσταση. (Πρώην
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο).
Σοβαρές προτάσεις.
Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. τηλ.: 6942-651168
(εργασ. ώρες)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Μάρμαρα - Γρανίτες
Είδη διακόσμησης μνημείων

Βασίλης Γκάλγκος
Γ. Παπανδρέου 75 (πλησίον ΚΤΕΛ)
www.marmaragalgos.gr
• Πληρωμές με όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Τηλ.: 26510-35725 & 6973-057750
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➤ Διαφέρουν κι ενδιαφέρουν...
KHΔEIA
Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα,
παππού και αδελφό

ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΒΛΑΧΟ
Ετών 77
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Θανόντα, κηδεύουμε σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου
2020 και ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου Ιωαννίνων
Η σύζυγος: Μαργαρίτα
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος και Ευτυχία - Ευαγγελία και Ανάργυρος
Τα εγγόνια: Κάτια - Νικόλαος - Άγγελος - Νικόλαος
Τα αδέλφια: Βασίλειος και Αγγελική Βλάχου - Αλέξανδρος Βλάχος Ελένη και Αντώνης Καλαμπόκης - Κώστας και Αθανασία Βλάχου
Οι λοιποί συγγενείς
Γραφείο Tελετών: ΣΠΑΘΑΡΗΣ ∆οµπόλη 35 - Ιωάννινα, τηλ.: 26510-33122 κιν.:
6934-200248.

Μίνι καύσωνας το Σαββατοκύριακο
➥ από 1η σελ.

ρεκόρ µέγιστης θερµοκρασίας για το µήνα Μάιο σε αρκετούς σταθµούς του δικτύου αυτόµατων µετεωρολογικών σταθµών
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr:
✓ Σπάρτη 40.7 C (ρεκόρ 12 ετών
λειτουργίας)
✓ Λιβαδειά 39.9 C (ρεκόρ 11 ετών
λειτουργίας)
✓ Φαλάσαρνα Χανίων 39.8 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)
✓ Αρφαρά Μεσσηνίας 39.6 C (ρεκόρ 9 ετών λειτουργίας)
✓ Μεγαλόπολη 37.8 C (ρεκόρ 11
ετών λειτουργίας)
✓ Ψυχικό Αθηνών 37.6 C (ρεκόρ
13 ετών λειτουργίας)
✓ Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας
37.2 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)
✓ Ηγουµενίτσα 35.8 C (ρεκόρ 14
ετών λειτουργίας)
Στην Ελλάδα, η αναµενόµενη
απόκλιση από τη µέση τιµή της θερ-

µοκρασίας γι' αυτήν την εποχή θα
ξεπεράσει τους 10 βαθµούς Κελσίου
και θα είναι η µεγαλύτερη που θα
καταγραφεί σε όλον τον πλανήτη τις
επόµενες ηµέρες.
Μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής
του Πανεπιστηµίου Κρήτης και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών και
Βιώσιµης Ανάπτυξης στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών Νίκος Μιχαλόπουλος, υποστήριξε ότι αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για τον
καιρό θ’ αλλάξει ο «χάρτης» των δεδοµένων που υπάρχει για τους καύσωνες στη χώρα.
Όπως είπε, η υψηλότερη θερµοκρασία που έχει καταγραφεί το
πρώτο δεκαήµερο «ήταν οι 35,6
βαθµοί Κελσίου στις 11 Μαΐου του
2003. Όπως καταλαβαίνετε, εάν
επαληθευθούν οι προβλέψεις (σ.σ.
για 40 – 41 βαθµούς Κελσίου) πάµε
για ρεκόρ των τελευταίων 150
ετών»!

Στη «βάση» τους από χθες
οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ
Ιωαννίνων βρίσκονται αρκετοί Έλληνες παίκτες όπως
οι αρχηγοί Σκόνδρας και Μπουκουβάλας, ο Ξύδας, ο Παµλίδης και άλλοι, ενώ υπενθυµίζεται ότι εδώ παρέµειναν και όλοι οι ξένοι της οµάδας καθόλη τη διάρκειας της καραντίνας, κίνηση που εκ των πραγµάτων αποδείχτηκε σωστή. Κρίζµαν,
Λέο, Σεργκελασβίλι, Νάουµετς και
Κάστρο προτίµησαν να παραµείνουν στα Γιάννινα και είναι απόλυτα
έτοιµοι για την επιστροφή στις προπονήσεις.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναµένεται να επιστρέψει στα Γιάννινα
και ο προπονητής της γιαννιώτικης
οµάδας, Αργύρης Γιαννίκης, ο οποίος βρίσκεται µαζί µε την οικογένειά
του στο χωριό του στα Τρίκαλα.
Ήδη στην πρωτεύουσα της Ηπείρου βρίσκεται ο γυµναστής της οµάδας Γιάννης Ντουρουντός, πάνω
στον οποίο θα πέσει το µεγάλο βάρος της επαναφοράς της φυσικής
κατάστασης των παικτών στα επιθυµητά επίπεδα.
Ο λόγος που οι παίκτες του ΠΑΣ
Γιάννινα έχουν επιστρέψει ή θα επιστρέψουν σήµερα έχει να κάνει µε
ιατρικές εξετάσεις. Μπορεί το υγειονοµικό πρωτόκολλο να απαγορεύει
τα εργοµετρικά τεστ, ωστόσο ο γιατρός και υγειονοµικός υπεύθυνος
του ΠΑΣ, Σταύρος Ριστάνης ζήτησε
να εξετάσει όλους τους παίκτες ιατρικά, πριν τη λήψη των ρινοφαρυγγικών επιχρισµάτων την Τρίτη. Κάθε παίκτης, κάθε προπονητής και
κάθε υπάλληλος της οµάδας θα έχει
τον δικό του ιατρικό φάκελο µε το
ιστορικό του και θα υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από τον γιατρό του
ΠΑΣ. Η εξέταση θα γίνεται σε έναν
προς έναν, γι'αυτό τον λόγο ο κ. Ριστάνης ζήτησε να ξεκινήσουν από
σήµερα.

➥ από 1η σελ.

Η διαδικασία σε περίπτωση
κρούσµατος κορωνοϊού
Εν τω µεταξύ χτες ανακοινώθηκαν και τα απαραίτητα µέτρα που
θα ληφθούν σε περίπτωση που
βρεθεί θετικό δείγµα σε τεστ κορωνοϊού σε µέλος ποδοσφαιρικής οµάδας. Η διαδικασία αφορά αρχικά τις
οµάδες της Super League 1, αλλά
θεωρείται δεδοµένο ότι θα προστεθούν και οι οµάδες της Super
League 2, όταν κληθούν να αποφασίσουν για το µέλλον του πρωταθλήµατος.
Η επιτροπή ειδικών του ΕΟ∆Υ
µαζί µε την Υγειονοµική Επιστηµονική Επιτροπή της ΓΓΑ αποφάσισαν
από κοινού πως αν επιβεβαιωθεί
κρούσµα µέσα σε οµάδα θα υπάρχουν περιοριστικά µέτρα τόσο για το

Σελ. 11η

Σάββατο - Κυριακή 16 - 17 Μαΐου 2020

ίδιο το µέλος που βρέθηκε θετικό,
όσο και συνολικά για την οµάδα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε περίπτωση
ανίχνευσης επιβεβαιωµένου κρούσµατος λοίµωξης του ιού Covid-19,
το άτοµο που έχει προσβληθεί από
τον ιό θα τεθεί σε κατ’ οίκον καραντίνα, ενώ η υπόλοιπη οµάδα θα
µπει σε αποµόνωση 5 ηµερών, σε
χώρο που θα είναι προκαθορισµένος είτε από τη διοργανώτρια αρχή
είτε από την ίδια την οµάδα. Μπορεί
να είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο θα
έχει δίπλα προπονητήριο ή το προπονητικό κέντρο της οµάδας, εφόσον έχει και ξενώνες, αλλά σίγουρα
το περιβάλλον θα πρέπει να είναι
«αποµονωµένο». Και για 5 µέρες,
κανείς δεν θα µπορεί να πάει στην
οικεία του ή να µετακινηθεί από µόνος του κάπου αλλού.
Κατά τη διάρκεια της πενθήµερης
αποµόνωσης, θα είναι εφικτό να
προπονούνται οι παίκτες της οµάδας, αλλά µόνο µε το συγκεκριµένο
γκρουπ, το οποίο θα έχει «αποµονωθεί». ∆εν µπορεί δηλαδή να ενταχθεί σε αυτούς κι ένας παίκτης που
ήταν εκτός αποστολής ή προπονήσεων πριν βρεθεί το κρούσµα. Επιπρόσθετα, σε αυτό το πενθήµερο,
θα υπάρξουν δύο σειρές από ιατρικές εξετάσεων ανίχνευσης του ιού
Covid-19 και τεστ αντισωµάτων σε
όλο το γκρουπ της αποµόνωσης. Οι
εξετάσεις αυτές θα γίνονται την 3η
και την 5η µέρα. Και αν είναι «καθαρές» και δεν έχει εµφανιστεί οποιοδήποτε άλλο σύµπτωµα της νόσου
οι παίκτες θα µπορούν να επιστρέψουν σε µεικτές προπονήσεις και
σε αγώνες, µετά από «πράσινο
φως» του ΕΟ∆Υ και της επιτροπής
της ΓΓΑ.
Τέλος, εάν δεν είναι εφικτός ο µοριακός έλεγχος (PCR), η σύσταση
του ΕΟ∆Υ και της Υγειονοµικής
Επιστηµονικής Επιτροπής της ΓΓΑ
είναι να επιστρέψουν οι οµάδες σε
µεικτές προπονήσεις και αγώνες
µετά από αποµόνωση 7 ηµερών κι
αφού πρώτα επιβεβαιωθεί από
τους γιατρούς πως δεν έχει εµφανιστεί κανένα άλλο σύµπτωµα κορωνοϊού εντός της οµάδας.
Οι οδηγίες και οι αποφάσεις του
ΕΟ∆Υ κοινοποιήθηκαν ήδη στις
οµάδες µέσω του διευθυντή του
αγωνιστικού της Super League 1,
Θεόδωρου Λάιου. Με βάση αυτή
την οδηγία οι οµάδες της Super
League 1 θα κληθούν να ψηφίσουν
τη ∆ευτέρα για την επανεκκίνηση
του πρωταθλήµατος και του Κυπέλλου στο νέο ∆Σ που θα πραγµατοποιηθεί και πάλι µε τηλεδιάσκεψη.

Η ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ ΣEΛI∆A
στρέφουν όλοι οι
➥ από 1η σελ.
µαθητές Γυµνασίου
και Λυκείου, καθώς και σπουδαστές διαφόρων εκπαιδευτικών δοµών.
Από Νοµό σε Νοµό…
Σε ισχύ τίθεται από τη ∆ευτέρα το
τρίτο στάδιο του σχεδίου της Κυβέρνησης αναφορικά µε την άρση
των µέτρων για τον κορωνοϊό.
Έτσι, τα… σύνορα των Νοµών
ανοίγουν ξανά για όσους θέλουν να
ταξιδέψουν µακριά από τον τόπο
της µόνιµης κατοικίας τους για διάφορους λόγους ή απλά για να πάνε
επιτέλους, µετά από τόσο καιρό
στο εξοχικό τους, το οποίο µπορεί
να βρίσκεται στα ορεινά ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή.
Εκτός από τις µετακινήσεις από
Νοµό σε Νοµό, τη ∆ευτέρα θα
πραγµατοποιηθούν και τα πρώτα
δροµολόγια πλοίων προς Κρήτη, η
οποία θα είναι το πρώτο νησί που
θα ανοίξει µετά την επιβολή περιορισµού των µετακινήσεων. Παράλληλα, θα επιτρέπονται οι µετακινήσεις και στην Εύβοια, µετά από διευκρινήσεις που έγιναν από το
υπουργείο Ναυτιλίας. Οι µετακινήσεις για τα υπόλοιπα νησιά θα ξεκινήσουν από τις 25 Μαΐου. Αυτό το
τελευταίο ισχύει και για τη Λευκάδα,
για το µη άνοιγµα της οποίας µεθαύριο εκφράστηκαν ενστάσεις, καθώς, όπως η Εύβοια, η πρόσβαση
σ’ αυτήν γίνεται κυρίως οδικώς και
όχι όπως στα κλασικά νησιά.
Επίσης, ανοίγουν οι εσωτερικές
µετακινήσεις µε αεροπλάνο, ΚΤΕΛ

Eνδιαφέρουν και διαφέρουν !...

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑ ΧΩΡΙΣ… ΣΥΝΟΡΑ!
και τρένο, ωστόσο αυτές θα γίνονται πλέον κάτω από ένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο µε µέτρα προστασίας.

Τι επαναλειτουργεί
Πιο αναλυτικά, στην τρίτη φάση
της άρσης των µέτρων για τον κορωνοϊό περιλαµβάνονται τα ζωολογικά πάρκα και οι βοτανικοί κήποι,
ενώ επαναλειτουργούν από ∆ευτέρα και οι εξωτερικοί αρχαιολογικοί
χώροι. Παράλληλα, στον καλλιτεχνικό χώρο ξεκινούν οι πρόβες και
τα κινηµατογραφικά γυρίσµατα,
πάντα µε αυστηρούς κανόνες προστασίας.
Συγκεκριµένα, για ζωολογικά
πάρκα και βοτανικούς κήπους ισχύει η απόσταση των δύο µέτρων για
τους επισκέπτες, υπάρχει ισχυρή
σύσταση για µάσκα, ενώ δεν επιτρέπονται οι παραστάσεις. Η απόσταση των δύο µέτρων ισχύει και
για τους αρχαιολογικούς χώρους.
Επίσης, επαναλειτουργούν οι
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών µε
υποχρεωτική χρήση µάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας
και στους πελάτες και µε γάντια
µιας χρήσεως για τους εργαζόµενους. Προβλέπεται η εξυπηρέτηση
µόνο χωρίς καθήµενους, η χρήση
αντισηπτικού, ενώ ισχύουν και κανόνες αναλογίας επιτρεπόµενων
ατόµων εντός του καταστήµατος,
δηλαδή για χώρους έως 20 τµ - 4

άτοµα και από 20 τ.µ. και άνω - 4
άτοµα +1 άτοµο ανά 15 τ.µ..

Ξανά στο σχολείο!
Τη ∆ευτέρα, εξάλλου, επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και οι
µαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, αλλά
και όλων των τάξεων του Γυµνασίου. Πρόκειται για το δεύτερο κύµα
µαθητών που θα επιστρέψει στα
σχολεία, καθώς την προηγούµενη
∆ευτέρα είχαν γυρίσει στις τάξεις οι
µαθητές της Γ΄ Λυκείου, µε τα µαθήµατα να γίνονται κάτω από συγκεκριµένες οδηγίες.
Τα σχολεία θα συνεχίσουν να
έχουν δύο ζώνες λειτουργίας. Θα
γίνει διαίρεση τµηµάτων σε δύο
υποτµήµατα µε έως 15 µαθητές το
καθένα και απόσταση 1,5 µ. µεταξύ
τους. Θα ισχύει εκ περιτροπής διδασκαλία και συγκεκριµένα ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το ένα
υποτµήµα, Τρίτη, Πέµπτη το άλλο
και αντίστροφα.

Τα φροντιστήρια…
Τη ∆ευτέρα αναµένεται να ανοίξουν και τα φροντιστήρια καθώς και
αυτά των ξένων γλωσσών, στα
οποία θα ισχύουν αντίστοιχα µέτρα
πρόληψης και προφύλαξης όπως
1,5 µέτρο απόσταση µεταξύ µαθητών και το όριο 15 µαθητών ανά
τµήµα, ενώ ξεκινάει και πάλι η λειτουργία δοµών επαγγελµατικής εκ-

παίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης.
Ωστόσο, όσον αφορά στον Νοµό Ιωαννίνων, τα φροντιστήρια,
όπως αποφάσισε πρόσφατα ο
Σύλλογος Φροντιστών, θα λειτουργούν µε εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ανοίγουν οι παραλίες
Υπενθυµίζεται ότι ανοίγουν από
σήµερα, Σάββατο οι 515 οργανωµένες παραλίες της χώρας, αν και
για τους Γιαννιώτες δεν επιτρέπεται
ως τη ∆ευτέρα η πρόσβαση σ’ εκείνες της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας.
Το άνοιγµά τους θα γίνει στο
πλαίσιο σειράς µέτρων προστασίας. Έτσι, µεταξύ άλλων, η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των αξόνων
των οµπρελών ορίζεται στα τέσσερα µέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη
απόσταση ενός µέτρου µεταξύ της
περιµέτρου του σκιάστρου δύο
οµπρελών. Ανά οµπρέλα µπορούν
να υπάρχουν µέχρι δύο ξαπλώστρες, µε εξαίρεση τις οικογένειες
µε ανήλικα τέκνα, ενώ η ελάχιστη
απόσταση ανάµεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές οµπρέλες ορίζεται στο ενάµιση
µέτρο.
Όσο για τα παραλιακά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
(κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ
µπαρ), αυτά θα λειτουργούν αποκλειστικά µε διάθεση προϊόντων σε
πακέτο (take away).

ΘΕΣΗ του «Π.Λ.»

Ο Δήμος Ιωαννιτών μένει… πίσω
στην αναβάθμιση του οδοφωτισμού!
➥ από 1η σελ. στην οποία εξέφρασαν τη λύπη τους
για την εξέλιξη αυτή, επισηµαίνοντας ότι δεν µπορούν να ληφθούν
αποφάσεις για σοβαρές παρεµβάσεις που θέλει να δροµολογήσει
εξαιτίας του εκλογικού συστήµατος
της απλής αναλογικής. Άσκησαν
δριµύτατη κριτική κατά της αντιπολίτευσης ως προς τη συγκεκριµένη
απόφαση λέγοντας ότι «η συµµαχία
όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στερεί από την πόλη ένα
µεγάλο έργο», αφήνοντας ανοικτό
το ενδεχόµενο διενέργειας δηµοψηφίσµατος.

«Πανηγυρίζει» η αντιπολίτευση
Στον αντίποδα, οι παρατάξεις της
Αντιπολίτευσης «πανηγύρισαν» για
την αποτέλεσµα, µε την παράταξη
του πρώην ∆ηµάρχου Θωµά Μπέγκα, να δηλώνει «ικανοποιηµένη
γιατί δεν θα προχωρήσει µια διαδικασία που ήταν σε βάρος των συµφερόντων του ∆ήµου µας και των
πολιτών».
Η παράταξη της κυρίας Τατιάνας Καλογιάννη, σε απολογητική
της ανακοίνωση, υποστηρίζει πως
η ψηφοφορία, ήταν «υπέρ ή κατά
της αδιαφάνειας και της τήρησης ή
µη των διαδικασιών» και επιτέθηκε
κατά της ∆ηµοτικής Αρχής, αναφέροντας πως δεν µπορεί να διοικήσει.
Ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ασκούν κριτική και επί τεχνικών θεµάτων για να δικαιολογήσουν την αρνητική τους στάση, η
χθεσινή ψηφοφορία – όπως διευκρίνισε ο ∆ήµαρχος- αφορούσε µόνο την προγραµµατική σύµβαση µε
την Περιφέρεια. Ωστόσο και µετά
την ψηφοφορία η παράταξη της κ.
Καλογιάννη τιτλοφορούσε την ανακοίνωσή της ότι «η σηµερινή (σ.σ.
χθεσινή) ψηφοφορία δεν αφορούσε την έγκριση ή µη της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και ∆ήµου Ιωαννιτών, αλλά την αδιαφάνεια κλπ.»!

«Ανίερη συµµαχία…»
Στη συνέντευξή του ο ∆ήµαρχος
Μ. Ελισάφ έκανε λόγο για «ανίερη
συµµαχία ετερόκλητων παρατάξεων», που αδιαφορεί για τα συµφέροντα των συµπολιτών που θέλει
µόνο να πλήξει τη ∆ηµοτική Αρχή.
«Οι µάσκες έπεσαν. Οι θιασώτες
µιας κρατικοποιηµένης οικονοµίας
που αντιπαλεύουν τη συνεργασία
µε τον ιδιωτικό τοµέα συµπορεύονται αρµονικά µε τους δήθεν υπέρµαχους της µόχλευσης ιδιωτικών
κεφαλαίων για το συµφέρον της πόλης. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις», τόνισε ο ∆ήµαρχος, που
υπενθύµισε και την ανάλογη στάση
τους στο θέµα της καθαριότητας.
Η παράταξη του κ. Μπέγκα, συνέχισε, που επί πέντε χρόνια δεν
κατάφερε να αντικαταστήσει ούτε
ένα λαµπτήρα, καταψηφίζει την
προγραµµατική σύµβαση για την
αντικατάσταση του φωτισµού σε

όλη την έκταση του ∆ήµου. Η κ. Καλογιάννη που ως αντιπεριφερειάρχης δήλωνε περήφανη για το πρόγραµµα ELENA και προέτρεπε
τους ∆ήµους να συµµετάσχουν σε
αυτό σήµερα καταψηφίζει»
Αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα που δόθηκε στις παρατάξεις
να ενηµερωθούν, δίνοντας διαβεβαίωση ότι «η πόλη δεν θα µείνει
βρώµικη, δεν θα µείνει στο σκοτάδι».

Ο Νίκος Γκόντας
Αιχµηρός ήταν στην τοποθέτησή
του και ο Νίκος Γκόντας, επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη
∆ηµοτική Πρωτοπορία», που εστίασε την κριτική του στη στάση της
Τατιάνας Καλογιάννη: «Άνθρωποι
οι οποίοι είχαν διεκδικήσει πριν λίγους µήνες, την µητρότητα του προγράµµατος ELENA καταψηφίζουν,
χωρίς να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τη µεταστροφή τους». Άφησε επίσης αιχµές και για πρώην µέλη της παράταξής του, «φωτογραφίζοντας» τον Βασίλη Κοσµά. «Η
παράταξή µας την προηγούµενη
δηµοτική περίοδο είχε προτείνει και
ήταν υπέρµαχη της πρότασης για
το ELENA. ∆υστυχώς -ανέφερε συγκεκριµένα- άνθρωποι οι οποίοι τότε ψήφιζαν υπέρ του προγράµµατος ELENA, σήµερα ψηφίζουν τελείως διαφορετικά. Έχουν τη µεγάλη ευθύνη, να απολογηθούν εκείνοι
στους Γιαννιώτες επειδή η πόλη θα
µείνει στο σκοτάδι µιας αδιανόητης
πολιτικής διελκυστίνδας».

Ο Άρης Μπαρτζώκας
Ο επικεφαλής της παράταξης
«Γιάννενα Τώρα» και Πρόεδρος της
∆ΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε σε στοιχεία του έργου για
να τεκµηριώσει τα οφέλη για το ∆ήµο, απαντώντας έµµεσα και στο
επιχείρηµα του πρώην ∆ηµάρχου
ότι η πρόταση της δικής του ∆ηµοτικής Αρχής εξασφάλιζε περισσότερα οφέλη στο ∆ήµο, καθώς η εξοικονόµηση πόρων θα επέστρεφε
κατά 100% στο ∆ήµο, ενώ µε το
ELENA αυτό θα είναι 20%, χωρίς
να αναφέρει το κόστος εγκατάστασης, συντήρησης κ.α. Όπως είπε,
«τεχνοκράτες της παράταξής µας
πήγαν στην Περιφέρεια, µελέτησαν
όλα τα στοιχεία και διαπίστωσαν ότι
έχει γίνει µία άριστη δουλειά. Τι θέλουµε να κάνουµε.. Να αλλάξουµε
17 χιλιάδες λαµπτήρες και να εξοικονοµήσουµε ενέργεια κατά 62,5%.
Ένα ποσό από την εξοικονόµηση
θα πάει στον ιδιώτη που θα κατασκευάσει το έργο και ένα άλλο ποσό θα έρθει στο ∆ήµο ώστε να γίνουν έργα για τους πολίτες. Τι άλλο;
Ότι ο δήµος δεν θα έχει κανένα κόστος για την µελέτη του έργου. Ποιο
ήταν το λάθος; Ότι θελήσαµε να
αντικατασταθεί ο φωτισµός σε όλη
την έκταση του ∆ήµου. Η σηµερινή
ψήφος της αντιπολίτευσης είναι ψήφος κατά της πόλης και των δηµοτών».

Ηττημένες οι παρατάξεις,
ζημιωμένοι οι δημότες!...
τελέσµατα της οποίας τα βιώνουν σήµερα οι δηµότες από
άκρη σε άκρο του ∆ήµου.
Αν το δει κανείς από την άλλη σκοπιά, αποτελεί και… επιτυχία του ∆ηµάρχου Μ. Ελισάφ. Ο «Π.Λ.» του άσκησε και θα συνεχίσει να του ασκεί
κριτική σε ό,τι θεωρεί ότι δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχει έλθει και σε έντονη αντιπαράθεση µαζί του στο παρελθόν. Όταν όµως διαπιστώνει καλές προθέσεις προς όφελος της πόλης, δεν µπορεί παρά να
τις αναγνωρίσει.

➥ από 1η σελ.

***

∆ικαιολογίες για την κατάληξη της υπόθεσης του οδοφωτισµού µπορεί να βρεθούν δεκάδες, αφορµές άλλες τόσες. Το αποτέλεσµα όµως δεν
αλλάζει: Ο ∆ήµος Ιωαννιτών χάνει την ευκαιρία να υλοποιήσει ένα πολύ
σηµαντικό έργο υποδοµής και ασφάλειας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα,
χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση των οικονοµικών του (και άρα των δηµοτών του) εξασφαλίζοντας και οικονοµικό όφελος.
Ο πρώην ∆ήµαρχος Θ. Μπέγκας, υποστηρίζει ότι η δική του πρόταση προσφέρει περισσότερα κέρδη στο ∆ήµο. Εκεί θα µπορούσε να πει
κανείς ότι είναι θέµα τεχνοκρατικών συγκρίσεων, όχι όµως πολιτικών
εκτιµήσεων. Για τον κ. Μπέγκα όµως οι δικαιολογίες έχουν στερέψει. Η
παράταξή του διοίκησε οκτώ συναπτά χρόνια το ∆ήµο Ιωαννιτών µε
απόλυτη πλειοψηφία, απόρροια βεβαίως του εκλογικού συστήµατος. Και
παρ΄ όλα αυτά κάθε άλλο παρά κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες
των δηµοτών. Σήµερα επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς της ήττας του, µε θύµατα όµως- αν δεν το έχει καταλάβει- την πόλη και τους δηµότες.

***

Εκεί βεβαίως που η… πολιτική επιστήµη σηκώνει «ψηλά τα χέρια» είναι στην περίπτωση της Τατιάνας Καλογιάννη. Ανεξήγητη η επιµονή της
να µη προχωρήσει το έργο, που η ίδια σχεδίασε, η ίδια πρόβαλε, η ίδια
επιδίωκε να εντάξει ∆ήµους, αλλά και τα καραβάκια της λίµνης. Επί µέρες αναζητεί προφάσεις: Πότε φταίνε οι διαδικασίες, πότε δεν έχει γνώση
της µελέτης, πότε της φταίει η αδιαφάνεια και πάει λέγοντας.
Επί της ουσίας απαρνείται το έργο της στην Περιφέρεια, απαρνείται
και τους πρώην συνεργάτες της, πολιτικούς και τεχνικούς.
Έστω και τώρα, θα πρέπει να αντιληφθεί, ότι τα Γιάννενα είναι µικρή
σχετικά πόλη και ότι γίνεται χαράζεται «βαθιά στη µνήµη» του κόσµου. Ας
σταµατήσει τον αυτοδιασυρµό και αν αυτό δεν το καταλαβαίνει, ας σταµατήσει να συµπαρασύρει στη λάθος κατεύθυνση που διάλεξε τους εναποµείναντες δηµοτικούς της συµβούλους, προκαλώντας δυσλειτουργίες
στην πόλη, µόνο και µόνο επειδή δεν µπορεί να συµφιλιωθεί µε την ήττα
της στις εκλογές του 2019. Ο Γιαννιώτικος λαός αποφάσισε και όσο νάνε
κάτι περισσότερο αντιλαµβάνεται από όσα εκείνη, ο ∆ήµαρχος και οι
υπόλοιποι δηµοτικοί άρχοντες νοµίζουν.

Έκτακτη επιχορήγηση 75 εκ. ευρώ
σε όλους τους Δήμους της χώρας!
➥ από 1η σελ.

Χθες ο υπουργός
Τ. Θεοδωρικάκος αποφάσισε έκτακτη επιχορήγηση 332 ∆ήµων της
χώρας µε συνολικό ποσό 75 εκατ.
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επί πλέον δαπάνες η και
µείωση εσόδων που προκλήθηκαν
λόγω των µέτρων αντιµετώπισης
του κορωνοϊού.
«Το Υπουργείο σε συνεργασία
µε την ΚΕ∆Ε θα αποτυπώσουν την
πραγµατική οικονοµική επιβάρυνση των ∆ήµων και όπου χρειαστεί
θα υπάρξει επί πλέον στήριξη της
Αυτοδιοίκησης», ανέφερε µεταξύ
άλλων, σε δήλωσή του ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ικανοποίηση από ΚΕ∆Ε
Την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση του Υπουργού
Εσωτερικών στο αίτηµά της για παροχή έκτακτης επιχορήγησης εξέφρασε χθες η ΚΕ∆Ε. Η διάθεση του
ποσού των 75 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση, αλλά και η δηµόσια δέσµευση για επιπλέον χρηµατοδό-

τηση των ∆ήµων για αντιµετώπιση
των πρόσθετων αναγκών, αποτελεί, σύµφωνα µε την ΚΕ∆Ε, έµπρακτη αναγνώριση του σηµαντικού
ρόλου της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της υγειονοµικής κρίσης.
Μια διαχείριση µε τεράστιο κόστος,
που «τίναξε» στον αέρα τους προϋπολογισµούς των ∆ήµων.
Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε ∆ηµ. Παπαστεργίου, σηµειώνει πως η ΚΕ∆Ε όλο το διάστηµα
της κρίσης ήταν σε στενή συνεργασία µε την κυβέρνηση και ειδικά µε
τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη
Θεοδωρικάκο, και τον υφυπουργό,
Θοδωρή Λιβάνιο, προκειµένου να
υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια για να αντιµετωπιστούν οι
συνέπειες της πανδηµίας. «Κρατώντας "όρθιους" τους δήµους, κρατάµε "όρθιες" τις τοπικές κοινωνίες.
Οι ∆ήµοι θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε και να βρισκόµαστε διαρκώς δίπλα στον πολίτη» τόνισε ο κ.
Παπαστεργίου.

Σελ. 12η

ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ
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O «ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ» στον παλμό των γεγονότων...
Σύμφωνα με τον Σωτ. Τσιόδρα

Εστίες με ευάλωτους πληθυσμούς
απαιτούν ειδικές στρατηγικές
➤ Ανακοινώθηκαν 40 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι
• Σαράντα
νέα κρούσµατα κορωνοϊού
καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη
χώρα
µας,
σύµφωνα µε
την χθεσινή ενηµέρωση
του Υπουργείου Υγείας για
την
πορεία
της πανδηµίας, από τον
λοιµωξιολόγο
Σωτήρη Τσιόδρα. Τα συνολικά κρούσµατα ανέρχονται σε 2.810. Από τα νέα
κρούσµατα, τα 35 αφορούν οικισµό Ροµά στη Νέα Σµύρνη Λάρισας.
Το τελευταίο 24ωρο σηµειώθηκαν και τέσσερις θάνατοι ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό τους σε
160.
Σε ΜΕΘ νοσηλεύονται 23 ασθενείς, η διάµεση ηλικία τους είναι 72
έτη, ενώ 10 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Τo 96% έχει υποκείµενο νόσηµα ή είναι ηλικιωµένοι
70 ετών και άνω. Ακόµα, 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουν συνολικά ελεγχθεί
120.015 κλινικά δείγµατα.

Ο καθηγητής Λοιµωξιολογίας αναφέρθηκε στις εστίες µε ευάλωτους
πληθυσµούς, τονίζοντας ότι απαιτούν ειδικές στρατηγικές και επαγρύπνηση. Παράλληλα, σηµείωσε
ότι «οι επιδηµίες σε συγκεκριµένους
χώρους, όπου δεν τηρούνται οι κανόνες, ευνοούνται. Ο ιός κερδίζει έδαφος. ∆εν έχει εξαφανιστεί. Εστίες
µε ευάλωτους πληθυσµούς, όπως
οικισµοί Ροµά, απαιτούν επιτήρηση,
παρακολούθηση και άµεση παρέµβαση σε επείγουσες καταστάσεις».
Αναφερόµενος στη χρήση τεστ
αντισωµάτων σηµείωσε πως αυτή
τη στιγµή δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διάγνωση, τονίζοντας
πως «δεν συγκρίνονται µε τα µοριακά τεστ».

Απόσυρση του Ν/Σ για την Παιδεία
ζητάει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων

• Την απόσυρση του πολυνοµοσχεδίου για την Παιδεία και
τη ρύθµιση για τις κάµερες στα
σχολεία ζητάει το Εργατικό Κέ-

Οκτώ στην Ήπειρο θέλησαν
ν’ αλλάξουν άσκοπα Νοµό
• Άλλες οκτώ παραβάσεις για
µη προβλεπόµενες µετακινήσεις
σε Νοµό εκτός τόπου µόνιµης κατοικίας βεβαιώθηκαν προχθές σε
όλη την Ήπειρο. Συνολικά στην
Ελλάδα βεβαιώθηκαν 80 παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν ισάριθµα διοικητικά πρόστιµα των
150 ευρώ. Από την έναρξη του Μέτρου έχουν βεβαιωθεί 1.025 παραβάσεις για άσκοπη µετακίνηση.

ντρο Ιωαννίνων.
Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΙ υποστηρίζει µεταξύ άλλων ότι «το αντιεκπαιδευτικό νοµοσχέδιο όχι µόνο
δε λύνει τα τεράστια προβλήµατα
των σχολείων αλλά φέρνει µέτρα
που χειροτερεύουν το ∆ηµόσιο Σχολείο. Υποβαθµίζει παραπέρα τα
µορφωτικά δικαιώµατα των µαθητών, «τσακίζει» τα εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών».
Και σε άλλο σηµείο αναφέρει ότι
«οι ανακοινώσεις των µέτρων για την
επαναλειτουργία των Γυµνασίων και
των Λυκείων εντείνουν την ανησυχία
µας, των µαθητών και των εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς «εκπτώσεις» στους αναγκαίους όρους ασφάλειας και υγιεινής στα σχολεία.».

Θετικό το κλίμα στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας

Με άνοδο 0,87%
έκλεισε χθες το ΧΑ
• Ανοδικά κινήθηκε η χρηµατιστηριακή αγορά στην τελευταία
συνεδρίαση της εβδοµάδος, εν µέσω ανοδικής κίνησης των ευρωαγορών, παρά τα δυσµενή στοιχεία
για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, αλλά
δεν κατόρθωσε να διατηρηθεί πάνω από τα επίπεδα των 600 µονάδων. Υπεραπέδωσαν οι µετοχές
της Aegean Airlines, της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, της Alpha Bank και της
Lamda Development.
O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 593,26 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,87%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιµή στις 601,10 µονάδες (+2,21%).
Σε εβδοµαδιαία βάση, ο βασικός χρηµατιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,79%, από τις
αρχές Μαΐου υποχωρεί σε ποσοστό 5,57%, ενώ από τις αρχές του
έτους καταγράφει απώλειες σε

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ


593,26 μ.

ποσοστό 35,28%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε
στα 52,963 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.186.913 µετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό
1,22%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε
ποσοστό 0,42%. Ανοδικά κινήθηκαν 60 µετοχές,39 πτωτικά και 28
παρέµειναν σταθερές.

Αναφορά κατέθεσε στη Βουλή ο Γ. Αμυράς

Τη διαχείριση του ΣΜΑ
ζητά ο Δήμος Ζίτσας

• Η διαχείριση των Σταθµών
Μεταφόρτωσης
Απορριµµάτων
(Σ.Μ.Α.) µετά τη
δοκιµαστική λειτουργία- που επίσης δεν άρχισε- αποτελεί έναν άλυτο ακόµη «πονοκέφαλο» για τον
ΦΟ∆ΣΑ Ηπείρου.
Ο ∆ήµαρχος Ζίτσας Μιχάλης
Πλιάκος µε επιστολή του- προφανώς έχοντας ο ίδιος τη σχετική δυνατότητα- ζητάει να περάσει η αρµοδιότητα διαχείρισης στους ∆ήµους, εκτιµώντας ότι θα υπάρχουν
πολλά οφέλη. Την επιστολή αυτή
κατέθεσε µε αναφορά προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αµυράς, ο οποίος και τη στηρίζει. Σύµφωνα µε
τα επιχειρήµατα του κ. Πλιάκου, η
παραχώρηση της αρµοδιότητας των
ΣΜΑ στους ∆ήµους θα έχει τα εξής
οφέλη:

✔ Αποφυγή φθορών στον εξοπλισµό,
✔ Μείωση του κόστους που θα
µετακυλίεται στους πολίτες µέσω
των χαµηλών τελών για την καθαριότητα,
✔ Περιβαλλοντικά οφέλη λόγω
χρήσης κοντέινερ και την κατ επέκταση δραστική µείωση των δροµολογίων των παλαιών απορριµµατοφόρων.
Επισηµαίνεται ότι ο Σ.Μ.Α. του
∆ήµου Ζίτσας έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά εδώ κι έξι µήνες και θα
µπορούσε να ξεκινήσει άµεσα η «πιλοτική» του λειτουργία.

Κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης

Διαβεβαιώσεις ΕΤ.Α.Δ. προς Μ. Κεφάλα
για αξιοποίηση του παλιού Πανεπιστημίου
• Την διαβεβαίωση
ότι το επόµενο διάστηµα Υπουργείο και Εταιρεία ακινήτων δηµοσίου (ΕΤ.Α.∆) θα προχωρήσουν στην βέλτιστη
λύση για την ανάπτυξη
του τόπου, µέσω της αξιοποίησης του παλιού
Πανεπιστηµίου των Ιωαννίνων, απέσπασε από τον ∆ιευθύνοντα
σύµβουλο της ΕΤΑ∆
Στέφανο Βλαστό κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης, η βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.∆. Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα.
Το αίτηµα για παραχώρηση και αξιοποίηση των εγκαταλελειµµένων εγκαταστάσεων του πρώτου Πανεπιστηµίου της πόλης επί της οδού ∆όµπολης, ήταν από τα πρώτα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε η Βουλευτής µε
κοινοβουλευτική της ερώτηση, δύο µόλις µήνες µετά τις εθνικές εκλογές.
Γνωρίζοντας µάλιστα και το αντίστοιχο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου
και του ∆ήµου Ιωαννιτών για παραχώρηση και αξιοποίηση του παλιού Πανεπιστηµίου για δικές τους ανάγκες, η κ. Κεφάλα απευθύνθηκε και στην εταιρεία ακινήτων δηµοσίου, επιµένοντας πολλές φορές στο συγκεκριµένο αίτηµα. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωσή της µετά τις διαβεβαιώσεις, υπάρχει αισιοδοξία ότι αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση για ένα χρόνιο αίτηµα
της περιοχής...

Νομοθετική πρωτοβουλία προανήγγειλε ο Υπ. Εργασίας

Τέλος οι εισφορές για όσους έχουν
αγροτικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ
• Νοµοθετική πρωτοβουλία
µε την οποία λύνεται το πρόβληµα χιλιάδων µη κατά κύριο επάγγελµα αγροτών οι οποίοι µέχρι
σήµερα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ακόµα και για ελάχιστο εισόδηµα προανήγγειλε χθες
στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης.
Όπως είπε την επόµενη ή την
µεθεπόµενη εβδοµάδα, θα έρθει
ρύθµιση µε την οποία «αλλάζει το όριο και µέχρι 10.000 ευρώ κανένας
δεν θα πληρώνει εισφορές, έστω κι
αν είναι δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα συνταξιούχος αγρότης. Θα
µπορεί έτσι να πηγαίνει στο χωράφι
του να αποκοµίζει από εκεί τα οφέλη

της καλλιέργειάς του, να εργάζεται απρόσκοπτα χωρίς να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές παρά µόνο αν
ξεπεράσει το όριο των 10.000 ευρώ.
Θα λυθεί άµεσα το πρόβληµα µέσα
στο Μάιο».
Ο υπουργός απαντώντας στην
ερώτηση της αντιπροέδρου της
Βουλής Σοφίας Σακοράφα η οποία
και έθεσε το θέµα παραδέχτηκε ότι
υπήρχε παράλειψη του νόµου που
έθετε ασφαλιστικές εισφορές από
µηδενικό εισόδηµα.
«Λόγω και της ιδιαιτερότητας
της γεωργικής παραγωγής δεν µπορεί κάποιος µε ένα µικρό εισόδηµα
2.000-3.000 ευρώ να πληρώνει
1.400 ευρώ εισφορές», σηµείωσε.

Απλοποιούνται οι διαδικασίες για
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού
• Στην απλοποίηση
των διαδικασιών για
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας προχωρά
η κυβέρνηση, µε Κοινή
Υπουργική Απόφαση
που υπέγραψαν χθες ο
Υπουργός Εσωτερικών
Τ. Θεοδωρικάκος, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκης και ο Υφυπ.
Οικονοµικών Απ. Βεσυρόπουλος.
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η προσκόµιση µόνο των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειµένου να υπογραφούν
και να προχωρήσουν γρήγορα οι

συµβάσεις παραχώρησης για την
εκµετάλλευση παραλιών.
Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη, λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν δηµιουργηθεί εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού.

Νέο αίτημα προς το Yπ. Υποδομών

Σφύριγμα τρένου θέλει
ν’ ακούσει η Ήπειρος!
✔ Αναφορά Καχριμάνη στα οδικά έργα που προωθεί η Περιφέρεια
• Στην επικαιρότητα έρχεται κατά καιρούς το θέµα
της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Ηπείρου, ένα έργο
που, παρά τις προσπάθειες,
ποτέ δεν προχωράει, µε κυριότερο «εµπόδιο» το µεγάλο κόστος.
Χθες το τρένο συζητήθηκε
διεξοδικά στο Περιφερειακό
Συµβούλιο έπειτα από εισήγηση της παράταξης «Κοινό
Ηπειρωτών» του Γιώργου Ζάψα. Το σώµα αποφάσισε να
σταλεί πρόταση στο αρµόδιο
Υπουργείο Υποδοµών, για σιδηροδροµική σύνδεση της Ηπείρου, στο
πλαίσιο της διαµόρφωσης της λίστας
έργων που θα υλοποιηθούν στο διάστηµα 2020 - 23 και 2021 - 30.

Ο Αλέκος Καχριµάνης
Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχριµάνης, µεταξύ άλλων τόνισε ότι «ουδείς λέει όχι
για τη σιδηροδροµική σύνδεση της
Ηπείρου, αλλά πρέπει να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους. Θέλω
να είµαι πραγµατιστής και όχι µόνο
οραµατιστής, γιατί κάποια στιγµή τα
οράµατα τελειώνουν».
Με την ευκαιρία ο κ. Καχριµάνης
αναφέρθηκε και σε επιµέρους ζητήµατα υποδοµών, ζητώντας από
όλες τις παρατάξεις να τοποθετηθούν σχετικά µε το αν στηρίζουν τις
προσπάθειες της Περιφέρειας να
προωθήσει η ίδια τα έργα. Ο λόγος
για τους διευρωπαϊκούς άξονες που
ανήκουν στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου Υποδοµών, αλλά και
τις συνδέσεις Καµπή - Γέφυρα Κα-

λογήρου, Ιωάννινα – Κακαβιά και
Μεσοπόταµος - διασταύρωση Πάργας. Όπως είπε, για τα µεγάλα έργα
που αφορούν λιµάνια, αεροδρόµια,
σιδηρόδροµοι, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προωθείται η κατασκευή
τους µέσω παραχωρήσεων σε ιδιώτες.

Και µία απαλλοτρίωση
Στο µεταξύ, το περιφερειακό συµβούλιο ενέκρινε την κήρυξη Νέας
Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων για την ολοκλήρωση
του έργου που αφορά στη «Βελτίωση - τροποποίηση 13ης επαρχιακής
οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων
- Ηγουµενίτσας - Ζωοδόχος - Γραµµένο - Βαγενήτι - Πολύλοφος - Λύγγος)» στο ∆ήµο Ζίτσας. Ως γνωστόν, το έργο έχει ολοκληρωθεί και η
νέα κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπαγορεύτηκε επειδή
κατά τη σύνταξη των Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων και Πινάκων δεν
έχουν εφαρµοστεί οι επί µέρους τίτλοι ιδιοκτησιών.

Συνάντηση στην Ηγουμενίτσα για
την επαναλειτουργία των σχολείων
• Εν όψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των σχολείων της
Β/θµιας Εκπαίδευσης,
π ραγµατοπ οιήθηκε
συνάντηση του ∆ηµάρχου Ηγουµενίτσας
Ι. Λώλου µε τον Προϊστάµενο της Β/θµιας
Εκπαίδευσης Γ. Κοτσίνα, τον Πρόεδρο της
ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας Γ.
Βασιλειάδη, τον Αντιδήµαρχο Παιδείας Ηλία Λώλη και
τους Προέδρους των Σχολικών
Επιτροπών Β/θµιας και Α/θµιας
Εκπαίδευσης Γ. Τσώνη και Κων.
Κιτσάτη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αφού εκτιµήθηκε συνολικά η
κατάσταση, δόθηκε έµφαση στην εντατικοποίηση των µέτρων καθαριότητας και υγιεινής. Καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της λειτουργίας των σχολείων
θα πραγµατοποιείται σχολαστικός
καθαρισµός των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και συστηµατικός εξαερισµός των αιθουσών τους και
θα υπάρχει επάρκεια µέσων ατοµικής καθαριότητας στις τουαλέτες και
αντισηπτικών στις αίθουσες. Επιπρόσθετα, ο ∆ήµος θα προβεί σε
συµπληρωµατικές απολυµάνσεις
των σχολείων.

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Διευκρινίσεις για την ενίσχυση
ρευστότητας της αγοράς
• ∆ιευκρινιστικές
πληροφορίες δίνει το
Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, αναφορικά µε τους περιορισµούς και τους κανόνες
σώρευσης που διέπουν
τα µέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων και ενίσχυσης ρευστότητας
της αγοράς, για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της νόσου
COVID-19 και τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία µε τις τράπεζες. Όπως αναφέρει:
✔ Επιδότηση τόκων υφιστάµενων δανείων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων πληττόµενων από τα
µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας
COVID-19: το όριο ενίσχυσης είναι
800.000 ευρώ και χορηγείται βάσει
του προσωρινού πλαισίου (κεφ.3.1)
για τις άµεσες επιχορηγήσεις. Στο όριο συνυπολογίζονται τυχόν άλλες
ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση σε επίπεδο οµίλου µε το ίδιο
κεφάλαιο του προσωρινού πλαισίου.
✔ Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για µικροµεσαίες
και µεγάλες επιχειρήσεις – Εγγύηση
80% για κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προµήθει-

ας εγγύησης έως και 100%: όριο ενίσχυσης για την επιδότηση προµήθειας εγγύησης, βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ. 3.1) για τις άµεσες επιχορηγήσεις, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Για το χορηγηθέν δάνειο δεν υφίσταται κανονιστικό όριο πέραν των αναφεροµένων στη σχετική πρόσκληση.
✔ Κεφάλαιο κίνησης µε διετή επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ
ΙΙ: όριο ενίσχυσης έως 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για εµπορευµατικές µεταφορές την τριετία σε επίπεδο επιχειρηµατικού οµίλου, βάσει του ισχύοντος κανόνα de
minimis
(κανονισµός
Ε.Ε.
1407/2013). ∆εν σωρεύει µε τις ενισχύσεις 3.1 του προσωρινού πλαισίου, αλλά µόνο µε τις λοιπές ενισχύσεις de minimis.

