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Ράσα & “κοστούµια”

πρωταγωνιστές στο
κρεσέντο της ντροπής!
Γράφει η Ελένη Καραπάνου Λίγκα

⇢Σελ: 2,5

e-mail: typosepeirou@gmail.com

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 Αρ. Φύλλου 276 - Έτος 6ο

40 ΣΕΛΙΔΕΣ

Τιμή 1 €

Ο Καχριµάνης ΚΑΙ στο Αστικό ΚΤΕΛ

ΜΕ ΔΟΛΟ
σκορπίζει τα λεφτά
• Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση έκρινε ότι οι
συµβάσεις - απευθείας αναθέσεις ήταν
παράνοµες στις 5/7/2022
• Τσακίστηκε να δώσει ο ίδιος εντολή την
επόµενη µέρα, 6/7/2022, για να πληρωθεί
η θυγατρική του Αστικού ΚΤΕΛ
• Αψηφά νόµους και αποφάσεις σαν να
πρόκειται η Περιφέρεια για τσιφλίκι
του, παίρνοντας στο λαιµό του υπαλλήλους
• Τι ενώνει τον Περιφερειάρχη και
τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ;
• Αρνούνται οι αρµόδιοι υπάλληλοι
να υπογράφουν τις αποφάσεις του
⇢Σελ: 20-22
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Άρθρο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: ‘‘TYPOS PRINT’’ Ι.Κ.Ε.
Έκδοση - Διεύθυνση:
Ελένη Καραπάνου - Λίγκα
Υπεύθυνος Σελιδοποίησης:
Μάριος - Μιχαήλ Λίγκας
Graphic Designer:
Σταύρος Καραντώνης
Υπεύθυνος Αθλητικού Τομέα:
Ανδρέας Φιλιππούσης
Υπεύθυνος Εμπορικού Τομέα:
Νικολέττα Νικολάου

• Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις των συντακτών και
όχι υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας
• Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση
κειμένων αλλά και φωτογραφιών της εφημερίδας
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη
• Μέλος της Ένωσης
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου •
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Τραπεζών, Δήμων, Οργανισμών, Ε.Γ.Σ.,
Σωματείων, Συλλόγων, Πολιτευτών 150€
Συνδρομή Iδιωτών 70€
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 2016
ΕΔΡΑ: ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γραφεία: Θ. Πασχίδη 26 - τηλ. 2651 55 2656
www.typosepeirou.gr
typosepeirou@gmail.com
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Ράσα και κοστούµια πρωταγωνιστές
στο κρεσέντο της ντροπής!
«Το κιτς είναι
μέρος της ανθρώπινης μοίρας» είχε
πει κάποτε ο Κούντερα.
Ε, αυτό το "κιτς"
έμελλε να το ζήσουμε live με τη
μορφή κακόγουστης σαπουνόπερας εδώ και λίγες
ημέρες στο νομό
Ιωαννίνων.
Το
έναυσμα δόθηκε
Γράφει η:
Ελένη Καραπάνου - Λίγκα με την επίσκεψη
του
Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου ώστε να εκτυλιχτεί όλη αυτή η κακόγουστη φαρσοκωμωδία που αποτελεί ύβριν για τον Άγιο πρωτίστως,
για την κοινωνία, για τον Χριστιανισμό αλλά και για
κάθε υπαρκτό σύστημα αξιών.
H αφορμή των όσων ευτελών γίναμε θεατές ήταν,
όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, η μέρα κατά την οποία
τιμάται η μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Μια ημερομηνία
που προ καιρού επιλέχθηκε από "ράσα και κοστούμια" ώστε να τελεστούν τα θυρανοίξια του νέου Ναού
στη πόλη των Ιωαννίνων από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίο. Ναός για έναν Άγιο
που η ζωή του, κάθε άλλο παρά σύμφωνη ήταν με τα
όσα προσβλητικά αλλά και στο όριο της χυδαιότητας
έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες.
Και για να δικαιολογήσω τον όρο "χυδαιότητα" παραθέτω δυο λόγια για τη ζωή του.
Ήταν 11:00 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου 1994.
Ο Άγιος είχε πλέον περάσει το κατώφλι της αιωνιότητας και οι μοναχές του φόρεσαν το σχήμα το ράσο
και το κουκούλι..
Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος από μόνος του.
Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέ-

φεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων.
Γύρω του έβαλαν λίγα μόνο λουλούδια βασιλικούς
και τριαντάφυλλα.
Τα χέρια του σαν να ήταν ζωντανά κρατούσαν με
ευλάβεια τον Σταυρό.
Η μορφή του ήταν ειρηνική φωτεινή, οσιακή.
Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε όπως πάντα
για τους προσκυνητές.
Αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κοίμηση του
Παϊσίου σε κανέναν...Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο
ίδιος ο Παΐσιος!!!
Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου τον π . Νικόλαο και του είπε ότι επιθυμία του Πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνος την εξόδιο
ακολουθία.
Το δέχτηκε Με φόβο και χαρά... Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κηδέψει έναν Άγιο!
Χαρά για τη μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός...
Μετά τη θεία λειτουργία εψάλη Η εξόδιος Ακολουθία.
Η εκφορά του Ιερού Σκηνώματος έγινε μέσα σε
απόλυτο σκοτάδι.
Το μόνο φως ερχόταν από δύο ταπεινά φαναράκια
που συνόδευαν τον Γέροντα.
Έτσι θέλησε να κηδευθή!!!
Σε όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται.Πλούτος του
ήταν η προσωπική του αφάνεια.
Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμηση του με
το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις μέρες!!!
Κι ερχόμαστε στο σήμερα και σε όσα διαδραματίστηκαν στη πόλη μας και στο νομό μας τάχα ...προς
τιμή Του και στο όνομά Του!
Επί μέρες λοιπόν τιμήθηκε (;) ο Άγιος από το χριστεπώνυμο πλήθος υπό την εποπτεία αλλά και τον
σχεδιασμό του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Με ποιο
τρόπο; Μα με εκδηλώσεις glamourάτες , με χιλιάδες
φωτογραφίες που απαθανατίζουν το μέγεθος της ιεροσυλίας, με γεύματα
⇢ Συνέχεια στην σελ: 5
και δείπνα για εκλε-
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⇢ Συνέχεια απο σελ: 2
πτυσμένους ουρανίσκους, με χλιδή
που έστω και αν ήταν "καρακιτσαριό"
κόστισε σεβαστά ποσά, σε συγκυρίες
μάλιστα που η κοινωνία βρίσκεται στη
μέγγενη της ανέχειας! ΝΤΡΟΠΗ!
Ντροπή να βλέπουμε τον τοπικό
ηγέτη της Εκκλησίας, τον κ.Μάξιμο
να ασεβεί για να μη χρησιμοποιήσω
άλλον όρο, στη μνήμη του Αγίου στήνοντας τόσα πανηγυράκια και περιφέροντας τον Πατριάρχη ως τρόπαιο
αριστερά και δεξιά. Δυστυχώς αυτό το
αριστερά και δεξιά εμπεριέχει βασικά
τις επιχειρηματικές έδρες του Μητροπολίτη, ο οποίος θεώρησε θεάρεστο το
να σέρνει τον Πατριάρχη στα τυροκομεία του και στα κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης" (στα σκουπίδια δηλαδή) που διατηρεί, προτρέποντάς τον,
άλλοτε να κάνει αγιασμούς προκειμένου η "ευλογία Κυρίου" να προστρέξει ώστε να πήζουν επιτυχώς τα τυριά
και άλλοτε να τον βάζει να εγκαινιάζει
"εκπαιδευτικά κέντρα" προκειμένου οι
Γιαννιώτες να αποκτήσουν ...Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Άραγε αυτός είναι ο πνευματικός
ρόλος ενός Μητροπολίτη κ.κ.Μάξιμε;
Οι "επιχειρηματικές δραστηριότητες"
σε ποιο ακριβώς σημείο της Χριστιανικής διδασκαλίας αναγράφονται "πατέρα", ώστε να εντρυφήσουμε κι εμείς
οι αδαείς και να εισέλθουμε έστω και
αργά στον ίσιο "δρόμο του Θεού" που
εσείς πρεσβεύετε;
Και μιας και η συζήτηση για ...επιχειρήσεις, γνώριζε άραγε ο Πατριάρχης,
φροντίσατε δηλαδή να τον ενημερώσετε, πόσο δημόσιο χρήμα έχει πέσει
στο "βωμό" αυτών των δραστηριοτήτων σας; Τον ενημερώσατε για το ότι
σκέφτεστε να μπείτε και στον χώρο
της ενέργειας με τη γενικότερη έννοια;
Συνάδουν όλα αυτά κ.Μάξιμε με όσα
εννοιολογικά και σημειολογικά ακολουθούν την απλότητα του μαύρου ράσου
που δεν έχει καν τσέπες δηλώνοντας
εμμέσως πλην σαφώς την δεδομένη
αυταπάρνση της ύλης και των εγκοσμίων από τους αντιπροσώπους Του;;
Συμβαδίζει δηλαδή η ύλη και το "επιχειρείν" με τα οποία ενασχολείστε μεθοδικά και επιμόνως, με τα όσα αϋλα,
επουράνια και πνευματικά δίδαξε ο
Χριστός;
Αν σήμερα κατέβαινε πάλι "επί γης"
θεωρείτε κ. Μάξιμε ότι θα ίδρυε και
Αυτός ...ανώνυμες εταιρίες, θα φωτογραφιζόταν σε πολυτελή events και
ρεστωράν ενώ δίπλα του θα υπέφερε
κόσμος, ή τέλος πάντων, θα ανεχόταν
τα όσα ευτελή και προκλητικά διοργανώσατε προς τιμήν τάχα ενός Αγίου,
που δίδαξε ταπεινότητα, προσευχή και

προσφορά σε ένα κελάκι με τα απολύτως απαραίτητα προς το ζην;
Υπάρχει ένα σημείο στην θρησκεία
μας όπου ο Κύριος εμφανίζεται να χάνει την ψυχραιμία του και δεν είναι άλλο
από τη "στιγμή" που αντιλήφθηκε πως
ο οίκος Του μετετράπη σε ...μαγαζάκι...
Αν για κάτι έδειξε την πλήρη απέχθειά Του, δεν ήταν οι ληστές που κρέμονταν δίπλα Του ούτε καν οι υπαίτιοι
και ο όχλος που Τον καταδίκασαν στο
μαρτύριο. Ήταν οι Φαρισαίοι!!!
Αυτοί με τους "μακριούς Σταυρούς"
προς τέρψιν του φιλοθεάμονος πλήθους, αυτοί που με "εργαλείο" το όνομά Του! εμπα'ιζουν τον ίδιο τον Θεό.
Πολλά τα όσα προκάλεσαν το ποίμνιο αυτές τις ημέρες, πολλά, τραγικά
και δυσοίωνα τα όσα κάποιοι πράττουν
σε απόλυτη αντιδιαστολή με τα όσα διδάσκουν, δάσκαλε που δίδασλες δηλαδή και νόμο δεν εκράτεις!
Πολλά και απαξιωτικά για τη θρησκεία μας , πολλά και και θλιβερά για
την Εκκλησία μας, μιας και όλα αυτά
αποτρέπουν τον κόσμο και από τους
κόλπους της αλλά και από τον ίδιο
Θεό, διότι κακώς έχουμε συνδέσει στη
συνείδησή μας τον "βίο και την Πολιτεία" των ρασοφόρων με την Πίστη και
το όνομά Του!
Εκκλησία και Θεό φρόντισαν και δυστυχώς κατάφεραν οι "έχοντες και κατέχοντες" τα ηνία του Οίκου Του, να τα
διαχωρίσουν επί της ουσίας.
Η άκρατη υποκρισία πλέον που
φόρεσε τα γυαλιστερά της και ξεπουλιέται στα καλαθάκια προσφορών σαν
"τελευταία εβδομάς των υπολοίπων"
περίσσεψε και στις μέρες μας και στον
τόπο μας.
Αποκορύφωμα βέβαια όλου αυτού
του κακόγουστου και προσβλητικού
πανηγυριού ήταν ασύλληπτα λόγια
που ζωρίς αιδώ από τα χείλη του κ.Μάξιμου. θλιβερός "ποιμένας" για ένα ινδικό "ύφασμα" το οποίο είχε στην κατοχή του άγνωστο με ποιο τρόπο και για
το οποίο δούλεψαν παιδικά χεράκια!,
όπως αναίσχυντα υπερηφανεύθηκε
προκειμένου να δώσει μεγαλύτερο ειδικ ό

βάρος στο πανί της ντροπής !!!
Και όχι μόνο δούλεψαν, αλλά δεν
αμείφθηκαν ούτε ένα ευρώ όπως ο
ίδιος ο κ.Μάξιμος ανέφερε στο άνευ
προηγουμένου προγκρόμ του εναντίον
της ηθικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας !
Ο καταναγκασμός αθώων παιδικών
ψυχών που εργάζονται ως σκλάβοι, όχι
μόνο δεν εξόργισε τον κ.Μάξιμο αλλά
τον έκανε να φουσκώνει σαν παγώνι
από νοσηρή έπαρση!
Κόμπαζε ο "εκπρόσωπος του Θεού"
διότι κατείχε το λάφυρο που ήταν το
αποδεικτικό στοιχείο της εκμετάλλευσης παιδιών, που είναι καταδικασμένα
σωματικά, κοινωνικά και ηθικά!
Παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να
αποτελέσουν τον λόγο να ξανακατέβει
ο Χριστός στη γη!
Ψυχές που υποφέρουν, που πεινούν που δυστυχούν όταν ο τυχερός
κ.Μάξιμος με το "λάφυρο" ανά χείρας,
τρώει στις πολυτελείς τραπεζαρίες του
και καταστρώνει τα επιχειρηματικά του
σχέδια!
Η παιδική εκμετάλλευση, η παιδική
εξαθλίωση παρότι απαγορεύεται από
τη νομοθεσία σε παγκόσμιο επίπεδο
και αποτελεί ποινικό αδίκημα ιδιαίτερης ηθικής βαρύτητας, στη πόλη των
Ιωαννίνων προκρίνεται ως ανδραγάθημα και μέγα επίτευγμα από τον τοπικό θρησκευτικό ηγέτη! Οποία κατάντια!
Μάλιστα γι αυτό το "πανί της ντροπής" μάθαμε και πάλι από τα χείλη του
Μητροπολίτη πως επιστρατεύτηκαν
έως και Ιταλοί μόδιστροι για να το μετατρέψουν σε άμφια, προκειμένου να
τα δωρίσει στον Πατριάρχη!
Αναλογιστηκε άραγε ο ¨"άγιος" Ιωαννίνων ότι ένα συντριπτικό κομμάτι συμπολιτών του δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τον απαραίτητο επιούσιο την
ώρα που ο ίδιος αναδείχθηκε σε "επιχειρημετικό δαιμόνιο" αλλά και γνώστης της ...υψηλής ραπτικής;
Ποιος Θεός να είναι αυτός που ευλογεί αυτά τα προκλητικά και κατάπτυστα
"κατορθώματα", ποιος Θεός είναι αυτός που ευλογεί "δώρα" υφασμένα με

πόνο και δάκρυα, με δυστυχία και εξαθλίωση μεταξύ ρασοφόρων;
Ποιος Θεός ευλογεί ο αντιπρόσωπός
Του, να βουτά στην ύλη και τα εγκόσμια
αθετώντας τον "όρκο" του και την αποστολή του; Ποιος Θεός ευλογεί τα αλισβερίσια μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτικών ή πολιτικάντηδων;
Ποιος Θεός θα φωτογραφιζόταν να
τρώει, να πίνει ,να και να ποζάρει με ...
ινδικά πανιά ή μετσοβίτικα κιλίμια;
Ποιος Θεός θα ανεχόταν όλο αυτό
τον τριτοκλασάτο ξεπεσμό και εμπαιγμό που εκτυλίχθηκε στην επίσκεψη
του Πατριάρχη στη πόλη μας, χρησιμοποιώντας ως Δούρειο Ίππο το όνομά Του;
Ποιος Θεός δίδαξε οι "πνευματικοί
δάσκαλοι" να προκαλούν τους πιστούς
σε εποχές μάλιστα που η θρησκεία
διέρχεται συμπληγάδες και να επιδεικνύουν πλούτο και δύναμη φορώντας
ενδυόμενοι μάλιστα...ράσα χωρίς τσέπες;
Αναλογιζόμαστε αν βρισκόταν αίφνης εν μέσω αυτών των ευτελών και
πρωτόγνωρων που γίναμε μάρτυρες ο
Άγιος Παϊσιος, που δίδαξε "Θεό" με το
παράδειγμά του (και όχι με τις ανώνυμες εταιρίες του), πως άραγε θα αντιδρούσε με όλο αυτό το ρεσιτάλ Φαρισαϊσμού!
Στον απόηχο της επίσκεψης του Πατριάρχη που κακώς ανέχθηκε παρουσία του να λάβουν χώρα όλες αυτές
οι ασχημοσύνες που τελέστηκαν στο
όνομα ενός ταπεινού Αγίου, οι Γιαννιώτες θα θυμούνται εσαεί τα έργα και τις
ημέρες που "εκπρόσωποι" του Θεού
έδειξαν τον χειρότερο και πιο θλιβερό
εαυτό τους μη τηρώντας ούτε καν τα
προσχήματα της Πίστης, της νοημοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας!
Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί.......Όπως και ....τότε!
(Ματθ.23, 5)... Πάντα δε κάνουν
έργα για τον για εντυπωσιασμό των
ανθρώπων . Πλαταίνουν τα ρητά που
κρέμονται απο τα χέρια τους και μεγαλώνουν τα κρόσσια στα ρούχα τους
(για να δείχνουν ευσεβείς και να εντυπωσίαζουν τους ανθρώπους)
(Ματθ. 23,6) Αγαπούν δε να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στα
δείπνα και τα πρώτα καθίσματα στις
συναγωγές.
Ματθ. 23,38 Ιδού σας αφήνεται ο
ναός σας και έρημος (άδειος απο Θεό )
Ματθ. 24,1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς
ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ
τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.
Ματθ. 24,2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν
αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ᾧδε λίθος ἐπὶ
λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

6 Πολιτική
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Κρίσιµα ερωτήµατα για την «αξιοποίηση
του κτιρίου στη ∆οµπόλη»

Την επιλογή της παράταξής του, «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», να καταψηφίσει την ένταξη του
έργου της αξιοποίησης του κτιρίου του παλιού πανεπιστημίου στη Δομπόλη στο τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου ανέλυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης
τύπου που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης ο επικεφαλής της, Θωμάς Μπέγκας.
Αρχικά, τόνισε ότι η επιλογή της παράταξης στην
παρούσα δημοτική περίοδο, από θέση αρχής,
αποτέλεσε η υπεύθυνη αντιπολίτευση με επεξεργασμένες προτάσεις, ιδίως στα μείζονα ζητήματα
που προέκυπταν.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι ολοκληρωμένες προτάσεις που η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» έθεσε υπόψη των συνδημοτών μας για την
αξιοποίηση του «Πάρκου Πυρσινέλλα» και του κτιρίου του παλιού πανεπιστημίου στη Δομπόλη.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή με
μια σειρά ενεργειών της έχει αποδείξει περίτρανα
ότι επέλεξε να πορευτεί με το δόγμα της παντογνωσίας, έχοντας απαξιώσει τις έννοιες του δημοκρατικού διαλόγου και της διαβούλευσης με τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την κοινωνία.
«Όποτε προφασίστηκε ότι θα διαβουλευτεί με
την κοινωνία αυτό ήταν προσχηματικό και ψεύτικο», τόνισε ο κ. Μπέγκας, προσθέτοντας ότι το
δημοτικό συμβούλιο καλείται σήμερα το απόγευμα
σε μια συνεδρίαση, δια περιφοράς, για να αποφασίσει για το μέλλον της αξιοποίησης του κτιρίου της
Δομπόλη.
Τα ερωτήματα
Στη συνέχεια έθεσε μια σειρά ερωτημάτων:
Έγινε ποτέ πραγματική διαβούλευση πριν τη
λήψη των αποφάσεων για την αξιοποίηση; Σαφώς
όχι
Είναι ποτέ δυνατόν η λήψη απόφαση για ένα
τόσο σημαντικό ζήτημα να λαμβάνεται σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφο-

ράς, όταν μάλιστα, υπάρχει σωρεία αναπάντητων
ερωτημάτων;
Τι ακριβώς προσδιορίζει η έκφραση «αξιοποίηση
για διοικητικό κέντρο»;
Θα μεταφερθεί στο κτίριο το σύνολο των υπηρεσιών του δημαρχείου; Μέρος αυτών και ποιες; Θα
μεταφερθούν εκεί τα γραφεία που στεγάζουν το δήμαρχο και το πολιτικό προσωπικό του δήμου;
Υπάρχει κτιριολογικό πρόγραμμα; Που σημαίνει,
έχουν υπολογιστεί τα αναγκαία τετραγωνικά για τη
στέγαση της κάθε υπηρεσίας που θα μεταφερθεί;
Σε ποιο σημείο του κτιρίου θα χωροθετηθεί η
κάθε υπηρεσία ώστε να είναι λειτουργικό;
Πώς επιλύονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα
που θα προκύψουν σε μια ήδη φορτισμένη περιοχή και πως διασφαλίζεται το παρκάρισμα για τους
πολίτες;
Πως προέκυψαν τα προϋπολογιστικά στοιχεία
κόστους; Γνωρίζει κανείς τα κόστη αποκατάστασης
των βασικών δομικών στοιχείων του κτιρίου, κυρίως του σκελετού; Γνωρίζει κανείς το κόστος των
λοιπών κατασκευών και εγκαταστάσεων ώστε το
κτίριο να καταστεί λειτουργικό;
Είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για έναν πλασμα-

τικό προϋπολογισμό, προϊόν της μεθόδου της κολοκυθιάς.
Το κόστος
Περνώντας στο θέμα τους κόστους ο κ. Μπέγκας
σημείωσε ότι η δημοτική αρχή προφασίζεται πως
το έργο εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, κάτι που σημαίνει μηδέν εξασφάλιση
στη χρηματοδότηση, αναμένοντας και ελπίζοντας
στην πορεία ότι θα μπορέσει να ενταχτεί σε κάποιο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
«Με το σύστημα μελέτη – κατασκευή που προτίθεται η δημοτική αρχή να δημοπρατήσει το έργο,
το οποίο σημαίνει ότι το κόστος των μελετών επιβαρύνεται ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, ποιος
σοβαρός κατασκευαστής θα συμμετέχει σε αυτόν
με την επισφάλεια της ομαλής χρηματοδότησης
του έργου;», διερωτήθηκε ο κ. Μπέγκας.
Με τον πολίτη για τον πολίτη
«Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αντικειμενικά και σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν,
η παράταξή μας δεν πρόκειται να στηρίξει το επικοινωνιακό πανηγυράκι της Δημοτικής Αρχής και
από θέση αρχής γιατί έχουμε διαφορετική άποψη
για την αξιοποίηση του κτιρίου, αλλά και επί της
ουσίας, διότι τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν
καθιστούν έωλη την υλοποίηση του έργου, θα καταψηφίσει την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
Μεσσίες δημάρχους, οι οποίοι προφασιζόμενοι
τις προσωπικές επαφές τους θέλουν να πείσουν
τους πολίτες ότι όλα τα μπορούν αρκεί να υπακούν
στα θέλω τους, δεν έχει ανάγκη ο τόπος.
Ο τόπος έχει ανάγκη από δημοτικές αρχές που
με ολοκληρωμένους και επαρκώς τεκμηριωμένους
σχεδιασμούς χέρι – χέρι με το δημότη θα πάνε τον
τόπο μπροστά.
Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για τον πολίτη – μαζί με τον πολίτη», κατέληξε.
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Power Pass: Γιατί κόπηκαν
9 στις 10 αιτήσεις

Συνεχής η προσπάθεια
για υιοθεσίες αδέσποτων
Ο Δήμος Ιωαννιτών συνεχίζει με αμείωτη ένταση
να υλοποιεί το πρόγραμμα εμβολιασμών, στειρώσεων και φροντίδας αδέσποτων σκύλων που διαβιούν στα διοικητικά του όρια.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες κτηνιατρικές εργασίες
για την ευζωία των ζώων όπως στείρωση, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση και φυσικά ηλεκτρονική
σήμανση, πριν την ένταξη τους στο φυσικό τους
περιβάλλον, όπως ορίζει ο νόμος.
Προφανώς με την βοήθεια των φιλοζωικών σωματείων και φιλόζωων της περιοχής γίνεται προσπάθεια να βρουν μια φιλόξενη στέγη πολλά ζώα
και όπως αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Τσόλης όλοι όσοι ασχολούνται με το ευαίσθητο
κομμάτι της διαχείρισης των αδέσποτων είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τα σαράντα έως πενήντα
ζώα που υιοθετούνται κατά μέσο όρο κάθε μήνα.
Στο μεταξύ σχεδόν σε καθημερινή βάση η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με επικεφαλής τον κτηνίατρο Άμπο Σάλεχ πραγματοποιεί εμβολιασμούς σε
αδέσποτα ζώα ενώ επισκέφτηκε και εμβολίασε τα
σκυλιά που διαβιούν στον καταυλισμό προσφύγων
στον Κατσικά.

Εντός
ημερών
αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πρώτος
κύκλος
πληρωμών
του power pass για
1,9 εκατ. δικαιούχους
και αναμένται να ξεκινήσουν οι πληρωμές
για τις αιτήσεις που
ήταν προς εκκαθάριση.
Ωστόσο, τα νέα
για τους 600.000
εν αναμονή δικαιούχους του επιδόματος των 18
-600 ευρώ δεν είναι ευχάριστα καθώς σύμφωνα
με τα ΝΕΑ το χρώμα του χρήματος θα δουν μόνο
40.000 – 50.000.
Σχεδόν 9 στις 10 αιτήσεις που ήταν «υπό εκκαθάριση» απορρίφθηκαν καθώς οι έλεγχοι και οι
διασταυρώσεις έδειξαν ότι δεν υπήρξε επιβάρυνση μεγαλύτερη των 30 ευρώ στους λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα Δεκεμβρίου
2021 – Μαΐου 2022, με αποτέλεσμα να μην «ξεκλειδώσει» η αποζημίωση.
Αιτήσεις σε αναμονή
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 2,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τους 1,9
εκατ. οι πληρωμές ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή ενώ σε κατάσταση αναμονής (υπό επεξεργασία) είχαν μείνει περίπου 600.000 αιτήσεις.
Από την πρώτη φάση αποκλείστηκαν 422.181 αιτήσεις λόγω μη εκπλήρωσης των όρων και των
προϋποθέσεων του νόμου όπως για παράδειγμα
υψηλότερο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, παρατυπίες με το κοινό ρολό ηλεκτροδότησης, συνολική επιβάρυνση κάτω από 30 ευρώ, άγνωστα στις
αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία για κύρια κατοικία,
μεταβολές στη διεύθυνση χωρίς πιστοποίηση από
την ΑΑΔΕ κ.α.
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Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι Power Pass είναι
οι καταναλωτές με καθαρό οικογενειακό εισόδημα
έως 45.000 ευρώ και η επιδότηση αφορά μόνο την
πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη
ή νοικιασμένη καθώς και
τη φοιτητική στέγη.
Έξτρα ενίσχυση
Σύμφωνα με την ίδια
πηγή, τα νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν έξτρα
ενίσχυση στους λογαρισμούς ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί τον Ιούνιο χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα καθώς τα στοιχεία θα ληφθούν από
τους παρόχους. Οι λογαριασμοί θα συσχετιστούν
με τις δηλώσεις κύριας κατοικίας και φοιτητικής
κατοικίας που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι για
τον μήνα Μάιο στην πλατφόρμα.
Η αποζημίωση θα χορηγηθεί με κριτήριο τον
χρόνο έκδοσης του λογαριασμού και όχι την περίοδο κατανάλωσης και ο υπολογισμός της έξτρα
επιδότησης δεν θα γίνει με βάση την επιβάρυνση του Ιουνίου δηλαδή αν κάποιος μετά την κρατική επιδότηση και τις εκπτώσεις των παρόχων
επιβαρύνθηκε στο λογαριασμό του Ιουνίου κατά
100 ευρώ δεν σημαίνει ότι θα λάβει 60 ευρώ
(100Χ60%). Ο προσδιορισμός της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει αφού επανυπολογιστεί
εκ νέου η επιβάρυνση για όλη την περίοδο από
την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου και αφού
αφαιρεθούν τα ποσά της κρατικής επιδότησης και
των εκπτώσεων από τους παρόχους και στη συνέχεια και τα ποσά που έλαβε ο δικαιούχους από
το power pass. Η καταβολή των χρημάτων για την
αποζημίωση του Ιουνίου θα γίνει έως τα τέλη Αυγούστου ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου.
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ΣΕΛΠΕ: Οι καταναλωτές «κόβουν» αγορές
για να πληρώσουν λογαριασµούς
Ενας στους δύο καταναλωτές θα μειώσει τις δαπάνες για αγορά προϊόντων το επόμενο εξάμηνο,
ενώ θα αυξήσει τις δαπάνες για λογαριασμούς
όπως δείχνει έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
& Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).
Σύμφωνα με την έρευνα ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανικής (σχήμα 1), τον Ιούνιο του
2022 διαμορφώθηκε στο -64, μειωμένος σε σχέση
με τον μήνα βάσης, τον Οκτώβριο του
2019 και μειωμένος σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιουλίου 2021.
Όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει να
κάνει τόσο με τις μέχρι σήμερα προσδοκίες των
καταναλωτών για το προσεχές διάστημα, όσο και
λόγω της παρούσας κατάστασης στα οικονομικά
στοιχεία των καταναλωτών.
Συγκεκριμένη η μείωση στον υπο-Δείκτη παρούσας κατάστασης ήταν από το -40 στο -58, ενώ ο
υπό-δείκτης προσδοκιών μειώθηκε από -51 σε -73.
Πρακτικά αυτό που καταγράφεται είναι και χαμηλές προσδοκίες, αλλά και επιβάρυνσή των οικονομικών στοιχείων των καταναλωτών, γεγονός που
σχετίζεται με το αυξημένο κόστος ενέργειας όπως
φαίνεται και σε άλλους δείκτες, αλλά ταυτόχρονα με

τις πληθωριστικές τάσεις και την αβεβαιότητα λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι καταναλωτές και οι αγορές
Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και στις επί
μέρους ερωτήσεις (σχήμα 2), οι καταναλωτές δεν
είναι σίγουροι ότι είναι μία ικανοποιητική περίοδος
για να κάνουν αγορές, οι ίδιοι, αλλά και το γενικότερο κλίμα δεν βοηθάει. Μάλιστα την κατατάσσουν
ως τη χειρότερη περίοδο για σημαντικές αγορές για
το σπίτι τους τα τελευταία δύο χρόνια.
Το κόστος ενέργειας
Οι προσδοκίες για τις δαπάνες είναι επίσης αρνητικές και σχετίζονται άμεσα με το αυξημένο κόστος ενέργειας.
Όπως καταγράφεται στο σχήμα 3, το 45% εκτιμά
ότι το δεύτερο εξάμηνο 2022 οι δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας θα είναι αυξημένες.
Αντίθετα, το 53% εκτιμά ότι οι δαπάνες για αγορές
προϊόντων το δεύτερο εξάμηνο 2022 θα είναι μειωμένες, και μόλις το 17% ότι θα είναι αυξημένες.
Το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες (εισιτήρια, εστίαση) για τις οποίες επίσης εκτιμάται μείωση στις δαπάνες από το 36% των καταναλωτών ενώ αύξηση
μόλις από το 19%.
Σχετικά θετική είναι η μέτρηση σε σχέση με τη
φορολογία για την οποία το 59% εκτιμά ότι θα μείνει αμετάβλητη, το 15% ότι θα παρουσιάσει μείωση
και το 26% αύξηση. Πρακτικά
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές περικόπτουν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών για να
πληρώσουν το κόστος ενέργειας και καυσίμων.
Όπως φαίνεται στο σχήμα 4, σήμερα σύμφωνα
με τους καταναλωτές, οι δαπάνες για λογαριασμούς αποτελούν με διαφορά την μεγαλύτερη δα-

πάνη τους ως ποσοστό επί του εισοδήματος τους.
Συγκεκριμένα, αποτελούν το 32% έναντι 25% τον
προηγούμενο Δεκέμβριο. Αντίθετα μειωμένες είναι
οι δαπάνες για αγορές προϊόντων σε σχέση με τον
προηγούμενο Δεκέμβριο από 31% σε 26%.
Σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών,
οι δαπάνες για φόρους καταγράφονται σταθερές.
Οι υπόλοιπες δαπάνες όπως υπηρεσίες και ενοίκια
δεν παρουσιάζουν ουσιαστική μεταβολή.
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν τη
σημαντική αλλαγή που επήλθε στο καταναλωτικό
κοινό το τελευταίο 6μήνο, η οποία αφορά κυρίως
την επίδραση του αυξημένου κόστους της ενέργειας και δευτερευόντως την επίδραση της κρίσης του
COVID-19 στο καταναλωτικό κλίμα και στην αγορά
της λιανικής στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι η έρευνα έλαβε χώρα την περίοδο 19-21 Ιουνίου 2022 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε δείγμα 900 καταναλωτών. Καταγράφονται
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα και τάσεις
σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού
από την επίδραση της πανδημίας, ενώ περιλαμβάνει και τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος λιανικής.

Άρθρο 9

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΗ ΓΙΑ ΛΙΓΝΑ∆Η ΣΤΗΝ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ
...Για άλλη μια
φορά ο ΣΕΗ
προκαλεί
τον
θαυμασμό όλων
μας, με τις θέσεις του. Και την
ξεκάθαρη τόλμη
του,
απέναντι
στα θέματα που
απασχολούν την
κοινωνία. Υπό
την
προεδρία
πλέον του άξιου
προέδρου, του
Γράφει ο:
Σπύρου ΜπιμπίΠάνος Καλουδάς
λα, υπάρχει ένα
διοικητικό συμβούλιο που τολμάει. Κινείται όπως πρέπει, για το
καλό των ηθοποιών μας. Μιλάει εκεί που πρέπει,
για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας των ηθοποιών
και του πολιτισμού μας. Προχθές το Σάββατο, στην
Επίδαυρο, έγινε το σώσε. Το αρχαίο μας θέατρο,
σείστηκε, μετά την επιτυχημένη παράσταση "Πέρσες". Όταν παρουσία όλων των ηθοποιών, ένας
συνάδελφος τους, ο Αινείας Τσαμάτης, διάβασε στο
κοινό, το κείμενο του ΣΕΗ, σχετικό με την αποφυλακιση του Δημήτρη Λιγναδη. Όπου με αυτή του τη
δηλωση, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιων, παίρνει
την ίδια θέση που πήρε κι όλος ο Ελληνικός λαός,
με αυτή την ανεξήγητη αποφυλάκιση του βιαστη.
Έτσι, με αυτή του την παρέμβαση ο ΣΕΗ δείχνει
τον σεβασμό του στο κοινό, μα και το ήθος που χαρακτηρίζει όλα τα μέλη του Δ.Σ. Και την ευθύνη του
σαν σωματείο, απέναντι στα μέλη του. Μια πρωτοβουλία που η αρμόδια για τον πολιτισμό μας κυρία
Μενδώνη, δεν μπήκε στον κόπο να αναλάβει, ως
όφειλε. Αποδεικνύοντας για μια φορά ακόμα, πόσο
ανεπαρκής είναι η διοίκηση αυτού του τόσο νευραλγικού υπουργείου Πολιτισμού. Και πόσο λίγοι
πλέον αποδεικνύονται, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τον πολιτισμό της χώρας.

Με μια συνεχή διακοπή λοιπόν, από τον ενθουσιασμό και τα χειροκροτήματα, ο Αινείας, διάβασε:
..."Από τις 13 Ιουλίου του 2022, ο Δημήτρης Λιγναδης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου,
δάσκαλος και διευθυντής επί δεκαετιών, στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Αρσάκειου Σχολείου, κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς,
σε βάρος ανηλίκων και καταδικάστηκε πρωτοδίκως
σε 12 χρόνια φυλάκιση, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Παρόλο που παρέμεινε προφυλακιστέος για 1,5 χρόνο, καθώς αρχικά είχε κριθεί με
αναλυτικό σκεπτικό και αιτιολογία ως επικίνδυνος
κι ενώ ακόμα δεν είχε δικαστει, τρεις ώρες μετά την
καταδίκη του, κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος και ως εκ τούτου, αφέθηκε ελεύθερος. Οι
δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του
Ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου, οφείλουν να ειναι
ευθυγραμμισμένες προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Το συγκεκριμένο δικαστήριο με προεδρεύουσα την κύρια Παναγιώτα Κιούπη, όχι μόνο δεν
έκλεισε τον ένοχο και τον βιαστή, στη φυλακή, όχι
μόνο δεν δικαίωσε ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνη-

μα, με ζητούμενο την αξιοπρέπεια και την
ελευθερία, αλλά επιπλέον ανέχτηκε επί
μήνες, στην δικαστική αίθουσα, να διασύρονται τα θύματα, οι συνοδοί τους, οι μάρτυρες, οι δημοσιογράφοι και ολόκληρος
ο πνευματικός κόσμος των καλλιτεχνών.
Ως μέτριοι επαγγελματίες, ομοφυλόφιλοι,
σκευωροί και λαοπλάνοι. Αν συμβαίνουν
όλα αυτά, σε μια δικαστική αίθουσα, με
όλα τα φώτα στραμμένα πάνω τους, ανατριχιάζουμε στην ιδέα τι συμβαίνει με τα
φώτα κλειστά. Οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι
τεχνικοί, οι άνθρωποι του πνεύματος και
το λέω για όλους εσάς, από τις 13 Ιουλίου, είμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι, σε
μια χώρα που ανεχόμενη τέτοιες αποφάσεις, καταπατά το αυτονόητο δικαίωμα
μας στην αλήθεια, στο δίκιο, στα σώματα
μας. Στο δικαίωμα μας στην κοινή λογική.
Από τις 13 Ιουλίου και κάθε μέρα, που ο
Δημήτρης Λιγνάδης κυκλοφορεί ελεύθερος, όχι
μόνο εμείς, αλλά ολόκληρη η Ελληνική κοινωνία,
κλείνεται φυλακή..." Μια επιστολη σε ένα αυστηρό
ύφος που βάζει τα θέματα στη σωστή τους διασταση. Συνεχώς, με χειροκροτήματα και αποδοχή, το
κοινό διακόπτε τον ομιλητή. Ήταν μια πολύ καλή
πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΗ, να απομακρύνει το
καρκίνωμα από πάνω της. Να πετάξει στην άκρη,
στα μη ανακυκλώσιμα καν, σκουπίδια της ιστορίας,
τον κατ εξακολούθηση βιαστή Μια θέση που δεν
είδα να την παίρνει ούτε το αρμόδιο υπουργείο,
ούτε καν η κυβέρνηση. Με μια επίσημη τοποθέτηση της. Βέβαια τόσες και τόσες φωτογραφίες με κυβερνητικά στελέχη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Να
αφαιρεθεί η καλή σχέση με μια δηλωση; Ε όχι δα.
Άλλωστε το λέει και η παροιμία η σοφή. "Η σιωπή
είναι συνενοχή" Πως να το κρύψωμεν άλλωστε; "
Στην φωτογραφία το κατάμεστο θέατρο επικροπτεί
με ενθουσιασμό, το γραμμα του ΣΕΗ που διαβάζει
ο ηθοποιός Αινείας Τσαμάτης. Στο κοινό διακρίνονται και πανό που γράφουν “Βιαστής”
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Έρχεται το τέλος
των συναλλαγών
στο γκισέ των τραπεζών

Fuel Pass 2: Πότε ανοίγει η πλατφόρµα
Πότε θα καταβληθούν τα ποσά
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για
το άνοιγμα της πλατφόρμας στην
ιστοσελίδα του gov.gr για την αίτηση
του Fuel Pass 2.
Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για
το Fuel Pass 2 αναμένεται να ανοίξει
στο τέλος του μήνα ενώ όπως έχει γίνει γνωστό η διαδικασία για την αίτηση θα είναι η ίδια με του Fuel Pass 1.
Έτσι οι αιτήσεις για το επίδομα βενζίνης θα γίνουν ξανά ανάλογα με τον
λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ του εκάστοτε δικαιούχου και θα φθάσει τα 100
ευρώ συνολικά για τους μήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι καταβολή του ποσού θα γίνει
άμεσα και μέσα σε τρεις εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία της αίτησης.
Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και

ελευθέρων επαγγελματιών που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
έχουν στη κατοχή τους αυτοκίνητο η
μοτοσυκλέτα.
Το ατομικό εισόδημα με βάση
τη φετινή φορολογική δήλωση δεν
μπορεί να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά
3.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Έτσι για ζευγάρι φθάνει τα
33.000 ευρώ για ένα παιδί τα 36.000
ευρώ για δύο παιδιά τα 39.000 ευρώ,
για τρία παιδιά τα 43.000 ευρώ και
ούτω καθεξής με ανώτατο όριο τα
45.000 ευρώ ανεξάρτητα από τον
αριθμό των παιδιών.
Οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2
έχουν δύο επιλογές για να λάβουν το
επίδομα βενζίνης:
Είτε να εκδώσουν την ψηφιακή
κάρτα καυσίμων στο κινητό τους για
να μπορούν να εξαργυρώσουν το

ποσό που θα έχει πιστωθεί σε αυτή
στα πρατήρια καυσίμων,
Είτε να εισπράξουν τα χρήματα με
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Στην περίπτωση αυτή το
ποσό της επιδότησης θα είναι μικρότερο.
Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από
ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο
διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου πλήρη
κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να
δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο να είναι σε
κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο
και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη
κυκλοφορίας.
Fuel Pass 2: Τι θα δούνε οι πολίτες
στην «τσέπη» τους
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν
να επιλέξουν να εκδώσουν ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων και να εξαργυρώσουν το ποσό στα πρατήρια, είτε
να λάβουν την ενίσχυση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Όσοι επιλέξουν το smartphone για

την έκδοση της ψηφιακής κάρτας θα
έχουν πρόσθετη επιδότηση 15 ευρώ,
ενώ αυτοί που θα επιλέξουν να εισπράξουν τα χρήματα με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό τους, θα
λάβουν μικρότερη επιδότηση.
Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν τη
χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
το ποσό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ, έναντι 5 ευρώ που
ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.
Έτσι τα συνολικά ποσά της επιδότησης για το επόμενο τρίμηνο διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή
της κύριας κατοικίας και το είδος του
οχήματος ως εξής:
Στα 80 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε ηπειρωτική
περιοχή με τη χρήση ψηφιακή κάρτας
και 65 ευρώ χωρίς κάρτα, με πίστωση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 40 που ίσχυε στην
προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα.
Στα 100 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε νησιωτική χώρα με τη χρήση κάρτας και
85 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό,
έναντι 50 ευρώ που ίσχυε στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και
55 ευρώ με κάρτα.
Στα 60 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας και κύρια κατοικία σε
ηπειρωτική περιοχή με
τη χρήση κάρτας και 45
ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 30 ευρώ
πριν χωρίς κάρτα και 35
ευρώ με κάρτα.
Στα 70 ευρώ για κάτοχο
μοτοσικλέτας με κύρια κατοικία στα νησιά με κάρτα
και 55 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι
35 ευρώ πριν χωρίς κάρτα και 40 ευρώ με κάρτα.
Οι ιδιοκτήτες ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων, θα
λάβουν διπλή επιδότηση, αφού εκτός από το
fuel pass θα συνεχίσουν
για το επόμενο 3μηνο να
λαμβάνουν και επιδότηση
15 λεπτών στην αντλία.

Είδος υπό εξαφάνιση τείνουν να
γίνουν οι τραπεζικές συναλλαγές
στον γκισέ, με τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα να ωθούν τους πελάτες
τους σε ATM, e-banking και mobile
banking.
Το πιο πρόσφατο βήμα προς αυτή
την κατεύθυνση είναι πλέον οι εγχρήματες συναλλαγές στα καταστήματα να γίνονται πλέον αποκλειστικά
με τη χρήση των μηχανημάτων, δείχνοντας πως τα νέα δεδομένα είναι
πλέον πραγματικότητα.
Ενδεικτικά, η Eurobank ξενικά πιλοτικό πρόγραμμα σε μια σειρά από
καταστήματά της, στο πλαίσιο του
οποίου, για κάποιες ώρες της ημέρας οι εγχρήματες συναλλαγές γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση μηχανημάτων εντός του καταστήματος.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η
τράπεζα σε επικοινωνία προς τους
πελάτες της, «Στο πλαίσιο της νέας
εποχής εξυπηρέτησης στα καταστήματά μας, συνδυάζουμε τις εξελιγμένες ψηφιακές δυνατότητες με την
υποστήριξη των στελεχών μας.
Από τις 18 Ιουλίου μπορείτε να
εξυπηρετείστε για τις εγχρήματες
συναλλαγές σας:
08:00 – 10:00 στο ταμείο και στα
μηχανήματα.
10:00 – 13:00 αποκλειστικά με τη
χρήση μηχανημάτων.
13:00 – 14:00 στο ταμείο και στα
μηχανήματα».

Η εξέλιξη αυτή αφορά έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό καταστημάτων, γίνεται όμως ξεκάθαρο ότι είναι
ζήτημα χρόνου μέχρι να επεκταθεί
στα περισσότερα τραπεζικά υποκαταστήματα, αν όχι στο σύνολό τους.
Μάλιστα, αντίστοιχο σχεδιασμό
έχουν και οι υπόλοιπες συστημικές
τράπεζες, αναβαθμίζοντας τεχνολογικά τα υφιστάμενα καταστήματα και
αλλάζοντας τη δομή τους, ώστε προτεραιότητα να είναι οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές.
Έτσι, οι καθημερινές συναλλαγές,
όπως καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές και πληρωμές θα γίνονται
μέσω ATM εντός του καταστήματος
και όχι από το γκισέ, όπως συνέβαινε
μέχρι πρότινος. Μάλιστα, σε πολλές
περιπτώσεις ήδη σήμερα οι συναλλαγές αυτές δεν γίνονται πλέον στο
γκισέ, με τους τραπεζοϋπαλλήλους
να κατευθύνουν τους πελάτες απευθείας στα ηλεκτρονικά μηχανήματα.
Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, στόχος
είναι οι επισκέψεις των πελατών στα
καταστήματα να έχουν περισσότερο
συμβουλευτικό και λιγότερο διαδικαστικό χαρακτήρα. «Ο πελάτης θα
έρχεται στο κατάστημα για να συζητήσει το στεγαστικό του δάνειο ή το
αποταμιευτικό και επενδυτικό του
πρόγραμμα, όχι για να κάνει ενημέρωση στο υπόλοιπο του λογαριασμού του», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Λιγότεροι κατά 400 χλδ
οι Έλληνες. Ο πληθυσµός
αγγίζει µόλις τα 10,5 εκατ.
Περίπου κατά 400 χιλιάδες μειώθηκε ο αριθμός των πολιτών που κατοικούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή, τα στοιχεία της
οποίας δημοσιοποιήθηκαν σήμερα
Τρίτη.
Πιο συγκεκριμένα, ο πληθυσμός
της Ελλάδας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ανέρχεται σε
10.432.481 άτομα, ενώ η απογραφή
του 2011 είχε καταγράψει πληθυσμό
10.815.197 κατοίκους. Κάτι που σημαίνει πως σε 10 χρόνια ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 3,5% ή κατά
383.805 κατοίκους.
Με βάση τα νούμερα της απογραφής, οι γυναίκες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 5.357.232, αποτελώντας
το 51,3% του πληθυσμού, ενώ οι άνδρες είναι 5.075.249.

Ο πληθυσμός της Αττικής υπολογίζεται σε 3.792.469 άτομα.
Ο μόνιμος πληθυσμός ανά περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης:
562.069 κάτοικοι
Κεντρικής Μακεδονίας: 1.792.069
κάτοικοι
Δυτικής Μακεδονίας: 255.056 κάτοικοι
Ηπείρου: 319.543 κάτοικοι
Θεσσαλίας: 687.527 κάτοικοι
Στερεάς Ελλάδας: 505.269 κάτοικοι
Ιόνιων Νήσων: 200.726 κάτοικοι
Δυτικής Ελλάδας: 643.349 κάτοικοι
Πελοποννήσου: 538.366 κάτοικοι
Αττικής: 3.792.469 κάτοικοι
Βορείου Αιγαίου: 194.136 κάτοικοι
Νοτίου Αιγαίου: 324.542 κάτοικοι
Κρήτης: 617.360 κάτοικοι
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Το 6ο Φεστιβάλ ∆ωδώνης σηκώνει αυλαία

Το Φεστιβάλ Δωδώνης, πιστό στο ραντεβού
του με το κοινό, σηκώνει αυλαία για έκτη συνεχόμενη χρονιά και προσκαλεί τους πολίτες και τους
επισκέπτες του Δήμου Δωδώνης να απολαύσουν
ένα μοναδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, κάτω από
τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, από τις 27 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου 2022.

Ο Δήμος Δωδώνης και το Πνευματικό του Κέντρο, με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και τη Χορηγία & Αιγίδα της
Βουλής των Ελλήνων, παρουσιάζει και φέτος, για
έκτη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Δωδώνης, ένα
φεστιβάλ θεσμό, που έχει καταφέρει να καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης πολιτιστικού τουρισμού κάθε καλοκαίρι.
Το Φεστιβάλ, που φιλοξενείται παραδοσιακά στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, έναν
από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, στο πλαίσιο της δυναμικής του
ανάπτυξης, αγκαλιάζει κι αναδεικνύει όσο το
δυνατόν περισσότερες περιοχές του Δήμου, με
παράλληλες εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται,
πέρα από τον αρχαιολογικό χώρο, στις Πηγές του
Αχέροντα (Σιστρούνι) και στη Λίμνη Βιρού (Πηγές
Λούρου-Βουλιάστα).
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της έκτης διοργάνωσης, πλούσιο και πολυποίκιλο, έρχεται να
ικανοποιήσει και το πιο απαιτητικό κοινό του
πολιτισμού καθώς περιλαμβάνει μερικές από τις
σημαντικότερες θεατρικές και μουσικές παραγωγές της φετινής χρονιάς, ενώ παράλληλα καλεί το
κοινό να βιώσει νέες εμπειρίες στον αρχαιολογικό
χώρο.
Η εκκίνηση, μουσική και δυναμική, θα πραγματοποιηθεί με την πιο πολυαναμενόμενη καλοκαιρινή συναυλία! Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται
στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης με την υπόσχεση να μοιραστεί μαζί μας τραγούδια, μουσικές
και χαρές, όπως μόνο αυτός και οι μουσικοί του
ξέρουν. Παλιά και νέα τραγούδια θα γίνουν ένα,
όπως ακριβώς μια καλή παρέα που δεν κοιτά ηλικίες, χρώματα και διακρίσεις κι εμείς θα είμαστε
εκεί να συναντήσουμε το πιο αγαπημένο “κοπέλι”
της ελληνικής μουσικής σκηνής.
(Γενική είσοδος: 15€, Εκπτωτικό: 12€, Δημότες
Δωδώνης & παιδιά έως 10 ετών: Ελεύθερη είσοδος)

Τη σκυτάλη παίρνει το Εθνικό Θέατρο με μία
εκρηκτική κωμωδία, τη Μήδεια του Μποστ. Σε
σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, οι ήρωες του
έργου ανησυχούν για τον πληθωρισμό και την
ανεργία, τη λιτότητα και τη δημόσια διαφθορά, τα
δάνεια και τα επιδόματα, καθυστερούν στα ραντεβού τους γιατί πέφτουν πάνω σε πορείες, και
λατρεύουν τα αρχαία ελληνικά –αρκεί, βέβαια, να
μη χρειαστεί να τα διαβάσουν…!
(Γενική είσοδος: 15€, Δημότες Δωδώνης: 4€,
Άνεργοι δημότες Δωδώνης, ΑΜΕΑ & παιδιά έως
10 ετών: Ελεύθερη είσοδος)
Δύο μέρες αργότερα, πλάι στις πηγές του Αχέροντα, ο Μπάμπης Τσέρτος, με συνοδοιπόρους
τη Νάντια Καραγιάννη και τον Νίκο Καραγιάννη,
ξεκινώντας από το παραδοσιακό και το ρεμπέτικο, θα κάνει μια περιδιάβαση στα σμυρναίικα,
τα ρεμπέτικα, τα έντεχνα λαϊκά και θα φτάσει σε
αξιόλογα σύγχρονα μουσικά κομμάτια, με στόχο
να μας ξαναθυμίσει τί σημαίνει αυθεντική μουσική
ψυχαγωγία και πόσο πιο όμορφη είναι η ζωή όταν
οι άνθρωποι συναντιούνται και τραγουδούν.
(Είσοδος ελεύθερη)
Φόρο τιμής στη μουσική, τα τραγούδια, τον ήχο
και τον λόγο της Μικράς Ασίας θα αποτίσουν o
τραγουδιστής Γιάννης Διονυσίου και οι ηθοποιοί
Δανάη Λουκάκη και Σόλων Τσούνης, τιμώντας
την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική
καταστροφή. Mε τη συνοδεία ορχήστρας κλασικών και παραδοσιακών οργάνων και όχημα γνωστά τραγούδια, σε μία νέα ενορχηστρωτική ματιά
του Θοδωρή Λεμπέση, θα μας ταξιδέψουν στον
«μυθικό» αλλά και στον ιστορικό τόπο της Μικράς
Ασίας, μέσα από την μουσική παράσταση «Τα
άνθη της καταστροφής».
(Γενική είσοδος: 10€, Δημότες Δωδώνης: 4€,
Άνεργοι δημότες Δωδώνης, ΑΜΕΑ & παιδιά έως
10 ετών: Ελεύθερη είσοδος)
Από τη Λίμνη Βιρού ως… τις άκρες του Ιονίου
θα μας μεταφέρει η ιδιότυπη μουσική κολεκτίβα
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encardia, η οποία εμπνέεται
δημιουργικά και αδιάκοπα από
τη μουσική παράδοση και τον
πολιτισμό των ελληνόφωνων
περιοχών του Ιταλικού Νότου
αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου. Οι πέντε μουσικοί και οι
χορευτές δημιουργούν πάντοτε
μια αίσθηση γιορτής στις παραστάσεις τους, μεταφέροντας στο
σήμερα την ενέργεια μιας πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
αυτής των ελληνόφωνων περιοχών της Magna Grecia και όχι
μόνο.
(Είσοδος ελεύθερη)
Η Μήδεια του Ευριπίδη έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης για να μας φέρει αντιμέτωπους με τη δύναμη του
παράφορου ερωτικού πάθους,
της προδοσίας και της εκδίκησης. Ένα από τα πιο σπαρακτικά έργα του παγκόσμιου
θεάτρου σκηνοθετούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης
Δούνιας, σε μια παράσταση
που ακολουθεί το πρότυπο των
τριών υποκριτών της αρχαίας
τραγωδίας, με όλα τα πρόσωπα
του δράματος να παίζονται από
τρεις ηθοποιούς: την Αθηνά
Μαξίμου, τον Αιμίλιο Χειλάκη,
και τον Αναστάση Ροϊλό.
(Γενική είσοδος: 15€, Δημότες
Δωδώνης: 4€, Άνεργοι δημότες
Δωδώνης, ΑΜΕΑ & παιδιά έως
10 ετών: Ελεύθερη είσοδος)
Το πρόγραμμα, όμως, έχει
και… πικ νικ! Το Φεστιβάλ Δωδώνης στήνει, φέτος, σε συνεργασία με το ΠΙΚ ΝΙΚ Urban
Festival, το ΠΙΚ ΝΙΚ Urban
Festival Dodoni, καλώντας τους
συμμετέχοντες να βιώσουν το

Αρχαίο Στάδιο Δωδώνης με
έναν πρωτοποριακό και εναλλακτικό τρόπο. Σ’ αυτή τη μεγάλη γιορτή, όλοι οι επισκέπτες
θα συμμετέχουν στη δημιουργία ενός μεγάλου Πικ Νικ, το
οποίο συνοδεύουν συναυλίες
ανερχόμενων καλλιτεχνών και
νεανικών μουσικών σχημάτων,
καθώς και προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, στο
ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο
θερινό σινεμά, που θα φιλοξενήσει ο χώρος του Αρχαίου
Σταδίου. Πάρτε μαζί σας μαξιλαράκια, στρωματάκια, σεντόνια, ψάθες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για να νιώσετε άνετα και
ετοιμαστείτε για δύο μοναδικές
βραδιές.
(Είσοδος ελεύθερη)
Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε
στο θέατρο και, κυρίως, πώς
πρέπει να φεύγουμε από αυτό;
Πρέπει να λες τα πράγματα με
τ΄όνομά τους ή μήπως είναι
σοφότερο να τα υπαινίσσεσαι για να ΄χεις το κεφάλι σου
ήσυχο; Τί απ’ τα δύο σε κάνει
γοητευτικότερο: να χαμογελάς
ή να ξεκαρδίζεσαι μέχρι δακρύων; Αυτές είναι μερικές από τις
κρίσιμες ερωτήσεις που θέτει
η καλοκαιρινή παραγωγή του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, «Αριστοφάνης – Ηρώνδας: Contra Tempo», σε δημιουργική σύνθεση κειμένων του
Άκη Δήμου και σκηνοθεσία του
Γιάννη Ρήγα. Και που ακόμα κι
αν δεν απαντηθούν, το βέβαιο
είναι, όπως μας υπόσχονται οι
συντελεστές, ότι θα το διασκεδάσουμε…!
(Γενική είσοδος: 15€, Εκπτω-

τικό: 10€, Δημότες Δωδώνης:
4€, Άνεργοι δημότες Δωδώνης,
ΑΜΕΑ & παιδιά έως 10 ετών:
Ελεύθερη είσοδος)
Το 6ο Φεστιβάλ Δωδώνης
ολοκληρώνεται την πιο όμορφη
νύχτα του χρόνου, τη νύχτα με
την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο
που θα ντυθεί με την ποιότητα, την μουσική τρυφερότητα
και τον ενθουσιώδη δυναμισμό
του Ορφέα Περίδη. Ο κορυφαίος μελωδός της γενιάς του μαζί
με μία από τις πιο ανερχόμενες
νέες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τη Σουσάνα Τρυφιάτη, θα δημιουργήσουν για εμάς
ένα πλήθος από ηχοχρώματα
και ρυθμούς, σαν φωτοβολίδα
που “σκάει” εκρηκτικά μέσα στη
νύχτα από την Ανατολή ως τη
Δύση!
(Είσοδος ελεύθερη).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6ο Φεστιβάλ Δωδώνης
27 Ιουλίου - 12 Αυγούστου
Ώρα έναρξης: 9 μ.μ. - Άνοιγμα εισόδου: 8 μ.μ.
Δήμος
Δωδώνης:
2654360149
Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Δωδώνης: 2651365518
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Μπορείτε να προμηθευτείτε
τα εισιτήριά σας online στο:
https://www.ticketservices.
gr/el/festival-dodonis/
Για την παράσταση του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος στο:
https://www.viva.gr/
tickets/theater/aristofanisirondascontra-tempo/

Αλλοδαποί µε πλαστά
ταξιδιωτικά έγγραφα
στην Κακαβιά
Συνελήφθησαν, στην Κακαβιά Ιωαννίνων από
αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς (3) αλλοδαποί, που κατηγορούνται,
κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας
περί αλλοδαπών, πλαστογραφία πιστοποιητικών
και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Ειδικότερα, οι αλλοδαποί αφίχθηκαν στο σημείο
συνοριακού ελέγχου με σκοπό την έξοδό τους από
τη χώρα, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας
από αυτούς.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, οι δύο αλλοδαποί επιβάτες επέδειξαν ταυτότητες και διαβατήρια
βουλγαρικών αρχών, τα οποία προέκυψε ότι ήταν
πλαστά.
Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διακριβώθηκε
ότι οι δύο αλλοδαποί είχαν προμηθευτεί τα πλαστά
έγγραφα από άγνωστο άτομο στη Θεσσαλονίκη,
έναντι χρηματικού ποσού (1.000) ευρώ ο καθένας,
ενώ είχαν συμφωνήσει με τον οδηγό του οχήματος
να τους μεταφέρει στα ελληνοαλβανικά σύνορα
έναντι του χρηματικού ποσού των (100) ευρώ.
Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο, τα πλαστά έγγραφα και το χρηματικό ποσό των (100) ευρώ, ενώ οι
συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε
σε βάρος τους από το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.
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Κατάρρευση µε δόσεις!
Δεν είναι τελικά ο γιαλός στραβός, όπως μας έχουν κάνει να πιστεύουμε με την καθημερινή πλύση εγκεφάλου, εμείς στραβά ανεμίζουμε!

Άρθρο του
Αριστείδη Παπαμιχαήλ
Οικονομολόγος – Σύμβουλος
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σε μία οικονομία όπως της χώρας μας, που δεν έχει επενδυτική
βαθμίδα (οικονομική αξιοπιστία)
παγκοσμίως, έχοντας την προτελευταία θέση κατάταξης στον
κόσμο, που, με απλά λόγια, κανένας δεν είναι διατεθειμένος να της
εμπιστευτεί ούτε δεκαράκι τσακιστό, επενδύοντας στην αγορά
“νέου χρέους της” (έκδοση κρατικών ομολόγων) και αυτό διότι,
εδώ και δώδεκα χρόνια έπαψε
να είναι σε θέση να εξυπηρετεί
(πληρώνει τους τόκους) του προηγούμενου συσσωρευόμενου επί
δεκαετίες χρέος της, σε μια οικονομία που στηρίζει το εισόδημα
των πολιτών της με συνεχείς επιδοτήσεις, τις οποίες θα απαιτήσει
πίσω τα επόμενα χρόνια και μάλιστα με τόκο, φτάνει κάποια χρονική στιγμή, που, μοιραία, «βάζει
λουκέτο», όπως συμβαίνει και σε
κάθε άλλη επιχείρηση, με όλες
εκείνες τις επιπτώσεις που έχει
και η ιδιωτική επιχείρηση, δηλαδή
αδυναμία καταβολής των δημοσίων δαπανών, μισθών, συντάξεων, πρόνοιας, υγείας, παιδείας,
άμυνας κλπ.
Έχουμε δει ιστορικά τι «σημαίνει» αυτό αλλά το βλέπουμε και
τα τελευταία χρόνια στις οικονομίες που έφτασαν πριν από εμάς σε
παρεμφερείς οικονομικές καταστάσεις. Πρόσφατα το είδαμε στο
Λίβανο, στη Σρι Λάνκα και λίγα
χρόνια πριν σε άλλες χώρες της
Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Και τα πράγματα στη χώρα
μας θα είναι ακόμα χειρότερα διότι στον αριθμό των γηγενών θα

προστεθούν και τα εκατομμύρια
των «φιλοξενούμενων» οι οποίοι
θα προσπαθήσουν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο. Μα, θα μου
πείτε, αυτοί που μας κυβερνούν,
δεν βλέπουνε που πάμε; Βλέπουν πολύ καλά θα έλεγα, όχι
όλοι βεβαίως, αλλά οι πολύ λίγοι
που καταλαβαίνουν, είτε είναι
«υπάλληλοι» του συστήματος,
είτε όχι!
Γι΄αυτό και τα χρόνια των μνημονίων που βιώνουμε, ανέπτυξαν
και εφαρμόζουν την κουλτούρα
των επιδομάτων, μια κατασταλτική λιχουδιά, απονευρωτική θα
την έλεγα καλύτερα, για τους
«μελλοθάνατους» φορολογούμενους! Και έτσι μειώνεται η αίσθηση της έντασης, καταπραΰνονται
οι φόβοι με την δημιουργία φρούδων ελπίδων, αναστέλλεται η γενικευμένη κοινωνική αντίδραση,
που θα μπορούσε να εκδηλωθεί
και τέλος διασπάται σε αντιμαχόμενες ομάδες, υπέρ και κατά ο
λαός!
Πράγματι, όπως έχει πλέον
αποδειχτεί, τα επιδόματα εξυπηρετούν έναν βασικό σκοπό, καταστέλλουν το άγχος και την αγωνία
του πολίτη, του προσφέρουν μια
πρόσκαιρη ευχαρίστηση ή ανακούφιση, και συμβάλλουν σημαντικά ώστε αυτός να συνεχίσει να
ζει σε ένα κατατονικό αυτοκαταστροφικό «ρελαντί», ενώ τίποτα
δεν φαίνεται να μπορεί να τον
ταρακουνήσει ώστε να βγει από
αυτή την τεχνηέντως κατασκευασμένη ομοιόσταση.
Με δυο λόγια, τα επιδόματα
εξαγοράζουν τη σιωπή και την
ανοχή του. Αποτελούν μια κρατική μεγαλοψυχία, μια επικοινωνιακή διαφήμιση και μια χειριστική
κίνηση εξαγοράς, καλυμμένη με
περιτύλιγμα από ζεστά χαρτονομίσματα.
Σε αυτό το σημείο, δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Η εργασία, που σκόπιμα μετονομάστηκε
σε απασχόληση και στη συνέχεια
από στόματος Κώστα Σημίτη, σε
απασχολησιμότητα βάλλεται εδώ

και δεκαετίες και η ατομική ιδιοκτησία δέχεται τα τελευταία χρόνια ένα σφοδρό χτύπημα μέσω
του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων (λέγε με «χαράτσι» ή
ΕΝΦΙΑ) και της τεκμαρτής φορολόγησης, ενώ ακόμη πιο πρόσφατα ακούσαμε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι «δεν
θα σου ανήκει τίποτα, αλλά θα είσαι ευτυχισμένος», ένα σύνθημα
που έκανε την εμφάνισή του το
2016 και έκτοτε επαναλαμβάνεται τακτικά. Φυσικά κανένας μας
δεν θέλει να καταλάβει τι σημαίνει
αυτό!
Κάθε άνθρωπος με στοιχειώδη
νοημοσύνη και σκέψη θα πρέπει
σε αυτό το σημείο να αρχίσει να
αναλογίζεται πως όποιος πληρώνει, υποδουλώνει, και σχεδόν
πάντα θέτει όρους και κανόνες.
Ο έλεγχος των ανθρώπων γίνεται μέσω του χρήματος, έτσι το
χρήμα από μέσο συναλλαγών,
γίνεται τελικά μέσο ελέγχου των
λαών, των πολιτών, της εξουσίας.
Όπως φαίνεται, η κουλτούρα
των επιδομάτων διαμορφώνεται
ως εξής: Τα επιδόματα είναι ένα
είδος “kino bonus” που κάνουν
τον πολίτη να νιώθει τυχερός και
ευνοημένος, όπως όταν βρίσκει
ένα χαρτονόμισμα αξίας πεσμένο στον δρόμο. Αδυνατώντας να
κατανοήσει ότι προέρχεται από το
δημόσιο ταμείο, το οποίο ο ίδιος
συντηρεί με φόρους και εισφορές,
συχνά θεωρεί ότι αυτά τα χρήματα του χαρίστηκαν σχεδόν από
τύχη ή έστω «καπατσοσύνη». Τακτικά και έκτακτα επιδόματα, επίδομα ακρίβειας, επίδομα πανελληνίων, voucher για τεχνολογικό
εξοπλισμό, κ.ο.κ., τα επιδόματα
πληθαίνουν και μεταλλάσσονται
ανάλογα με τις εξελίξεις και την
επικαιρότητα.
Όμως, η πολιτική των επιδοτήσεων με δανεικά, τα οποία πρέπει
να επιστραφούν έντοκα τους έλληνες φορολογούμενους, οδηγεί
μοιραία και με μαθηματική ακρίβεια την Ελλάδα σε έναν ακόμη,
μεγαλύτερο οικονομικό και κοινω-

νικό εφιάλτη, ο οποίος θα φανεί
με το τέλος της τουριστικής περιόδου που, ναι μεν θα πλησιάσει
ονομαστικά τα έσοδα των 18,2 δις
€, του 2019, αλλά τα οικονομικά
αποτελέσματα στις μονάδες του
κλάδου που ανήκουν ακόμα σε
έλληνες ιδιοκτήτες, θα είναι καταστροφικά.
Και αυτό διότι λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων των τιμών της
ενέργειας, των καυσίμων, των
τροφίμων – ποτών και των που
όπως είναι φυσιολογικό, δεν είχαν
ληφθεί υπόψη στις οικονομικές
συμφωνίες της προπώλησης των
τουριστικών πακέτων (τέλη 2021),
οι οποίες συμφωνήθηκαν με τιμές
προ του αυξανόμενου (συνεχώς
πλέον) πληθωρισμού, πάρα πολλά ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν
ζημιογόνα, θα κλείσουν δηλαδή
με ζημιές. Ζημιές που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την
ήδη βεβαρημένη οικονομικά κατάστασή τους από την εποχή του
πρώτου μνημονίου.
Έτσι θα δημιουργηθούν προβλήματα όχι μόνο σε αυτά αλλά,
επί πλέον, στις τράπεζες επειδή
δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ρυθμισμένα και τρέχοντα δάνεια, στον ΕΦΚΑ και στην
ΑΑΔΕ (ασφαλιστικές εισφορές,
φόρους και τέλη) διότι και εκεί δεν
θα μπορέσουν να ανταποκριθούν
με αποτέλεσμα την αύξηση του
πρωτογενούς ελλείμματος στα
δημοσιονομικά έσοδα και στο
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό,
την αύξηση των οφειλών σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας,
που με τη σειρά τους θα οδηγηθούν σε αδυναμία πληρωμών,
οπότε, κατ’ επακόλουθο, σε ολόκληρη την οικονομία.
Και τέλος, με απλά λόγια, όλα
αυτά θα συμβάλλουν στην αύξηση της ανεργίας, των λουκέτων
και την μοιραία πορεία προς νέα
μνημόνια. Και όλα αυτά χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες
μια ενδεχόμενης ελληνοτουρκικής
σύρραξης και οι επιπλέον συνέπειες της αλματώδους αύξησης
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του κόστους ενέργειας, του κόστους προϊόντων
και υλικών, της κατάρρευσης του ευρώ έναντι
του δολαρίου ΗΠΑ, της συνεχιζόμενης μείωσης – μετανάστευσης του ελληνικού πληθυσμού
και κυρίως των βασικών ειδών διατροφής που
αποτελούν σχεδόν το 50% της μηνιαίας δαπάνης των χαμηλοσυνταξιούχων και των μεροκαματιάρηδων. Και μην νομίζετε πως τα πράγματα
θα «φτιάξουν» από τα δεκάδες δις που ακούτε
να λένε οι σαλτιμπάγκοι της πολιτικής και οι αργυρώνητοι παρατρεχάμενοί και τσανάκια τους.
Απλά μας «δουλεύουν» ψιλό γαζί, παίζουν με
την νοημοσύνη μας!
Αναλύοντας τις δεδηλωμένες «δράσεις» του
(δήθεν) Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), είναι ηλίου φαεινότερο πως
ότι (δανεικές με τόκο εις βάρος των ελλήνων
φορολογούμενων) επιχορηγήσεις που προβλέπονται, θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε έργα
που έχουν άμεση σχέση με τους τομείς της
Ενέργειας, της Ψηφιοποίησης, των Μεταφορών
και του Περιβάλλοντος .
Δηλαδή χρυσές δουλειές για τον κο Γκέιτς και
τους πολυεθνικούς ολιγάρχες (Γερμανικές εταιρείες σε μεγάλο ποσοστό) που θα γεμίσουν τα
βουνά μας με ανεμογεννήτριες και τους κάμπους
μας με φωτοβολταϊκά παράγοντας πανάκριβο
ρεύμα που ελάχιστοι θα μπορούν να πληρώνουν στην Ελλάδα και συγχρόνως καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα πανίδα, χλωρίδα, φυσικό
περιβάλλον και τουριστικό προϊόν. Για να μην
αναφέρω τις επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και την ανθρώπινη υγεία. Και μην αναρωτηθείτε τι θα κάνουν το «περίσσευμα» της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν μπορούμε εμείς να
πληρώνουμε! Απλά θα το εξάγουν! Ξέρω, δεν τα
πιστεύετε όλα αυτά, δεν τα χωράει ο νους σας,
δεν «τα λέει η τηλεόραση», ανατρέπει όλες σας
τις ελπίδες για εργασία και διασφάλιση, αντιβαίνει πιθανόν και στην κομματική σας ιδεολογία,
αλλά τι να κάνω, αυτή είναι δυστυχώς η ΠΙΚΡΗ
αλήθεια! Ο αμείλικτος νόμος των αριθμών!
Τώρα, πόσοι από εμάς θα έχουμε απομείνει σε
λίγα χρόνια, για να καμαρώνουμε για τα «μεγαλεία μας», είναι θέμα άλλου άρθρου!

«Άνθρακας» οι κυρώσεις κατά της
Ρωσίας σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ
Μεγάλος χαµένος η ελληνική οικονοµία

Την εθνικά επιζήμια κυβερνητική πολιτική της τυφλής στοίχισης της Ελλάδας πίσω από τις ασφυκτικές οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθησαν από
το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά της Ρωσίας, επιβεβαιώνουν τα νέα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις εμπορικές
συναλλαγές της Ελλάδας με την Ρωσία και την Ουκρανία το Μάιο και το πρώτο πεντάμηνο του 2022.
Έτσι, ακολουθώντας τις επιταγές των Βρυξελλών, η χώρα όχι μόνο δε προκάλεσε κάποιου είδους σοβαρή ζημιά στην ρωσική οικονομία, αλλά
πληρώνοντας «από την τσέπη της» το τεράστιο
κόστος εξαιτίας της αύξησης του κόστους της ενέργειας, υπέστη η ίδια σοβαρό οικονομικό πλήγμα,
καθώς οι εξαγωγές της προς τη Ρωσία μειώθηκαν
αισθητά ενώ οι εισαγωγές από την χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν υπερδιαπλασιάστηκαν.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022
η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία

ανήλθε σε 2.817,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 117,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 1.294,4 εκατ. ευρώ.
Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε σε
47,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 31,1% σε
σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που
ήταν 69,0 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022
ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 2.769,7 εκατ. ευρώ
(έλλειμμα).
Πρόκειται για μια εξέλιξη που αν μη τι άλλο μόνο
να δικαιολογεί δεν φαίνεται την αντιρωσική ζέση
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία κατάφερε να
οξύνει αντί να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες του
πολέμου στην Ουκρανία για την πλειοψηφία των
ελλήνων πολιτών, πλην φυσικά των εφοπλιστών,
οι οποίοι επί μήνες έκαναν «χρυσές» μπίζνες με τη
μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.
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Βράβευση για
το ZAΓΟΡΙ GO GREEN
Η
ΧΗΤΟΣ
ΑΒΕΕ, διακρίθηκε για την
π ρ ωτο β ο υ λ ί α
‘‘GO GREEN
– Το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο φυσικό
μεταλλικό νερό
σε φιάλες από
30% ανακυκλωμένο πλαστικό
(r-pet)’’,
στα
Hellenic Responsible Business Awards
2022.
Στα φετινά βραβεία το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN
τιμήθηκε με το Bronze βραβείο στην
κατηγορία «Υπεύθυνο Προϊόν», για την
πρωτοβουλία ‘‘GO GREEN – Το πρώτο
ελληνικό εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-pet)’’, επιβραβεύοντας για άλλη μία φορά την επένδυση
της εταιρείας στην πράσινη οικονομία
και ανάπτυξη. Με σαφή κατεύθυνση τη
δέσμευσή της για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η ΧΗΤΟΣ
ΑΒΕΕ, μέσα από τη σειρά προϊόντων
«ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN», συμβάλλει
ουσιαστικά στην μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος προσφέροντας στους καταναλωτές υψηλής
ποιότητας προϊόντα εμφιαλωμένου
φυσικού μεταλλικού νερού σε βιώσιμες
συσκευασίες.
Το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, είναι το
πρώτο εμφιαλωμένο νερό στην Ελλά-

δα που μείωσε τη
χρήση νέου πλαστικού στις φιάλες
και τις συσκευασίες του επαναχρησιμοποιώντας
30% ανακυκλωμένο υλικό και
εφαρμόζοντας την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 5 χρόνια νωρίτερα και μάλιστα
σε μεγαλύτερο ποσοστό. Επιπλέον, η εταιρεία ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή της για χρήση ανακυκλωμένου υλικού στο σύνολο
των προϊόντων ΖΑΓΟΡΙ μέχρι το 2025,
λάνσαρε ολόκληρη τη σειρά ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ Sparkling, στην ίδια GO GREEN
κατεύθυνση. Έτσι, πλέον κάθε φιάλη
και συσκευασία ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN
Sparkling έχει πολλούς κύκλους ζωής
ενώ είναι 100% ανακυκλώσιμη.
Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο της πανελλαδικά, που
έχει πιστοποιήσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας
r-PET, με τον κορυφαίο Φορέα Επιθεωρήσεων - Πιστοποιήσεων στην Ελλάδα
TÜV HELLAS (TÜV NORD), χρησιμοποιώντας πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό r-PET υψηλής ποιότητας,
διαθέτοντας ταυτόχρονα πιστοποιήσεις
για το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για όλα τα προϊόντα
της.

Με 150 ευρώ η οικογένεια θα πάει
διακοπές στο µπαλκόνι της!
Επανερχόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε για την εγκληματική απαξίωση
των οικογενειών στον κοινωνικό τουρισμό.
Στο πρόγραμμα «τουρισμός για
όλους» η έννοια της οικογένειας και
των παιδιών ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Τα προστατευόμενα μέλη, τα παιδιά
μας δεν λαμβάνονται υπόψη.
Σας έχουμε επισημάνει, αν και το
γνωρίζετε αφού εσείς το σχεδιάσατε,
πως χιλιάδες οικογένειες, και από τις
τρίτεκνες, έχουμε μείνει εκτός Κοινωνικού τουρισμού.
Ζητήσαμε εφαρμογή στοχευμένων
προγραμμάτων για τις τρίτεκνες οικο-

γένειες που να καλύπτουν το δικαίωμα
και την ανάγκη μας για διακοπές (μεταφορές, εστίαση , διαμονή).
Καλούμε τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση έστω και «στο και πέντε» να
δείξουν την κοινωνική ευαισθησία που
χρειάζεται.
Στη χώρα μας που επιβάλλεται η
λήψη θετικών μέτρων για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΌ είναι ανεπίτρεπτο να μας
τιμωρήσετε γιατί... έχουμε παιδιά.
Ελπίζουμε η απάντηση να είναι με
δράσεις και όχι... με αριθμούς.
Γιατί εμείς μιλάμε για παιδιά και οικογένειες ! ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τουρισµός για όλους:
Άνοιξε η πλατφόρµα για όλα τα ΑΦΜ
Έχουν ξεπεράσει τις 240.000 οι
αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» που προσφέρει
επιδότηση 150 ευρώ που οι 200.000
δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε
όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της
χώρας επιλέξουν.
Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή
μέχρι την Πέμπτη, ενώ οι αιτήσεις
υποβάλλονται με βάση τον λήγοντα
αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων.
Από την Δευτέρα η πλατφόρμα είναι
ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ και μπορούν
να κάνουν αίτηση όλοι οι δικαιούχοι.
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης
των πολιτών, η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί το

πρόγραμμα. Με το νέο «Τουρισμός
για Όλους PASS» οι 200.000 δικαιούχοι της αυξημένης επιδότησης
που φτάνει τα 150 ευρώ (σε σχέση
με τα 120 που ήταν πέρσι) θα μπορούν να εκδώσουν μία ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή
τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.
Από την Δευτέρα 18 Ιουλίου,
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
όλα τα ΑΦΜ στο vouchers.gov.gr/
tourism4all. Αίτηση για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 16.000
ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως
28.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται για κάθε παιδί.
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1.600.000 Έλληνες δεν αντέχουν
οικονοµικά να πάνε διακοπές
Η ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα έρευνα του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας κατέχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά εργαζομένων που δεν μπορούν
να κάνουν διακοπές μιας εβδομάδας.
Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, την οποία κοινοποίησε η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, περισσότεροι από 38 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν αντέχουν οικονομικά
να πάνε διακοπές για μια εβδομάδα παρά το ότι
εργάζονται. Η κρίση του κόστους ζωής προσθέτει
πίεση στους εργαζόμενους και αυξάνονται τα ποσοστά που δείχνουν τον αγώνα τους να τα βγάλουν πέρα και ότι οι διακοπές γίνονται ακόμη πιο
απρόσιτες. Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν
είχε την οικονομική δυνατότητα για διακοπές έχει
αυξηθεί σε περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη
της ΕΕ από το 2019 ενώ ακόμη και το ποσοστό
των εργαζομένων που δεν είχε αυτή την οικονομική δυνατότητα έχει αυξηθεί σε 11 χώρες.
Η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Λιθουανία έχουν
το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων που δε
μπορούν να φύγουν διακοπές για μια εβδομάδα.
Η Ιταλία (8 εκατομμύρια), η Ισπανία (4,6 εκατομμύρια) η Γαλλία (4,1 εκατομμύρια) και η Ελλάδα
(1.6 εκατομμύρια) έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό
εργαζομένων που χάνουν τις διακοπές. Αυτό συμπίπτει με την αύξηση του ποσοστού των κερδών
των ευρωπαϊκών εταιρειών, που σημαίνει ότι τα

στελέχη και οι μέτοχοι συσσώρευσαν περισσότερα χρήματα οι ίδιοι εις βάρος των εργαζομένων.
Τα στοιχεία βασίζονται σε ανάλυση του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου επάνω στα
«μικροδεδομένα» της Eurostat, τα οποία δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα. Ο συνολικός αριθμός
των εργαζομένων που δεν αντέχουν οικονομικά
να πάνε διακοπές υπολογίστηκε από το ΕΣΙ με

Επίσκεψη του Αλέξη Χαρίτση στα Ιωάννινα
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία διοργανώσει
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Η ακρίβεια
και οι επιπτώσεις στην κοινωνία, οι προτάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την Πέμπτη 21 Ιουλίου στις 20:30,
στην πλατεία Μαβίλη, με ομιλητή τον Αλέξη Χαρίτση
Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».
Καλούμε τα μέλη και του φίλους του κόμματος καθώς και τους συμπολίτες και συμπολίτισσες να παρευρεθούν στην εκδήλωση.
Ο Αλέξης Χαρίτσης, Τομεάρχης Ανάπτυξης και
Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βουλευτής και πρώην Υπουργός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του
στα Ιωάννινα την Πέμπτη 21 Ιουλίου θα πραγματο-

ποιήσει συναντήσεις με εργαζόμενους και φορείς και
το συνολικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής:
12:00 Συνάντηση με σωματεία εργαζομένων της
ΔΕΗ και με στελέχη της υπηρεσίας.
13:00 Συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ.
14:00 Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων.
14:45 Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής
Ιωαννίνων.
18:30 Συνάντηση με την Ένωση Φοροτεχνικών
Ελεύθερων Επαγγελματιών Ιωαννίνων.
19:30 Περιοδεία στην αγορά της πόλης.
20:30 Ομιλία στην πλατεία Μαβίλη.

βάση τα ποσοστά που παρέχει η Eurostat.
Η «φτώχεια των διακοπών» είναι πολύ πιθανό
να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο ως αποτέλεσμα της κρίσης του κόστους ζωής και του πληθωρισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τους
εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη να λάβουν μια
αξιοπρεπή αύξηση μισθών αυτό το καλοκαίρι. Η
ΣΕΣ ζητά επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται οι μισθοί
στην Ευρώπη. Η Ε.Ε. και οι εθνικές κυβερνήσεις
πρέπει επίσης να στηρίξουν τους εργαζόμενους
με μέτρα που θα αμβλύνουν την κρίση των τιμών
της ενέργειας και των τροφίμων και θα παράσχουν εισοδηματική στήριξη.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΣΕΣ Esther
Lynch δήλωσε ότι:
«Αυτό το καλοκαίρι η διαβίωση σίγουρα δεν
είναι εύκολη για εκατομμύρια εργαζόμενους που
δεν αντέχουν οικονομικά να κάνουν ένα διάλειμμα με τις οικογένειές τους παρά τη σκληρή δουλειά τους σε εβδομαδιαία βάση.»
« Οι διακοπές δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια.
Οι διακοπές είναι σημαντικό μέρος της διασφάλισης της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων αλλά φαίνονται πολύ μακρινές για πολλούς
που αγωνίζονται απλώς να έχουν φαγητό στο
τραπέζι τους και να πληρώσουν το ενοίκιο εν
μέσω της κρίσης του κόστους ζωής».
« Στον αντίποδα βρίσκονται τα αφεντικά που
χρησιμοποίησαν την πανδημία για να κερδίσουν
ακόμη περισσότερα από τα κέρδη που παράγονται από το εργατικό δυναμικό τους. Η αυξανόμενη «ανισότητα των διακοπών» δείχνει ότι
η ευρωπαϊκή οικονομία δεν λειτουργεί για τους
εργαζόμενους».
«Η Ε.Ε. και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν ευθύνη να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις ως το καλύτερο
μέσο για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί και έχουν
την οικονομική δυνατότητα να απολαμβάνουν τη
ζωή αντί απλώς να επιβιώνουν.»
«Χωρίς μια δίκαιη αύξηση μισθών, οι εργοδότες και οι πολιτικοί θα δουν ότι επιστρέφοντας
από τις δικές τους καλοκαιρινές διακοπές θα
αντιμετωπίσουν ένα φθινόπωρο οργής που θα
ακολουθηθεί από έναν χειμώνα δυσαρέσκειας»

20 Το Θέμα

Κ

άποιος πρέπει να βάλει
φρένο στις απροκάλυπτες
παρανομίες του Περιφερειάρχης Ηπείρου κ.Αλέξ.
Καχριμάνη, που δε σέβεται ούτε νόμους ούτε και αποφάσεις που αποφαίνονται ότι τους παραβιάζει, όπως έκανε χωρίς ενδοιασμό με τη θυγατρική
εταιρία του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων,
για την οποία έδωσε εντολή να πάρει
χρήματα καίτοι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι διαπράχτηκε παράβαση του νόμου!
Είχε εκδοθεί η απόφαση της 5ης
Ιουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΨΥΟΡ1Γ -6ΤΣ) του
εκτελούντος χρέη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.Δημ.Γαζή,
ύστερα από προσφυγή της εταιρίας
Enact ΑΕ, που δεν άφηνε κανένα περιθώριο για παρερμηνείες.
Οι απευθείας αναθέσεις που έγιναν
προς τη θυγατρική του Αστικού ΚΤΕΛ
Ιωαννίνων, για τη μεταφορά των υπολειμμάτων των απορριμμάτων, ήταν
παράνομες!
Δεν υπήρχε ο λόγος του
κατεπείγοντος που επικαλέστηκε ο κ.Καχριμάνης,
ούτε έκτακτη ανάγκη
είχε προκύψει, ενώ
με τις αναθέσεις
έγινε και κατάτμηση του «έργου»,
που ο νόμος απαγορεύει.
Και σωστά διότι
με την τακτική αυτή
πλήττονται ο υγιής
ανταγωνισμός και
το δημόσιο συμφέρον, για την προστασία των οποίων
θα έπρεπε να γίνει
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Ο Καχριµάνης ΚΑΙ στο Αστικό ΚΤΕΛ

διαγωνισμός ή τουλάχιστον πρόσκληση περισσοτέρων να
δώσουν προσφορές,
ενώ
απαγορεύεται
να δοθούν στον ίδιο
μέσα στο χρόνο περισσότερες από μία απευθείας
αναθέσεις.
Έτσι μετά την παραπομπή
του κ.Καχριμάνη
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, την κλήση του σε απολογία
για παραβάσεις καθήκοντος, το
μέγα σκάνδαλο με τα υλικά των
Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων
και την κυβερνητική απόφαση
για την αφαίρεση της αρμοδιότητας από την Περιφέρεια
Ηπείρου για την εν γένει διαχείριση των απορριμμάτων, ήρθε η
απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης να επιβεβαιώσει εκ
νέου το παράνομο των απευθεί-

Το Θέμα 21

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022
βει
την

ΜΕ ∆ΟΛΟ
σκορπίζει τα λεφτά

απόφαση δε δικαιολογεί
την πρεμούρα του να δώσει χρήματα στην εταιρία
και πρόκειται για απροσχημάτιστη, κακότεχνη καταπάτηση, υπονόμευση του
Δικαίου.
Αφού οι απευθείας αναθέσεις που έκανε στην
εταιρία του Αστικού ΚΤΕΛ
κρίθηκαν ότι παραβιάζουν
το νόμο, το σωστό θα ήταν
να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία καταβολής
χρημάτων, αλλά και αν είχε
δρομολογηθεί να την ακυρώσει.
Ο κ.Καχριμάνης όμως
είχε κάνει συμφωνίες με τον
πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ κ.Μουστακλή να του δώσει πάση θυσία τη
μεταφορά των υπολειμμάτων των
απορριμμάτων και
ήδη οι αναθέσεις
που του έκανε
ξεπερνούν
τις
150.000 ευρώ!
Είναι βεβαίως άγνωστο
αν δόθηκαν
όλα τα χρήματα ή θα
δοθούν με
κάποιο
πρόσχημα, αλλά οι εντολές που
φέρνουμε στη δημοσιότητα μαρτυρούν ότι δε
διστάζει μπροστά σε
τίποτε.
Σκεφτείτε ότι ο κ.Καχριμάνης είχε υπογράψει και συμβάσεις
...δωρεάς με τη θυγατρική του Αστικού ΚΤΕΛ,
δηλαδή τη δωρεάν μεταφορά των υπολειμμάτων!
Αυτό και μόνο δείχνει
την περίεργη σχέση που
είχε αναπτυχθεί μεταξύ
τους, αλλά μη σας ξεγελά
η «δωρεά», θα του έδινε κι
άλλες απευθείας αναθέσεις ο
Περιφερειάρχης.
Στη
συγκεκριμένη
όμως περίπτωση παρατηρείται
και το εξής
περίεργο:
Οι εντολές
διαβίβασης
των δικαιολογητικών
γίνονται από
τη Διεύθυνση

ΑΠΟΚ

ΑΛΥΨ
Η
ΣΟΚ

• Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση έκρινε ότι οι απευθείας
αναθέσεις ήταν παράνοµες
• Τσακίστηκε όµως να δώσει ο ίδιος εντολή
για να πληρωθεί η θυγατρική του Αστικού ΚΤΕΛ
• Τι ενώνει τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ;
• Αρνούνται οι αρµόδιοι υπάλληλοι να υπογράφουν τις αποφάσεις του
ας αναθέσεων.
Να σημειώσουμε εδώ ότι η πλειοψηφία των αποφάσεων για απευθείας
αναθέσεις και μάλιστα από το πρόγραμμα εκτάκτων αναγκών, είναι παράνομες.
Η κατάτμηση, το «σπάσιμο»
δηλαδή των έργων και των

υπηρεσιών που στην Περιφέρεια έχει
αναχθεί σε επιστήμη, επίσης είναι παράνομο και φυσικά εύλογη η απορία
που τόσα χρόνια δεν οδηγήθηκαν στη
Δικαιοσύνη ο κ.Καχριμάνης κι όσοι άλλοι συνέπρατταν.
Πολύ δε περισσότερο που τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς

Οι εντολές για πληρωμή

σταματημό, ως να γνωρίζει ο Περιφερειάρχης ότι
«δεν υπάρχει επόμενη ημέρα», ότι τελειώνει ο χρόνος παραμονής του στη διοίκηση της Περιφέρειας.
Τι έκανε όμως ο κ.Καχριμάνης; Ενώ η απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παρανομία
του έγινε γνωστή την ίδια ημέρα (5/7/22) από δημοσιεύματα (και ωρύονταν μαινόμενος στην Περιφέρεια...), έσπευσε το πρωί της επομένης (6/7/22) να
υπογράψει άρονάρον εντάλματα
πληρωμής
της
εταιρίας «Μεταφορική Μ.Ι.Κ.Ε»
του
Αστικού
ΚΤΕΛ, 37.200 και
24.800 ευρώ!
Ότι δεν είχε επισήμως παραλά-

Απόσπασμα απόφασης
της αποκεντρωμένης

⇢Συνέχεια σελ. 22

Απόσπασμα απευθείας ανάθεσης
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Τώρα σε ό,τι αφορά τα
χρήματα που αποφάσισε
ο Περιφερειάρχης να δοθούν στη θυγατρική του
Αστικού ΚΤΕΛ, θα πρέπει
να ασχοληθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί
και να κληθεί να επιστρέψει τα χρήματα που εισέπραξε.
Θα παραμένει όμως το
ερώτημα τι δουλειά έχει το
Αστικό ΚΤΕΛ να αναμιχθεί
με μεταφορές σκουπιδιών,
αντί να ασχοληθεί με τη
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών που μετακινούνται με τις αστικές
συγκοινωνίες.
Η πιθανή εξήγηση είναι
ότι με τη σύμφωνη γνώμη
του κ.Καχριμάνη οσμίστηΗ σύμβαση της δωρεάς
κε πολλά χρήματα και σε
σύντομο χρονικό διάστηΤεχνικών Έργων- Τμήμα Συγκοινωμα, δεχόμενο όμως να
νιακών Έργων της Περιφέρειας και δεν
«παίξει» με τους όρους του Περιφετις υπογράφει ο αρμόδιος προϊστάμερειάρχη και για το σκοπό που εκείνος
νος, αλλά ο ίδιος ο Περιφερειάρχης!!!
ήθελε...
Προφανώς ο αρμόδιος υπάλληλος
Κώστας Δ. Καλτσής
αρνήθηκε να υπογράψει- και πολύ
καλά έπραξε- κι έτσι αναγκάστηκε να
το κάνει ο κ.Καχριμάνης, για να πάρει
χρήματα οπωσδήποτε η εταιρία του
Αστικού ΚΤΕΛ και για να μην εκτεθεί
στο φίλο του κ.Μουστακλή!
Να υπενθυμίσουμε ότι το ΚΤΕΛ
μπήκε στο «παιχνίδι» της μεταφοράς
υπολειμμάτων κλπ εντελώς ξαφνικά
με προτροπή του κ.Καχριμάνη, που το
χρησιμοποίησε ως σφήνα και μοχλό
πίεσης στην αντιπαράθεσή του με τον
Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης
Απορριμμάτων και μάλιστα όταν εκείνος είχε προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου, για
τον ίδιο σκοπό!
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Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας
και... Καχριµάνης

Γράφει η:
Ελένη Καραπάνου - Λίγκα
Την παραίτησή του υπέβαλε προ
ημερών ο Διοικητής της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Άγγελος
Μπίνης, πρόσωπο που αποτελούσε επιλογή του ίδιου του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Παραίτηση η οποία

μετά από μια μικρή... καθυστέρηση
προκειμένου να ανευρεθεί ο πλέον
κατάλληλος επικοινωνιακός τρόπος διαχείρισης του θέματος, έγινε
τελικά δεκτή και μάλιστα ήδη αναπληρώθηκε από την κα Αλεξάνδρα
Ρογκάκου, η οποία έχει υπάρξει
στέλεχος της Αρχής από την ίδρυσή της με πολυετή εμπειρία στους
φορείς ελέγχου που συγχωνεύθηκαν στην ΕΑΔ.
Η "αιφνιδιαστική παραίτηση"
Μπίνη, πολύ πριν από το μέσο της
θητείας του, όσο και αν η Κυβέρνηση θέλησε να την αποδώσει σε
...διορισμό του σε φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ευνόητους
λόγους, ήταν από πολλούς αναμενόμενη διότι τα "μαύρα σύννεφα"
και οι καταγγελίες για τον τρόπο
διαχείρισης
της Αρχής
⇢Συνέχεια σελ. 23
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από τον Άγγελο Μπίνη, είχαν πολλαπλασιαστεί
επικίνδυνα τόσο πάνω από το Μαξίμου όσο ακόμα και μέσα στην ΕΑΔ.
Σωρός από καταγγελίες για "μειωμένη όραση¨από πλευράς Αρχής σε ότι είχε να κάνει κατά
κύριο λόγο σε απ'ευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς που έσπασαν κάθε ρεκόρ
αδιαφάνειας και έχουν ξεπεράσει τα 7.5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε τέσσερις μήνες! σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
Η ΕΑΔ δεν ανταποκρίθηκε κατά κοινή ομολογία ως σήμερα στα όσα απορρέουν του σκοπού
της ίδρυσής της εδώ και τρία χρόνια που δεν είναι
άλλος από την ενίσχυση της διαφάνειας και την
καταπολέμηση της διαφθοράς και έτσι η "σελίδα"
γυρίζει κι ένας νέος κύκλος ανοίγει που απ'ότι διαρρέεται θα φέρει νέα δεδομένα στον τρόπο αντιμετώπισης της εκάστοτε καταγγελίας.
Ειδικά για την Ήπειρο μάλλον θα χρειαστεί πολύμηνος ενδελεχής έλεγχος ώστε να εξηγηθούν
τα ανεξήγητα στα οποία προϊσταται ο Περιφερειάρχης. Κι αν για κάποιες άλλες περιπτώσεις
στην ΕΑΔ χτύπησε το καμπανάκι για εταιρίες που ιδρύθηκαν και ευθύς αμέσως σύναψαν
συμβάσεις με το Δημόσιο, εδώ στην Περιφέρεια
Ηπείρου έχουμε την πρωτοτυπία να αναθέτουμε "δουλειές" σε εταιρίες προτού καν ...συσταθούν, ή να "παραποιούνται" δημόσια έγγραφα,
να "ξεχνιούνται" να αναρτηθούν όπου πρέπει και
όταν πρέπει και φυσικά να έχουμε χαλασμένες
αριθμομηχανές που "μπερδεύουν" τα ποσά των
φόρων και των ενταλμάτων.. Πέραν του ότι αποδεδειγμένα η Περιφέρεια μέσω του Αλ.Καχριμάνη, μπορεί να αναδειχθεί σε μετρ του είδους για
όλες τις μορφές απ'ευθείας αναθέσεων, "κλειστών" διαγωνισμών, εκτάκτων αναγκών και καμουφλαρισμένων κατατμήσεων ενώ ταυτόχρονα
είναι πασιφανές πως οι νόμοι και οι αποφάσεις
δεν έχουν κάποιο ειδικό βάρος απέναντι στη "βαρύτητα" των επιλογών και των αποφάσεων του
Περιφερειάρχη.
Καλή επιτυχία κα Ρογκάκου,
σιδεροκέφαλη!

Ακολουθεί μετά από παράκληση αναγνωστών το κύριο θέμα του περασμένου φύλλου λόγω του ότι η εφημερίδα εξαντλείται από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας της.

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
που θα τους στείλουν στο “σκαµνί”
Το σκάνδαλο με την απόκτηση του σκελετού από
κτίρια των πρώην Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο
οποίο πρωταγωνιστεί η Περιφέρεια Ηπείρου με κεντρικό πρόσωπο τον Αλ.Καχριμάνη θα απασχολεί
για καιρό την Ήπειρο. Μάλιστα οι εξελίξεις στο θέμα,
τόσο από πλευράς των ενεργειών των αρμοδίων Αρχών όσο και από το "μέλλον" που διαγράφεται αμφίβολο για το όλο εγχείρημα, θα το επαναφέρουν ξανά
και ξανά στην επικαιρότητα. Ένα σκάνδαλο το οποίο
θα ακολουθεί τον Περιφερειάρχη, καθώς με δουλειές
του "ποδαριού" αλλά και με αδιευκρίνιστα κίνητρα,
που μόνο ο ίδιος γνωρίζει αλλά που φαίνεται πως
έχουν έδρα πολύ πέρα από το Δημόσιο συμφέρον και
τους Ηπειρώτες, ο λογαριασμός σκαρφάλωσε τα τρία
εκατομμύρια και οδεύει ολοταχώς για τα τέσσερα! Και
ο λόγος είναι για εκατομμύρια από δημόσιο χρήμα σε
εποχές που αυτό που δεν επαρκεί ούτε καν για την
"επιδοματική πολιτική" που εφαρμόζει η Κυβέρνηση
προκειμένου να διασκεδάσουμε την κατάσταση που
έχουμε περιέλθει ως κοινωνία, ως πολίτες.
Παρόλα αυτά, η Περιφερειακή Αρχή διαχειρίζεται
διαχρονικά αλλά ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες το χρήμα των φορολογουμένων ως να πρόκειται για ...προσωπικές της καταθέσεις.
Και όχι μόνο το σκορπά "σαν να μην υπάρχει αύριο", όχι μόνο η εικόνα της Ηπείρου δεν αλλάζει όπως
άλλωστε και η κατάταξή της στον "πάτο" της χώρας
αλλά και της Ευρώπης, μα όπως θα αποκαλυφθεί
στη συνέχεια έχει και δικούς της "κανόνες" αλλά και
...μαθηματικά για τη διαχείριση αυτού του χρήματος.
Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι αφενός η κατάτμηση
των έργων και αφετέρου το βάπτισμα τους σε "έκτακτες ανάγκες" αλλά και οι "απ'ευθείας" αναθέσεις
ήταν τα βασικά εργαλείο της Περιφερειακής Αρχής
ώστε να "συντηρεί" και να "συντηρείται" και ο νοών
νοείτω.
Αυτές οι τακτικές άλλωστε είναι που οδηγούν το
επόμενο διάστημα τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου,
κ.Αλέξανδρο Καχριμάνη
στη "βάσανο" του Πειθαρχικού Συμβουλίου ώστε
να κριθεί για την πρώτη
από τις προσφυγές που
έχουν κατατεθεί στις Αρχές από την εφημερίδα
ΤΥΠΟΣ Ηπείρου, συμπαρασύροντας
δυστυχώς
με τις επιλογές του πλήθος προσώπων μαζί του,
τόσο της παράταξής του
όσο και των παρατάξεων
της Αντιπολίτευσης, Κατάσταση η οποία είναι πολύ
πιθανό να χειροτερέψει σε
περίπτωση που και άλλες
καταγγελίες και προσφυγές της εφημερίδας κριθούν βάσιμες από τους
εκάστοτε αρμοδίους, με
ότι αυτό θα συνεπάγεται.
Αυτό που δεν γνωρίζαμε όμως είναι πως
κάποιες πληρωμές που
πραγματοποιούνται, κάποια εντάλματα πληρωμής που βλέπουν το φως
της δημοσιότητας με τις
υπογραφές
του Περιφερειάρχη αλλά και των
υπεύθυνων υπαλλήλων,
είναι ικανά είτε να κάνουν

τους Οικονομολόγους και τους λογιστές να "σκίσουν"
τα πτυχία τους, είτε να ιδρύσουν μια "νέα σχολή"
πληρωμών ώστε να ανοίξει η Ήπειρος τον δρόμο
που θα ακολουθήσουν και οι άλλες Περιφέρειες που
εμμένουν σε "οπισθοδρομικά μοντέλα" ακόμα.
Ώρα όμως να αφήσουμε τα "αστεία" και να δούμε πως εκδίδονται κάποια συγκεκριμένα εντάλματα
που έχουμε στα χέρια μας και δημοσιοποιούμε και
τα οποία θα επαναλάβουμε για πολλοστή φορά μέχρι
να αφυπνιστούμε, αφορούν Δημόσιο χρήμα και όχι το
πορτοφόλι κάποιων.
Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης λοιπόν και ο λόγος (σήμερα) για πέντε (5) εντολές πληρωμής στην
εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την απόκτηση των κτιρίων από
το Ελληνικό.
Με αριθμ'ο πρωτοκόλλου 1197 βρίσκουμε δύο
εντολές πληρωμών. Θα πει κανείς πως πρόκειται για
την ίδια πληρωμή και αυτό θα ήταν το λογικό και το
νόμιμο. Όμως αυτές οι δύο εντολές πληρωμής διαφέρουν καθώς φέρουν διαφορετικούς αριθμούς "ΑΔΑΜ"
. Για όσους δεν γνωρίζουν ο αριθμός "ΑΔΑΜ" είναι
ένας ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αριθμός που λαμβάνει κάθε πράξη όταν αναρτάται στο ΚΗΜΔΣ.
Τι εστί ΚΗΜΔΣ; Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις πράξεις τους στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Με το ΚΗΜΔΗΣ, καθιερώθηκε ένα ενιαίο σύστημα
δημοσιότητας για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με όλες τις δημόσιες
συμβάσεις, ως τόπος ανάρτησης όλων των στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, αξίας ίσης 1.000 € (άνευ
ΦΠΑ) και άνω, που συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξαρτήτως διαδικασίας
ανάθεσης.
Στο μέλλον θα δούμε κατά πόσο τηρούνται όλα
αυτά στην Ήπειρο!
Άρα σε περίπτωση που είχε κάποιο λάθος η πρώτη ανάρτηση του εν λόγω εντάλματος, θα έπρεπε να
ματαιωθεί και να αντικατασταθεί αναγράφοντας την
πράξη που ακυρώνει η νέα δημοσίευση.
Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει όμως. Έτσι έχουμε δύο εντάλματα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου
ΑΛΛΑ ! διαφορετικό μοναδικό αριθμό "ΑΔΑΜ" αναρτημένα στις 30-3-2022. Επομένως έχουμε δύο διαφορετικές πληρωμές με ...ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Ανθρώπινα τα λάθη θα μπορούσε να πει κανείς αν δεν
επακολουθούσαν όσα θα περιγραφούν στη πορεία.
Ξεκινάμε από την πρώτη εντολή πληρωμής, βάσει
ώρας ανάρτησης στις 30-3-2022 και στις 16:15:33
μμ.
Κόστος αναγράφεται 668.936,83 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ :22PAY010296103 προς
την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για ΜΕΡΙΚΗ εξόφληση σχετικά με την
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (προπονητηρίου μπάσκετ) σύμφωνα με την Σύμβαση 22SYMV0101 16321
. Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:829.481,67. Στο ένταλμα
μεταξύ των άλλων κρατήσεων, υπάρχει και ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΠΤΑ. Οι κρατήσεις υπολογίζονται ως
γνωστόν στην καθαρή αξία του εκάστοτε εντάλματος.
Κι όμως το ποσό των 28.215 € που σύμφωνα με την
εισηγήτρια κα Μακρή αλλά και την Διευθύντρια κα
Κλούμπα Λεμονιά είναι το 3% που ορίζει ο νόμος,
ΔΕΝ αντιστοιχεί επ'ουδενί στην πραγματικότητα! Για
την ακρίβεια η κράτηση αυτή θα έπρεπε να ανέρχε-
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ται σε 20,068 €. Ακόμα κι αν κάποιος υπάλληλος ή
ακόμα και Διευθυντής ή Διευθύντρια δε θα γνώριζε
τα όσα οφείλει να γνωρίζει στη θέση που βρίσκεται
και για την οποία αμείβεται από το Ελληνικό Δημόσιο
και θα υπολόγιζε το 3% στο συνολικό ποσό (μαζί με
ΦΠΑ) ο φόρος θα ανερχόταν σε 24,884 €. Άρα αυτές
οι 28.215 € με υπογραφές Κλούμπα και Καχριμάνη πρέπει να εξηγηθούν! Εμείς από την πλευρά μας
υποθέτουμε ότι δεν λειτουργούν καλά τα "κομπιουτεράκια" στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
και νομίζουμε στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουν
και οι Αρχές που θα εξετάσουν τόσο αυτό το ένταλμα
όσο και τα πιο ...ομιχλώδη που ακολουθούν.
Kαι πάμε στη δεύτερη εντολή πληρωμής την ίδια
ημέρα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και συγκεκριμένα στις 30-3-2022 και ώρα 16:28:48 μμ
Στη σελίδα του ΚΗΜΔΣ αναγράφεται πως πρόκειται για δεύτερη εντολή πληρωμής με κόστος
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 357.842,20 € και με μοναδικό ΑΔΑΜ:
22PAY010296131 και συνολικό κόστος με ΦΠΑ
443.724,33 προς την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για ΜΕΡΙΚΗ εξόφληση σχετικά με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
(προπονητηρίου μπάσκετ) σύμφωνα με τη Σύμβαση
22SYMV0101 16336.
Ω! του θαύματος όμως, ανοίγοντας το αρχείο αντιλαμβάνεται ο καθένας πως όλα με το μαγικό ραβδί
της Περιφέρειας "μετατρέπονται" και ως ο Κύριος
ευλόγησε τους ιχθείς και τους πέντε άρτους, έτσι και
εδώ (με ποιου άραγε τις ευλογίες), τα ποσά πολλαπλασιάζονται!
Οπότε τα 443.724,33 € με ΦΠΑ γίνονται δια μαγείας 829.481,67 € !!! στο εντέλλεσθαι ενώ η τάχα
αποξήλωση της αίθουσας "προπονητηρίου-γυμναστηρίου" βαπτίζεται εκ νέου στο ένταλμα ως " αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – ξιφασκίας!!!" Φυσικά και
σε αυτή την περίπτωση το "κομπιουτεράκι" της κας
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Κλούμπα εξακολουθεί να έχει προβλήματα και παρακρατεί (;;;) πάλι έναν φόρο ασυνάρτητο, τον γνωστό
28.215 €. ενώ πληρώνει στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ 800.000 €.
Τώρα θα πει κάποιος, τετρακόσιες χιλιάδες "καπέλο"
μπήκε στο ένταλμα, άλλα ποσά είναι στη σελίδα του
ΚΗΔΜΣ και άλλα στο ένταλμα, να μην κρατηθεί (;;;)
και λίγος φόρος παραπάνω; Άλλωστε Δημόσιο χρήμα είναι, λες και εκταμιεύεται από τις τσέπες όσων
υπογράφουν ;;;
Όμως η 30η-3-2022 δεν τελειώνει εδώ, ήταν ομολογουμένως μια πολυέξοδη ημέρα για το Περιφερειακό Ταμείο.
Έτσι έχουμε και τρίτο ένταλμα, στις 16:33:45 μμ
με μοναδικό ΑΔΑΜ: 22PAY010296147 που αφορά
και πάλι τη Σύμβαση 22SYMV0101 16336.
Είναι προς την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την αίθουσα προπονητηρίου-γυμναστηρίου με συνολικό κόστος (με
ΦΠΑ) :443.724,33 €. Σε αυτή την περίπτωση δεν
υπάρχουν μαγικά "μαντζούνια" κι έτσι ανοίγοντας το
ένταλμα βλέπουμε τα ίδια ποσά που εμφανίζονται
στην σελίδα του ΚΗΜΔΣ αλλά βέβαια γι άλλη μια
φορά η Κράτηση Φόρου 3% ΠΤΑ σύμφωνα με το "χαλασμένο κομπιουτεράκι" της κ.Κλούμπα και του κ.Καχριμάνη που υπογράφει υπολογίζεται σε 19.899€
αντί του 10.735€ που είναι το πραγματικό νούμερο!
Στις 30 Μαρτίου συμβαίνουν όλα αυτά οπότε λογικό
να μην αντιληφθεί κανείς εκείνη την ημέρα ότι η αριθμομηχανή ..."κλέβει"!
Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι ακριβώς συνέβη
ένα μήνα περίπου μετά και συγκεκριμένα στις 4-52022 που εκδίδονται δύο ακόμα εντάλματα προς την
ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
Α' ΕΝΤΑΛΜΑ
Δεύτερη Εντολή πληρωμής όπως αναγράφεται
στην αρχική σελίδα του ΚΗΜΔΣ, με μοναδικό ΑΔΑΜ
22PAY010484183 στις 04/05/2022 και ώρα 10:31:02
πμ. για ποσό κόστους χωρίς ΦΠΑ 326.700,00 €

Εδώ η νέα μαθηματική σχολή της Περιφέρειας ξεπερνά και τον εαυτό της πλέον. Έτσι αντί του ορθού
κόστους με ΦΠΑ:405.108 € ανοίγοντας κάποιος το
ένταλμα ενημερώνεται για ένα εντελώς τρίτο ποσό
394.807,00 € το οποίο φυσικά δεν αναλογεί στο νόμιμο 24% και είναι άγνωστο αν αναλογεί όντως και
σε τι!...
Πρώτο συμπέρασμα : η αριθμομηχανή δεν κατάφερε ούτε να επισκευαστεί ούτε να αντικατασταθεί έστω
με μια "απ'ευθείας" ανάθεση ένα μήνα μετά.
Και συνεχίζουμε την έρευνα στις κρατήσεις φόρων. Στην περιβόητη κράτηση 3% ΠΤΑ επιτέλους
διαβάζουμε το σωστό ποσό βάσει της καθαρής αξίας
(326.700,00 €) το οποίο ανέρχεται σε 9.801 €.
Αν βιαστήκατε να χαρείτε ότι έστω "και αργά" η
νομιμότητα αποκαταστάθηκε και κάποιοι έμαθαν τις
διαδικασίες και την δουλειά τους κυριολεκτικά θα γελαστείτε όπως κι εμείς!
Και αυτό διότι το τελικό ποσό που εντέλλεται στην
ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι ίδιο με το αρχικό του εντάλματος προ
κρατήσεων (394.807,00 €) . Εμφανίζεται (ψευδώς)
δηλαδή σαν να μην παρακρατήθηκαν φόροι, αυτή τη
μοναδική φορά που κατάφεραν οι αρμόδιοι να υπολογίσουν σωστά το ποσό!
Β' ΕΝΤΑΛΜΑ
Δεύτερη Εντολή πληρωμής όπως αναγράφεται στην αρχική σελίδα του ΚΗΜΔΣ, με μοναδικό ΑΔΑΜ 22PAY010484252 στις 04/05/2022 και
ώρα 10:34:10 πμ. για ποσό κόστους χωρίς ΦΠΑ
49.500,00 €
Άλλη μια εντολή του "ποδαριού" που και πάλι εμφανίζεται το ποσό προ φόρων ακριβώς ίδιο με το
ποσό που εντέλλεται στην εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ ! Και
για την ακρίβεια 59828,33 € αναγράφει το ένταλμα
αρχικά , αυτό το ίδιο ποσό εμφανίζεται να εκταμιεύεται για την εταιρία και φυσικά ουδεμία ευθύνη φέρνει
η τελευταία για το "μπάχαλο" που επικρατεί στους
λογιστικούς "φωστήρες" του Περιφερειακού Ταμείου.
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Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ
Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από
το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ) και τις δημόσιες επιχειρήσεις, προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω του 1.000.000 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διενεργείται έλεγχος νομιμότητας από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εξαρχής αυτή η ιστορία της απόκτησης των σιδηρικών από τις πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του
Ελληνικού, είχε διαρρήξει τις σχέσεις της με τη νομιμότητα διότι έτσι επιθυμούσε ο Περιφερειάρχης, ο
οποίος ακόμα και τώρα κάθε φορά που τοποθετείται
για το θέμα, μη μπορώντας να διαχειριστεί τα ψέμματά του αλλά και τις "αλχημείες" που συνέβησαν και
συμβαίνουν, δίνει άθελά του και νέα στοιχεία ώστε να
δένει το "παζλ" των όσων αλλόκοτων έχουν συμβεί.
Το αν αγοράστηκαν τα σίδερα ή όχι τα έχουμε δημοσιεύσει με τα αδιάσειστα στοιχεία που πιστοποιεί η
ίδια η ΙΝΤΡΑΚΑΤ μέσω του νομικού της τμήματος. Το
αν υπάρχει κατάτμηση ή όχι του έργου είναι πασιφανές εξού και η επινόηση των χωριστών συμβάσεων
συν ενός συμπληρώματος για κάτι "απρόβλεπτα".
Για την ανάθεση στην εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ που ο
Περιφερειάρχης εμφάνισε ως τη μόνη ικανή αλλά και
αναγκαία ώστε να "αποσυναρμολογήσει" τις αίθουσες
βρίσκοντας πάτημα ώστε να εισηγηθεί τη διαδικασία
του αρ.32, παρ 2, εδ.β, περ.ββ του Ν.4412/2016 θα
τα δούμε σε επόμενο φύλλο, διότι θα έχει αξία να μάθουμε ποιος τελικά αποσυναρμολόγησε τα κτίρια, η
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ή κάποιος άλλος εργολάβος αντί γι αυτή;
Κι αν είναι έτσι για ποιο λόγο βάλαμε μεσάζοντα και
δεν πήγαμε απ'ευθείας "στην πηγή". Όπως θα έχει
αξία να μάθουμε, πόσα χρήματα κόστισε πραγματικά
η αποσυναρμολόγηση και αν "συμφωνούν" με τα 2.5
εκ.ευρώ που δώσαμε εμείς ΜΟΝΟ για την απόκτηση
ή την αγορά ή την "αποξήλωση" για να χρησιμοποιήσουμε όρους που ανάλογα σε τι διάθεση βρίσκεται
χρησιμοποιεί ο Περιφερειάρχης δημόσια.
Όπως όμως και να βαπτίσουμε αυτό το έργο, το
οποίο είναι ένα αλλά υπέστη κατάτμηση για ευνόητους λόγους, προκύπτουν σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με τις πληρωμές που εκτελέστηκαν. Και δεν
γίνεται η αναφορά για το μπάχαλο που επικρατεί σε
όσα δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΣ και που φανερώνει
το "μπακάλικο" που επικρατεί στις οικονομικές υπηρεσίες που προΐσταται ο Περιφερειάρχης αλλά στα
τελικά ποσά!
Στη μία σύμβαση για παράδειγμα με κωδικό

22SYMV0101 16336 αν αθροιστούν τα ποσά τα
οποία δόθηκαν εντολές να εκταμιευτούν, βλέπουμε
πως ανέρχονται με ΦΠΑ σε 1.678.310 € !!!, δηλαδή
ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΊΑ 1.353.475 €!!!
Ποια σύμβαση καταρχάς και ποια απόφαση ποιου
οργάνου, κάνει λόγο για αυτό το ποσό;
Ένα ποσό το οποίο είναι κατά πολύ μεγαλύτερο
από τις 990.000 € μέσα στις οποίες όφειλε να κινηθεί η κάθε σύμβαση σύμφωνα με τις αποφάσεις
που είχαν ληφθεί και όπως αυτές αναγράφονται στο
Πρακτικό 5/2021, το οποίο συντάχθηκε μετά από την
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης στις 25/10/2021.
Αυτά τα εντάλματα λοιπόν από ποιον ελέγχθηκαν καταρχάς και κρίθηκαν σύννομα; Σε κατηγορίες
συμβάσεων που συνάπτονται από το Δημόσιο και τα
υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των 300.000 Ευρώ και μέχρι
το όριο του 1.000.000 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή όμως,
τα ποσά αθροιστικά τουλάχιστον για τη μία σύμβαση,
αυτή με κωδικό 22SYMV0101 16336, υπερβαίνουν
κατά 35% !!! το όριο που θέτει ο νομοθέτης. Άρα δημιουργείται εύλογα η απορία: Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν διασταύρωσε τα εντάλματα και
δεν αντελήφθη την εξόφθαλμη αυτή υπέρβαση; Για
ποιο λόγο δεν ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου και Περιφερειάρχη ότι δεν είναι της
δικαιοδοσίας του τα εν προκειμένω εντάλματα και ότι
αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας είναι
αποκλειστικά τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και όχι ο εκάστοτε Επίτροπος;
Ίσως θα έπρεπε έστω και με μεγάλη καθυστέρηση
να ενσκήψει ο κ.Επίτροπος στα όσα διαδραματίζονται στα οικονομικά της Περιφέρειας και του Ταμείου
διότι εν δυνάμει θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς
πως φέρει ευθύνη τόσο για κατατμήσεις έργων, όσο
και για απ'ευθείας αναθέσεις και "έκτακτες ανάγκες",
πολύ δε περισσότερο για τεκταινόμενα όπως η σύμβαση που αναφερόμαστε και έχει αντικείμενο εκατομμύρια από Δημόσιο χρήμα!
Όλα αυτά πλέον θα προσκομιστούν τις επόμενες
ημέρες στις Αρχές που είναι αρμόδιες για το Δημόσιο χρήμα και για τη Διαφάνεια. Κι ελπίζουμε μέχρι να
εξεταστούν αυτά και όσα άλλα έχουμε προσκομίσει
στις Αρχές και δεν είναι πρόθεση της εφημερίδας να
τα κοινοποιήσει δημοσίως ακόμα, να έχει μπει ένα

φρένο στον ερασιτεχνισμό και στην προχειρότητα
που εκτελούν τα καθήκοντά τους υπάλληλοι και Διευθυντές!
Oι "όμηροι της Περιφέρειας"
Στα γραφεία λάβαμε τις προηγούμενες ημέρες μια
"ανώνυμη" επιστολή που την υπέγραφαν κάποιοι συμπολίτες μας και υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου
ως "όμηροι της Περιφέρειας".
Ήταν μια επιστολή που έκφραζε το παράπονο κάποιων ανθρώπων ότι από τη μία έχουν να αντιμετωπίσουν όσα τους επιβάλλουν κάποιοι να υποστούν
στο μεγαράκι αυτό της πλατείας και από την άλλη
θεώρησαν ότι τους "χτυπά" η εφημερίδα όταν αναφέρεται σε "υπαλλήλους" .
Γνωρίζουμε πολύ καλά στον ΤΥΠΟ τι επικρατεί
μέσα στη Περιφέρεια, γνωρίζουμε πως περίπου το
90% των υπαλλήλων είναι απέναντι σε αυτό το καθεστώς που έχει εδραιωθεί εκεί και μάχεται με "νύχια
και με δόντια" να κρατηθεί στη ¨καρέκλα". Είμαστε
πολίτες αυτού του τόπου, δεν ζούμε έξω από την
κοινωνία και έχουμε πλήρη εικόνα για τον αναβρασμό που επικρατεί αλλά και για την πεποίθηση της
πλειονότητας των Ηπειρωτών που πλέον ελπίζει
ότι θα γυρίσει επιτέλους η σελίδα στη Περιφέρεια.
Μπορεί "κάποιοι" που χάνουν όλο και περισσότερο
το έδαφος κάτω από τα πόδια τους , να μας έχουν
προσάψει σκοτεινές διασυνδέσεις με κολοσσούς και
συμφέροντα διότι έτσι βολεύει το αφήγημά τους! Την
αλήθεια όμως την ξέρει ο κόσμος που συσπειρώθηκε περισσότερο από ποτέ γύρω από την εφημερίδα,
κόσμος από όλη την Ήπειρο και φυσικά και ...υπάλληλοι όπως αυτοί που μας έστειλαν το "παράπονό"
τους. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε τίποτα με το σύνολο των ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν
τη δουλειά τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους
απέναντι σε αυτό το "άρρωστο" κλίμα που επικρατεί
στο μέγαρο αυτό. Τα ρεπορτάζ μας είχαν, έχουν και
θα έχουν στο επίκεντρο τα κακώς κείμενα και μόνο!
Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε όλους εσάς τους
ανώνυμους και επώνυμους, ευχαριστούμε που μας
δίνετε θάρρος και ευχαριστούμε που πιστεύετε στον
αγώνα μας!!! Ένας αγώνας άνισος ως γνωστόν διότι
απέναντι υπάρχει ένα καλά δομημένο κατεστημένο
με διακλαδώσεις και συμφέροντα που μάχονται λυσσαλέα! Όμως έχουμε το Δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε την αγάπη για τον τόπο και για τους ανθρώπους
του, έχουμε στόχο να "λευτερωθούμε" από πάσης
φύσεως "τσιφλίκια"!Και πλέον, η επίτευξη του στόχου
αυτού είναι ορατή!
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Μπορεί η Ουκρανία να κερδίσει
τον πόλεµο µε τη Ρωσία;
Η Ουκρανία μπορεί να
νικήσει τη Ρωσία στο πεδίο
και να ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη της, αλλά μόνο
με σημαντική υποστήριξη
από το ΝΑΤΟ και τη Δύση.
Για να αλλάξει το ρεύμα,
η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερες ποσότητες στρατιωτικού εξοπλισμού από
τις Ηνωμένες Πολιτείες και
άλλους υποστηρικτές, όπλα
που ακυρώνουν τα ρωσικά
πλεονεκτήματα ενώ επιτρέπουν στα στρατεύματά της
να εκμεταλλεύονται τα ρωσικά μειονεκτήματα.
Εάν η Δύση δεν βοηθήσει
την Ουκρανία, η σύγκρουση
κινδυνεύει να εισέλθει σε
μια φάση φθοράς που κινδυνεύει να μεταλλαχθεί σε
έναν παρατεταμένο πόλεμο,
ευνοώντας τελικά τη Ρωσία.
Η Ουκρανία έχει τη βούληση να επιτύχει την επιχειρησιακή ήττα του ρωσικού
στρατού, αλλά δεν είναι σε
θέση να επιβάλει τη νίκη
λόγω έλλειψης τακτικής κινητικότητας, βασικού εξο-
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Εξοπλισμών και τ. Μελετητής των Συστημάτων Διοικήσεως και Ελέγχου Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (www.
antoniosvasileiou.gr).
πλισμού και άλλων παραγόντων. Εν τω μεταξύ, ο
ρωσικός στρατός διατηρεί
το πάνω χέρι στους κατευθυνόμενους
πυραύλους
ακριβείας, το πυροβολικό
και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Ως αποτέλεσμα, η Ουκρανία δεν είναι σε θέση
να συγκεντρώσει γρήγορα
κινούμενες δυνάμεις μάχης,
εμποδίζοντάς την να εκτελέσει γρήγορες και ισχυρές
αντεπιθέσεις.
Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πέτυχαν
πέρα από κάθε προσδοκία.
Πολλοί αναλυτές πίστευαν

ότι το Κίεβο θα αναδιπλωθεί γρήγορα κάτω από το
τεράστιο βάρος του ρωσικού στρατού. Ωστόσο, οι
ουκρανικές
στρατιωτικές
μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από
τη Ρωσία το 2014, η δυτική
στρατιωτική βοήθεια και οι
κακές επιδόσεις του ρωσικού στρατού είχαν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση
στο Κίεβο και μια βαριά κατάρρευση στην περιοχή του
ανατολικού Ντονμπάς. Η
σύγκρουση έχει μετατραπεί
σε πόλεμο πυροβολικού και
πεζικού, χωρίς καμία από
τις δύο πλευρές να καταφέρει να πετύχει αποφασιστική νίκη.
Ακολουθούν πέντε τομείς
στους οποίους εάν η Ουκρανία ενισχυθεί, θα έχει
θετικό αποτέλεσμα:
1. Η Ουκρανία πρέπει
να νικήσει τον ρωσικό
ηλεκτρονικό πόλεμο.
Τα
ρωσικά
συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου

εμποδίζουν την Ουκρανία
να δημιουργήσει μια «φονική αλυσίδα» που θα της
επέτρεπε να συντρίψει γρήγορα τις εχθρικές δυνάμεις.
Οι «φονικές αλυσίδες» στη
στρατιωτική γλώσσα είναι
το δίκτυο των παρατηρητών, από ανθρώπους ανιχνευτές έως drones, που
συνδέονται με τις μονάδες
του αρχηγείου μέσω ραδιοεπικοινωνιών. Οι παρατηρητές θα ανέφεραν τις κινήσεις
των εχθρικών στρατευμάτων στις μονάδες του αρχηγείου, οι οποίες με τη σειρά
τους θα τις έβαζαν στόχους
στο φιλικό πυροβολικό. Η
Ρωσία διακόπτει την «φονική αλυσίδα» της Ουκρανίας
παρεμποδίζοντας τις επικοινωνίες, εμποδίζοντας παρατηρητές, αρχηγεία και πυροβολητές να συνομιλούν
μεταξύ τους.
Η λύση είναι η χρήση πυραύλων κατά της ακτινοβολίας, για να στοχεύουν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού
πολέμου. Τα Jammer εκπέμπουν στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι ραδιοεκπομπές τους
μπορούν να ανιχνευθούν από τις
εχθρικές δυνάμεις.
Το επόμενο βήμα
είναι να στοχευθούν οι παρεμβολείς με πυραύλους.
Μόλις εξαλειφθούν
αυτά τα συστήματα,

οι ουκρανικές δυνάμεις
μπορούν να λειτουργήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά, στοχεύοντας
τα ρωσικά στρατεύματα
πιο γρήγορα από ποτέ.
2. Η Ουκρανία χρειάζεται πολλούς πυραύλους.
Αυτά τα συστήματα, ιδιαίτερα το σύστημα
παρακολούθησης
MLRS M270 και το σύστημα τοποθετημένο σε
φορτηγό M142 HIMARS,
χρησιμοποιούν τον πύραυλο Guided Multiple Launch
Rocket System (GMLRS), ο
οποίος χρησιμοποιεί καθοδήγηση GPS και μεταφέρει
κεφαλή με υψηλή εκρηκτική ισχύ σε απόσταση έως
και 43 μίλια. Σε αντίθεση με
τους περισσότερους εκτοξευτές πυραύλων, οι οποίοι
βασίζονται στον κορεσμό
ενός στόχου με πολλούς
σχετικά ανακριβείς πυραύλους, ένα σύστημα HIMARS
είναι ουσιαστικά ένα κατευθυνόμενο όπλο ακριβείας
ικανό να στοχεύει έξι διαφορετικούς, συγκεκριμένους
στόχους με έξι διαφορετικούς πυραύλους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες
έχουν δεσμεύσει οκτώ πυραυλικά συστήματα M142
HIMARS στην Ουκρανία,
καθένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει και να εκτοξεύει έως και έξι πυραύλους
GMLRS τη φορά. Η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο
στέλνουν το καθένα τρία
από τα μεγαλύτερα, βαρύτερα συστήματα M270. Το
M270 είναι ένα παλαιότερο
σύστημα παρακολούθησης
που μπορεί να μεταφέρει
και να εκτοξεύσει έως και 12
πυραύλους. Δεκατέσσερα
συστήματα MLRS είναι μια
αρχή, αλλά η Ουκρανία θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει δεκάδες άλλα.

3. Οι φονιάδες αρμάτων είναι πιο σημαντικά από ποτέ.
Μια άλλη σημαντική απαίτηση είναι περισσότερα αντιαρματικά όπλα. Το σουηδικό αντιαρματικό όπλο μικρού βεληνεκούς
NLAW και ο αμερικανικός αντιαρματικός πύραυλος μεσαίου έως μεγάλου βεληνεκούς
Javelin κέρδισαν φήμη νωρίς
στη σύγκρουση, καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό ρωσικών
αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης. Αυτό
εμπόδισε τις ρωσικές δυνάμεις
να συγκεντρώσουν δυνάμεις
για μεγάλης εκτάσεως επιθέσεις και μετέτρεψε τους κυνηγούς σε κυνηγημένους.
Οι τεθωρακισμένες δυνάμεις
της Ρωσίας έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες, με περισσότερα από 800 άρματα μάχης να
έχουν καταστραφεί, να εγκαταλειφθεί ή να αιχμαλωτιστεί.
Στο αναπεπταμένο έδαφος του
Donbass, τα τανκς μπορούν να
κινούνται πιο ελεύθερα και να
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο
στη μάχη, με σοβαρές συνέπειες για τους Ουκρανούς υπερασπιστές. Μια σταθερή προμήθεια αντιαρματικών όπλων
μπορεί να συνεχίσει να κρατά
υπό έλεγχο τις τεθωρακισμένες
δυνάμεις της Ρωσίας.
4. Τεθωρακισμένα Οχήματα
Μεταφοράς Προσωπικού.
Η έλλειψη σύγχρονων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, σημαίνει ότι
αρκετό από το πεζικό της Ουκρανίας λειτουργεί ως ελαφρύ
πεζικό. Το ελαφρύ πεζικό ταξιδεύει με τα πόδια, περιορίζεται
στα όπλα που μπορεί να μεταφέρει με τα πόδια και στερείται
θωρακισμένης
προστασίας.
Ενώ το ελαφρύ πεζικό έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στην αστική μάχη, δεν μπο-

ρεί επίσης να μείνει ένα βήμα
μπροστά από τα φράγματα πυροβολικού ή να προφυλαχθεί
σε προστατευμένα οχήματα. Το
ελαφρύ πεζικό, που προελαύνει με τα πόδια, δεν είναι επίσης σε θέση να κάνει γρήγορες
προόδους σε όλο το πεδίο της
μάχης.
Απαιτείται
προστατευμένη
κινητικότητα για να μπορέσουν
τα ουκρανικά στρατεύματα να
ελιχθούν υπό την απειλή πυροβολικού. Αυτό θα μπορούσε να
περιλαμβάνει τεθωρακισμένα
οχήματα μεταφοράς προσωπικού (APC), τεθωρακισμένα οχήματα που μεταφέρουν
στρατεύματα μέχρι την πρώτη
γραμμή, οπότε μάχονται αποβιβασμένα. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει οχήματα
μάχης πεζικού (IFV), πιο βαριά
τεθωρακισμένα οχήματα που
έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά στρατευμάτων στο ίδιο το
πεδίο της μάχης, αλλά φέρουν
και πυροβόλο. Οι Κάτω Χώρες,
οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Αυστραλία, η Δανία και η Πορτογαλία έχουν δωρίσει περίπου
300 APC ενώ η Σλοβακία, η
Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία έχουν δωρίσει περίπου
135 IFV. Η Ελλάδα είναι στη
διαδικασία επίσης να παρέξει
αριθμό BMP1s.
5. Σημειακά αμυντικά συστήματα για την προστασία
της υποδομής ζωτικής σημασίας.
Μια νέα, προηγουμένως μη
παρασχεθείσα ικανότητα είναι
τα συστήματα άμυνας σημείου
για την προστασία της υποδομής ζωτικής σημασίας. Οι ρωσικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι
ακριβείας έχουν αρκετό βεληνεκές για να στοχεύουν το βάθος
και το πλάτος της Ουκρανίας,

χωρίς να αφήνουν κανέναν πιθανό στόχο ασφαλή. Σιδηροδρομικοί σταθμοί, φράγματα,
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,
κυβερνητικά κτήρια, αεροπορικές βάσεις, επίγειες βάσεις, όλα
είναι πιθανοί στόχοι των οποίων η απώλεια θα μπορούσε να
ακρωτηριάσει τη στρατιωτική
ικανότητα, το ηθικό και την οικονομία της Ουκρανίας.
Τα σημειακά αμυντικά συστήματα περιλαμβάνουν το
πυραυλικό σύστημα IRON
DOME του Ισραήλ, το οποίο
μπορεί να αναχαιτίσει εισερχόμενους πυραύλους, drones
και πυραύλους CRUISE. Ένα
άλλο είναι το αμυντικό σύστημα
σημείων C-RAM, η χερσαία έκδοση του οπλικού συστήματος
PHALANX που προστατεύει
τα πλοία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της Ιαπωνίας από εναέριες απειλές. Μια άλλη χρήσιμη
άμυνα είναι το νορβηγικό σύστημα αεράμυνας μικρού και
μεσαίου βεληνεκούς NASAMS,
το οποίο θα μπορούσε να προστατεύσει μια ολόκληρη πόλη
από τους ρωσικούς πυραύλους
CRUISE. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν
πρόσφατα ότι στέλνουν δύο
πλήρη σετ NASAMS στην Ουκρανία.
Η επιμονή της Ρωσίας να διεξάγει έναν πόλεμο που απέτυχε
να κερδίσει και έχει ελάχιστες
προοπτικές να κερδίσει πλήρως, σημαίνει ότι η Ουκρανία
θα πρέπει να τη νικήσει αποφασιστικά στο πεδίο. Ο πόλεμος
εξελίχθηκε με την πάροδο του
χρόνου, απαιτώντας νέες τακτικές και όπλα για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες. Αυτά είναι τα όπλα
που χρειάζεται τώρα η Ουκρανία, τόσο για να κερδίσει τον
πόλεμο όσο και για να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό.

Μέχρι τέλος Ιουλίου
ταυτότητα και δίπλωµα
οδήγησης στα κινητά
Μέχρι το τέλος του μήνα μπαίνει στόχος από το
υπουργείο Μεταφορών να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε τόσο οι ταυτότητες όσο και τα διπλώματα οδήγησης να είναι στα κινητά μας τηλέφωνα.
Όπως εκτίμησε ο υφυπουργός Μεταφορών,
Μιχάλης Παπαδόπουλος έως το τέλος Ιουλίου θα
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ψηφιακής έκδοσης του διπλώματος οδήγησης και της ταυτότητας.
Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι ο στόχος είναι
συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του μήνα, τόσο το
δίπλωμα όσο και η ταυτότητα να έχουν μπει στα
κινητά μας τηλέφωνα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν το ΚΤΕΟ και η ασφάλεια, χωρίς ωστόσο
να καταργείται η διαδικασία να χρησιμοποιούνται
και τα έντυπα.
Μιλώντας για την ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων που ανακοινώθηκε την Παρασκευή είπε ότι
αφορά «μία απλή διαδικασία, που προέκυψε από
τη συνεργασία των υπουργείων Υποδομών και
Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ήδη
έχει αρχίσει να δίνει μετρήσιμα ποιοτικά αποτελέσματα».
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος θέλοντας να γίνει περιγραφικός ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι την ώρα
που ανακοινωνόταν, η ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων, είχαν ήδη γίνει δύο μεταβιβάσεις.
Πρόσθεσε ακόμα ότι με τη νέα αυτή διαδικασία,
αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων
της μεταβίβασης, καταργείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και καθιερώνεται μία ψηφιακή βεβαίωση
με την οποία ο αγοραστής μπορεί να διασφαλίσει
άμεσα το όχημά του. Παράλληλα, ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην
υπηρεσία, μειώνεται ο χρόνος ελέγχου από τον αρμόδιο υπάλληλο ενώ ενισχύεται και η διαφάνεια σε
όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος.
Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 405.000 προσωρινές άδειες οδήγησης, έχουν επίσης υποβληθεί
20.000 αιτήσεις από πολίτες που ζητούν ανανέωση της άδειας του οχήματός τους και έχουν εκδοθεί
36.000 ιατρικά πιστοποιητικά.
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Στην τελική ευθεία η ιδιωτικοποίηση του
λιµανιού της Ηγουµενίτσας
Με νέα παράταση μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου ορίστηκε η κατάθεση της δεσμευτικής προσφοράς
για την πώληση του πλειοψηφικού
πακέτου μετοχών του Οργανισμού
Λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενώ για
την Ηγουμενίτσα μία εβδομάδα αργότερα: στις 5 Αυγούστου. Κομβικό
σημείο που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες των λιμένων και κυρίως
της Βόρειας Ελλάδας, αλλιώς και
‘Εγνατίας Λιμένων” είναι οι δύο
νέοι Ευρωπαϊκοί Διάδρομοι που θα
διέρχονται από την χώρα μας. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό,
ο Διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων
που στην προτεινόμενη χάραξη θα
συνδέει οδικά και σιδηροδρομικά τη
Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και ο
Διάδρομος Βαλτικής-Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου που θα διέρχεται
στη χώρα μας από τη Βουλγαρία
και μέσω Αλεξανδρούπολης στην
Εγνατία Οδό. Οι νέοι Ευρωπαϊκοί
Διάδρομοι δημιουργούν νέα δεδομένα για τους λιμένες της Εγνατίας,
καθώς όταν θα ολοκληρωθούν οι
πολυτροπικές συνδέσεις, εμπορευματικά αγαθά και ενέργεια θα διακινούνται μέσω της Εγνατίας από και
προς τα Βαλκάνια, την Ανατολική
Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτικής.
Παράλληλα, η κατασκευή της
νέας σιδηροδρομικής γραμμής
Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Τοξότες Ξάνθης (νότια χάραξη), έργο ύψους 1,3
δισ. ευρώ, και η αναβάθμιση της
υφιστάμενης γραμμής μέχρι την
Αλεξανδρούπολη, θα διασυνδέσει
τα λιμάνια Θεσσαλονίκης-Καβά-

λας-Αλεξανδρούπολης μεταξύ τους.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
οι δεσμευτικές προσφορές έχουν
προσδιοριστεί στις 5 Αυγούστου.
Η Ηγουμενίτσα αποτελεί την δυτική πύλη θαλάσσιου διάδρομου με
μεγάλες δυνατότητες στον τομέα
εμπορευματικών μεταφορών, την
κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό. Σύμφωνα με τον τελευταίο
ισολογισμό, τα κέρδη μετά από
φόρους στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας διαμορφώθηκαν το 2021 σε
631.667,32 ευρώ έναντι 98.773,61
ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 539,5%. Επίσης, τα κέρδη προ
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων ανήλθαν το 2021 σε
863.761,52 ευρώ έναντι 251.217,67
ευρώ το 2020. Ο κύκλος εργασιών
της εταιρείας το 2021 ανήλθε εξάλλου στα 5.610.785,01 ευρώ έναντι
4.612.019,73 ευρώ το 2020.
Δικαίωμα κατάθεσης δεσμευτικής
προσφοράς για το 67% του λιμένα
Ηγουμενίτσας έχουν τα εξής σχήματα:-ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
-PORTEK
INTERNATIONAL
PRIVATE LTD,
-QUINTANA INFRASTRUCTURE
& DEVELOPMENT,
-ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ,
-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ARCHIRODON
GROUP N.V.- ANEK & ΟΜΙΛΟΣ
TRIDENT HELLAS,
-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
GRIMALDI
EUROMED – MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.,
-ΟΛΘ.

Πρόταση για λειτουργία Τµήµατος
Ναυτιλιακών Σπουδών στη Θεσπρωτία
Ο Όμιλος Οικονομικοπολιτικού και
Κοινωνικού Προβληματισμού του Νομού Θεσπρωτίας υπέβαλε πρόσφατα
στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων αφ’ ενός πρόταση για λειτουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος
Ναυτιλιακών Σπουδών στη Θεσπρωτία και άλλων θεσμών εκπαίδευσης
και έρευνας, όπως π.χ. Θερινού Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου-Κέντρου και αφ’ ετέρου αίτημα
για συνάντηση μαζί του.
Ο Πρύτανης κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης αποδέχθηκε το αίτημά μας
και συναντήθηκε στις 14-07-2022 με
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου
μας. Από την εποικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη φάνηκε ότι η πρότασή μας έτυχε ευνοϊκής αντιμετώπισης τόσο από τον κ. Πρύτανη όσο
και από τον Θεσπρωτό Αντιπρύτανη
κ. Μηνά Πασχόπουλο, ο οποίος ήταν
παρών στη συνάντηση. Το κλίμα
κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν
θετικό και φιλικό και στο πλαίσιο αυτό
το αποτέλεσμα και τα συμπεράσματα

της συζήτησης ήταν ότι η διεκδίκηση
της ίδρυσης και λειτουργίας Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Ηγουμενίτσα είναι μία υπόθεση που μπορεί να
ευδοκιμήσει αν συνεργαστούν οργανωμένα και μεθοδικά όλοι οι εμπλεκόμενοι. Επίσης καταδείχθηκε ότι με
το συντονισμό των ενεργειών μεταξύ
Πανεπιστημίου, αυτοδιοίκησης και
επιστημονικών οργανώσεων της περιοχής, μπορούν σχετικά εύκολα και
άμεσα να λειτουργήσουν στην Ηγουμενίτσα θεσμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επειδή η θητεία της σημερινής
Πρυτανικής Αρχής λήγει σύντομα,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου
μας θα επιδιώξει να συναντηθεί το
νέο Πανεπιστημιακό έτος με το νέο
Πρύτανη και θα ζητήσει να εισαχθεί
η πρόταση μας στη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου για συζήτηση. Σημειωτέον ότι πολύ σύντομα θα ψηφιστεί
από τη Βουλή των Ελλήνων ο νέος
νόμος για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.
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#Powerpass_Έως_600€#

@Με λίγα λόγια: σου παίρνουν
100 οι επιτήδειοι, σου παίρνω
άλλα 50 για να σου επιστρέψω 20
για στοχευμένη στήριξη.
@Το powerpass σας κρατήστε το
να χετε να βάλετε λίγη βενζίνη να
πάτε να ψηφίσετε!
@Ο
Κυριακός
θα
δώσει
powerpass και στα δέντρα για να
είναι σίγουρος στις εκλογές!
@Εξαιρετική βοήθεια το powerpass,
θα συμπληρώσω άλλα 15 ευρώ και
θα γεμίσω μισό ντεπόζιτο βενζίνη.
@Ξέρουμε πότε μπαίνουν στην
τράπεζα τα λεφτά του powerpass

γιατί θα ήθελα να κεράσω κάτι φίλους!
@ Πάντως, σε όσους ακούνε ότι θα
δοθεί επίδομα «έως 600€» και καταλαβαίνουν ότι όλοι θα πάρουμε 600€,
πρέπει να αφαιρεθεί δια βίου το επίδομα ψήφου. Αυτοδίκαια. Χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
@ Ο άλλος πλήρωσε 250€ ρεύμα και είχε την ελπίδα ότι θα πάρει
600€!!! Θα πίστεψε μάλλον ότι, η
αίτηση κατατέθηκε σε πρακτορείο
ΟΠΑΠ!
@ Μπήκαν 43 ευρώ από το
powerpass κι ετοιμάζομαι να κλείσω Kosta Navarino για διακοπές...Α
ρε Κούλη άρχοντες μας έχεις άρχοντες....
@ ΕΚΤΑΚΤΟ! 100% η πληρότητα σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας από Έλληνες που πήραν το
powerpass των 600 ευρώ και θα
κάνουν επιτέλους διακοπές!
@ Αυτό με το powerpass ως 600€
είναι ίδιο με το internet ως 24mbps
που έπιανες 4 με το ζόρι.
@ Βρέθηκε ο νικητής των 600
ευρώ σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας. Σαν τον έναν και μοναδικό
νικητή του τζόκερ.
@ Όλοι καταλάβαμε ότι θα μας γίνει
επιστροφή ανάλογα με την κατανάλωση από 10 ως 600€ το μέγιστο, οι
ΖΑΙΟΙ κατάλαβαν ότι θα πάρουν όλοι

από 600€!
@ Ας το δούμε θετικά. Μπορεί να μην πήραμε 600€, αλλά
τουλάχιστον δεν μας ζήτησαν κι
αλλά..
@ Η ρήτρα αναπροσαρμογής
1274€.... η επιστροφή...573€..... τα
υπόλοιπα....που μου πήρατε .... τι
τα κάνατε.... ΤΑ ΦΑΓΑΤΕ;
@ Εμείς που κλέβουμε ρεύμα
από την κολώνα γιατί δεν πήραμε;
@ Travel Pass, Fuel Pass, Green
Pass ,Power Pass, Freedom Pass,
Pass Giannena ole!
@ Είναι που βγήκε ο υπουργός κι έλεγε ότι θα γίνει η πληρωμή σε 2 δόσεις γιατί είναι πολλοί
οι δικαιούχοι και να μην ανησυχεί ο κόσμος που δεν έβλεπε το
ποσό!!!!!!!! Γιατί δεν έλεγαν ότι
δεν θα πληρωθούν όσοι δεν το
δουν στην εκκαθάριση τους;
@ Πόσα πήρατε; 30€; 50; 100;!
Και πολλά σας είναι λαϊκάτζες, έχει
να σηκώσει όροφο στη βίλα του ο
Στάσσης, δεν θα ταΐζουμε εσάς!
@ Τα 29 ευρώ που πήρα πίσω
από το powerpass θα τα επενδύσω στην εκτροφή πυγολαμπίδων.
Έχω βρει και το διαφημιστικό σποτ
για την επιχείρηση που θα ανοίξω.
“Πυγολαμπίδα. Το φως του μέλλοντος για το δικό σας σπίτι”.

@Αν είχαμε ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας
του 80΄, θα πληρώναμε ρεύμα 85€
και θα παίρναμε powerpass 600€!
@ Φυσικά και δε θα λυθούν όλα
τα προβλήματα αν φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν αντέχονται και όλα
τα προβλήματα και ο Μητσοτάκης.
@ Στοιχηματίζω πως μόνο ένας
πήρε το 600αρι του powerpass κι αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τροχόσπιτα: Πώς φορολογούνται;
Έχουν τεκµήριο και τέλη κυκλοφορίας;

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
στη χώρα μας, αντικρίζουμε πολλούς
να μετακινούνται με τροχόσπιτο ή
αυτοκινούμενο. Οι περισσότεροι από
αυτούς είναι ξένοι τουρίστες, καθώς
είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτό το είδος τουρισμού. Ωστόσο, και στην Ελλάδα, σιγά σιγά, αρκετοί σκέφτονται
να αφήσουν κατά μέρος τη φιλοσοφία
του ξενοδοχείου και να μυηθούν σε
έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών.
Να μπορούν δηλαδή να μεταβούν
όπου θέλουν, να κολυμπούν κάθε
μέρα σε διαφορετική παραλία και να
απολαμβάνουν τη φύση, χωρίς να
τους λείπουν οι ανέσεις.
Τα σύγχρονα αυτοκινούμενα και
τροχόσπιτα εξοπλίζονται με τα πάντα,
θυμίζοντας δωμάτιο ξενοδοχείου. Δεν
έχουν απλά δύο κρεβάτια, ένα ντους
και μια κουζινούλα. Διαθέτουν από
wi-ﬁ και air condition, έως ντουλάπες,
τέντες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να
φανταστεί ο νους.
Ιδανικά για εξορμήσεις και μετακινήσεις είναι τα αυτοκινούμενα με
μήκος έως 5,50 m. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ή τα τροχόσπιτα που ρυμουλκούνται ενδείκνυνται για μόνιμη
εγκατάσταση σε κάποιο κάμπινγκ,
χωρίς, φυσικά, αυτό να σημαίνει πως
δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις
road trip.
Προφανώς, με τα αυτοκινούμενα, μπορείς να πας σε κάθε προορισμό, να επισκεφθείς κάθε μέρος,
να τα χρησιμοποιήσεις κάθε εποχή
του χρόνου και να είσαι αυτόνομος.
Σε αυτό το άρθρο ωστόσο, θα εστιάσουμε στη φορολογία και πόσο θα
πληρώσεις.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως
άλλο το τροχόσπιτο, άλλο το αυτοκινητούμενο. Το πρώτο θεωρείται
ουσιαστικά σαν μια… μπαγκαζιέρα
που ρυμουλκείται από αυτοκίνητο. Το
αυτοκινούμενο από την άλλη, επειδή
τροφοδοτείται από κινητήρα, ανήκει
στην κατηγορία επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.).
Πώς υπολογίζονται τα χαράτσια για
τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα;
Όπως μας ανάφερε ο Αδάμ Ασημακόπουλος της Caravan Expert,
για τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα ο
μόνος φόρος είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Ανεξάρτητα από τον όγκο και
το μήκος του τροχόσπιτου που έχεις
στην κατοχή σου ή επιθυμείς να αποκτήσεις, τα τέλη ανέρχονται στα 140
ευρώ τον χρόνο. Το μοναδικό δηλαδή
που πληρώνεις για ένα τροχόσπιτο

είναι 140 €.
Αντίθετα, τα αυτοκινούμενα, φορολογούνται όπως ακριβώς τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
(Ε.Ι.Χ.):
Για αυτοκινούμενα μέχρι και 1.200
κ.ε., η «αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης» ή «τεκμήριο διαβίωσης» ορίζεται σε 4.000 ευρώ.
Για αυτοκινούμενα μεγαλύτερα των
1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά
εκατοστά.
Για αυτοκινούμενα άνω των 2.000
κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται
900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
Για αυτοκινούμενα άνω των 3.000
κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά
100 κυβικά εκατοστά.
Τα παραπάνω ποσά μειώνονται
ανάλογα με την παλαιότητα του αυ-

τοκινούμενου, η οποία υπολογίζεται
από το έτος πρώτης κυκλοφορίας
του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30%
για χρονικό διάστημα κυκλοφορίας
πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά
ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα
πάνω από 10 έτη.
Αν ο κυβισμός του αυτοκινούμενου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1.390 κ.εκ., 1.600 κ.εκ.)
τότε γίνεται στρογγυλοποίηση προς
την πλησιέστερη εκατοντάδα. Για
παράδειγμα, ένα αυτοκινούμενο με
κυβισμό 2.697 κ.εκ. θεωρείται 2.700
κ.εκ., ενώ ένα με 1.948 κ.εκ., θεωρείται 1.900 κ.εκ.
Πληρώνουν φόρο πολυτελείας τα
τροχόσπιτα;
Τα τροχόσπιτα, εκτός από το ότι
απαλλάσσονται από το τεκμήριο, δεν
πληρώνουν ούτε φόρο πολυτελούς
διαβίωσης.
Στα αυτοκινούμενα από την άλλη,
επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήριο) που
προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή αυτοκινούμενων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού.
Ο φόρος πολυτελείας υπολογίζεται
αναλυτικά ως εξής:
Για αυτοκινούμενα από 1.929 έως
2.500 κυβικά, ο φόρος πολυτελείας
αντιστοιχεί στο 5% του τεκμηρίου διαβίωσης.
Για αυτοκινούμενα άνω των 2.500
κυβικών, ο φόρος πολυτελείας αντιστοιχεί στο 13% του τεκμηρίου διαβίωσης.
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα
αυτοκινούμενα ιδιωτικής χρήσης με
παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών
από το έτος πρώτης κυκλοφορίας
τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της
Ε.Ε./ΕΟΧ, καθώς και τα αυτοκινούμενα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων,
τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη
κυκλοφορίας.
Τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοχοι είναι αρκετά τσουχτερά και ξεκινούν από 287 ευρώ για ΙΧ
κυβισμού 1.929 εκ. και παλαιότητας
από 5 μέχρι 10 έτη, έως 3.820 ευρώ
για ΙΧ 4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών.
Πηγή: Λουκάς Παπαλάμπρος /
Gocar.gr
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Ν.Ο.Ι. : Πολυνίκης και πρωταθλητής
Ελλάδας στο 88ο Πανελληνίου Πρωτάθληµα
Με πολυνίκη αλλά τελικό πρωταθλητή για το
2022 τον ΝΟ Ιωαννίνων έπεσε η αυλαία του 88ου
Πανελληνίου πρωταθλήματος κωπηλασίας στη λίμνη της Καστοριάς. Οι Γιαννιώτες κατάφεραν να
υπερασπιστούν τον τίτλο του πρωταθλητή που είχαν πάρει και πέρυσι κατακτώντας στην Β΄Φάση
του 88ου Παν. Πρωταθλήματος της Καστοριάς 4
χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο και σε συνδιασμό
με τα 7 χρυσά που είχαν κερδίσει στην Α΄Φάση
ξεπέρασαν τον ΟΕΑΝΑΒ και βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων.

Οι 11 τελικοί της Καστοριάς ήταν άκρως ανταγωνιστικοί με τους 4 απ αυτούς να καταλήγουν στα
πληρώματα του ΝΟΙ οι δυο κατέληξαν στον ΝΟΒΑ
ενώ από ένα χρυσό κατέκτησαν οι ΝΟΘ, ΙΟΘ, ΝΟ
Μαυροχωρίου, ΝΟΚ και ΠΝΟΙ.
Εκατοντάδες κόσμου βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής στον υγρό στίβο της λίμνης της Καστοριάς
προκειμένου να παρακολουθήσουν τους τελικούς
και να χειροκροτήσουν τους νικητές των 11 τελικών
καθώς και τα πληρώματα ΑΜΕΑ που πήραν μέρος
σε αγώνες επίδειξης.

Επιτυχηµένο το 6ο πυγµαχικό τουρνουά της
Β∆ Ελλάδας που διοργάνωσε
το Tiger Boxing Club Ιωαννίνων
Την Δευτέρα 11 Ιουλίου
αποχώρησαν και οι τελευταίες αποστολές από την πόλη
μας όπου συμμετείχαν για 6η
συνεχόμενη χρονιά στο μεγαλύτερο Πυγμαχικό Τουρνουά
της Βορειοδυτικής Ελλάδας
που διοργάνωσε το σωματείο
Tiger Boxing Club Ιωαννίνων.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από 7 έως 10 Ιουλίου
στην πόλη μας, με τη συμμετοχή
462 αθλητών και αθλητριών από
7 χώρες Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία, χαρίζοντας
πλούσιο θέαμα στο κοινό της πόλης μας που προσήλθε να χειροκροτήσει τη προσπάθεια τους.

Το διεθνές τουρνουά αποτελεί
σημαντικό σταθμό, ένα δυνατό τεστ στην προετοιμασία των
αθλητών εν όψει του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παμπαίδων
και Παίδων που θα ακολουθήσει
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Τo Tiger Boxing Club θέλει
να ευχαριστήσει όλους όσοι συ-

νέβαλαν στη μεγάλη αυτή
επιτυχημένη
διοργάνωση.
Κυρίως τους χορηγούς που
είναι δίπλα του και στηρίζουν
εδώ και τόσα χρόνια. Επίσης,
την Περιφέρεια Ηπείρου, τον
Δήμο Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την
Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας και κυρίως τα συμμετέχοντα σωματεία από όλη
την Ελλάδα, τους προπονητές και
τους αθλητές που στηρίζουν εδώ
και τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα
να καθιερωθεί αυτή η διοργάνωση στην πόλη μας ως θεσμός στο
καλεντάρι της Ελληνικής και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

Αναστέλλεται για ένα
χρόνο η διαγραφή
σωµατείων που δεν
εγγραφήκαν στο Μητρώο
Έως και τις 31
Ιουλίου 2023 παρατάθηκε η προθεσμία
επιβολής της κύρωσης της αυτοδίκαιης
διαγραφής αθλητικού
σωματείου από το
Μητρώο μελών της
αντίστοιχης αθλητικής
ένωσης ή ομοσπονδίας, εάν έως τότε
δεν λάβει την Ειδική
Αθλητική Αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του Υφυπουργείου Αθλητισμού.
Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε σε Τροπολογία στη
Βουλή και ρυθμίζει τα εξής :
– Αναστέλλεται για ένα χρόνο (έως τις 31/7/2023)
η αυτοδίκαιη διαγραφή, από τα Μητρώα μελών των
αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, όσων
ερασιτεχνικών σωματείων δεν θα έχουν λάβει την
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν θα έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων έως και τις 31/7/2022. Ωστόσο, πλέον δεν θα
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής
ένωσης ή Ομοσπονδίας, έως ότου αποκτήσουν
την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και εγγραφούν
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.
– Κυρώνονται οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως
εγκρίθηκαν από την Ολομέλειά της.
– Συνεχίζεται και για το 2022 η διευρυμένη αναγνώριση σπουδαίων αγωνιστικών διακρίσεων για
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον οι σχετικές διεθνείς διοργανώσεις δεν διεξήχθησαν το 2021 λόγω πανδημίας.
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Ιατρικά Κέντρα

Ενδοκρινολόγοι

ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΔΑΛΛΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΕΛΟΣ:
Ιατροί Παθολογοανατόμοι, Ιστολογική εξέταση βιοψιών – παρασκευασμάτων, Αναπνευστικού συστήματος,
Γαστρεντερικού συστήματος, Γεννητικού – Ουροποιητικού συστήματος, Δερματικών βλαβών, Μαστού. Χαρ. Τρικούπη 2 (3ος Όροφος) Ιωάννινα. Τηλ: 2651021789, Κιν:
6945973565 – 6947023360, Email: j.panelos@gmail.
com και patologistdallas@gmail.com

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΕΜΜ. ΓΡΥΠΑΙΟΥ: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓOΣ, 28ης Οκτωβρίου 36 – 1ος όροφος, Τ.Κ
45333 - Ιωάννινα. Τηλ:2651036060,Κιν:6932736306.
Email:grypaiou@endo.gr
Δευτέρα:18:00-21:00,Τρίτη:10:00-13:30 και 18:00-21:00,Τετάρτη:10:00-13:30,Πέμπτη:10:00-13:30-18:00-21:00,Παρασκεύη:10:00-13:30.
Με ραντεβού.

Γαστρεντερολόγοι

BioLab: Μικροβιολογικό εργαστήριο.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ – ΤΖΟΥΜΗ: Ιατρός
Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος. Αιμοληψίες κατ’ οίκον.
Εξετάσεις: Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές,
Ανοσολογικές, Ορμονολογικές, Αλλεργιολογικές, Σπερμοδιάγραμμα. Ωράριο: Καθημερινά 08:00 – 13:30, Τρίτη
– Πέμπτη απόγευμα: 18:00 – 20:00, Σάββατο πρωί με
ραντεβού. Νότη Μπότσαρη 2 & 28ης Οκτωβρίου, 454 44
Ιωάννινα. Τηλ και Fax: 26510-71077, Κιν: 6944989836,
Email: biolab9@otenet.gr

ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Φ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Γαστρεντερολόγος
– Ηπατολόγος – Επεμβατικός Ενδοσκόπος. Γαστροσκόπηση, (Υδρο)Κολονοσκόπηση. Χαρ. Τρικούπη 16 (1ος
όροφος), Τ.Κ 45333 – Ιωάννινα. Τηλ: 2651065145,Κιν:
6972926687. Email: c.tasolamprou@gmail.com

ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Ιατρός Μικροβιολόγος.
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κύργιου 8, ισόγειο, (Τζαμί Καλούτσιανης). Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 – 14:30 και 18:00 – 20:00,
εκτός Δευτέρας. Τηλ: 2651064616,Κιν: 6944235232.
Email: godevlab@yahoo.gr

ΖΩΗ Κ. ΓΙΩΤΑΚΗ: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, Κεντρική
Πλατεία & Γούναρη 2, Ιωάννινα (απέναντι από το Ρολόι).Τηλ:2651403767,Κιν:6932371788.Email:
zoig@
pliroforiki.com. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα πρωί 09:00
– 14:00 και απόγευμα 18:00 – 21:00.Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή 09:00 -16:00.Τετάρτη 09:00 – 14:00.
Δέχεται με ραντεβού.

Πνευµονολόγοι
Καρδιολόγοι
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΩΝ: Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός
Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
Ιπποκρατείου Αθηνών. Ρύθμιση Αρτ. Υπέρτασης, Ρύθμιση Υπερλιπιδαιμίας, Υπέρηχος – Triplex καρδιάς, Holter
ρυθμού 7 ημερών, Holter Πίεσης, Δοκιμασία Κόπωσης,
Προσδιορισμός Καρδιαγγειακού Κινδύνου.
Δέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-13:00, Απόγευμα, εκτός Τετάρτης, 18:00-21:00, Σάββατο με ραντεβού. Πατατούκου 16 (απέναντι από το εκκλησάκι Αγ.
Αποστόλων). Τηλ:2651032002, Κιν:6947325388.
Email: i.kotrogiannis@hotmail.com

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΛΙΑΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ: Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος. Υπηρεσίες Ιατρείου: Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, Ανοσολογικό,
Βιοχημικό, Ορμονολογικό. Ωράριο Ιατρείου: Δέχεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30 – 13:30 και
19:00 – 20:30, εκτός Τετάρτης απογεύματος, Σάββατο
δέχεται με ραντεβού. Νότη Μπότσαρη 6 (έναντι Ξενοδοχείου Παλλάδιου), Ιωάννινα. Τηλ: 2651023370, Fax:
2651023380, Κιν: 6972330443,
Email: xristospliakos@gmail.com

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ιατρός Πνευμονολόγος,
Αλλεργικά Test, Αλλεργίες Αναπνευστικού.28ης Οκτωβρίου 20 – Ιωάννινα. Τηλ: 2651030404 και Κιν:6946333425.
Email: ntinos3@gmail.com. Δέχεται Κατόπιν Ραντεβού.

Ωτορινολαρυγγολόγοι
ΠΑΝΟΥ Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος, τ. Επικουρική Επιμελήτρια Γ.Ν.Ι Χατζηκώστα.
Πλήρης ΩΡΛ εξέταση, ενδοσκοπήσεις ανωτέρου αναπνευστικού, έλεγχος ακοής νεογνών – παίδων – ενηλίκων, διερεύνηση ιλίγγου – διαταραχών ισορροπίας,
διερεύνηση εμβοών. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωί 10:00 – 13:30, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, απόγευμα 18:00 – 20:30. ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Μ. Αγγέλου 15, 3ος όροφος, Ιωάννινα. Τηλ και Fax:
2651038300, κιν: 6945773674. Email: panoukaterina@
gmail.com και www.panoukaterina.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ, Ειδικός καρδιολόγος.
Ιατρείο: Χαριλάου Τρικούπη 2, 2ος όροφος. Ιωάννινα,
Τ.Κ: 45444. Τηλ: 2651038009, κιν: 6936509495, email:
tasosntatsis@yahoo.com
Δέχεται καθημερινά, μόνο με ραντεβού

ΕΛΕΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΟΛΙΑ: M.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 – Τέστ 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.
Διεύθυνση: Κοραή 5 – Ιωάννινα 45444 (2ος όροφος),
τηλ/Fax:2651038110, κιν:6944147758, email: elena_
georgopoulou@yahoo.com. Λειτουργεί με ραντεβού.

Τροφές που προστατεύουν το δέρµα µας
Τώρα που το καλοκαίρι είναι στο προσκήνιο,
οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτα καλύτερο από το να περάσουν ευχάριστες και χαλαρωτικές στιγμές στην παραλία. Ο
καλοκαιρινός ήλιος είναι πολύ ευεργετικός για τον
οργανισμό μας και επίσης προσδίδει στο δέρμα
μας μία σοκολατένια απόχρωση. Ωστόσο, αν δεν
είμαστε προσεκτικοί, μπορεί να αποβεί αρκετά
επικίνδυνος! Και αυτό γιατί η υπερβολική έκθεση
στις υπεριώδεις (UV) ακτίνες του ήλιου μπορεί να
οδηγήσει σε σοβαρές παθήσεις του δέρματος και
της υγείας μας.
Το καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε μερικές αλλαγές στη διατροφή μας και να γεμίσουμε το πιάτο μας με τροφές που περιέχουν συστατικά που
προστατεύουν το δέρμα και την υγεία μας όπως:
Βιταμίνη C. Συμβάλλει στη διατήρηση του κολ-

ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: MD,PhD.Χειρούργος
Οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δημολίτσα Πατατούκα 16, Αμπελόκηποι,
Ιωάννινα. Τηλ:2651032835, Κιν:6972429276. Ωράριο
Ιατρείου: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-13:30, Απόγευμα
εκτός Τετάρτης 18:00-21:00. Email: ktzoutzos@yahoo.gr.
Γενικός Οφθαλμολογικός Έλεγχος, Παιδοφθαλμολογικός
Έλεγχος, Παθήσεις Αμφιβληστροειδούς, Γλαυκώματος,
Καταρράκτη, Διαθλαστική Χειρουργική.

∆ιαιτολόγοι - ∆ιατροφολόγοι

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Χαρ. Τρικούπη 4, 2ος όροφος, Ιωάννινα. Τηλ./
FAX: 26510 20380, Kιν: 6944 632466, E-mail: apostolis_
theoharous@hotmail.com. Εφαρμοσμένα Προγράμματα
Διατροφικής Αγωγής & Υποστήριξης. Προγράμματα διατροφής για: Υγιεινή διατροφή, Παχυσαρκία, Ανορεξία,
Αθλητές, Εγκυμοσύνη – Θηλασμός, Παθολογικές καταστάσεις (υπερλιπιδαιμίες, διαβήτης, ανορεξία), έλεγχος
σωματομετρήσεων (λιπομέτρηση, έλεγχος βασικού μεταβολισμού μυϊκής μάζας, έλεγχος υγρών σώματος).Δέχεται με ραντεβού.

ΚΙΟΡΠΕ ΧΑΡΑ : Λογοθεραπεύτρια MSc. Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία Ειδικός στις Διαταραχές Λόγου /
Ομιλίας - Επικοινωνίας - Σίτισης - Μαθησιακών Δυσκολιών. Μεταπτυχιακές σπουδές σε Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία, Διδάσκουσα Τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ
Ηπείρου, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ). Δέχεται κατόπιν ραντεβού. Ιωάννινα
: Λεωφόρος Δωδώνης 31 - 2ος όροφος Τηλ: 26510
40730, κιν : 6948574249, e-mail: kiorpehara@gmail.com

Νεφρολόγοι

Μικροβιολόγοι

ΚΟΛΙΟΥΣΗ
ΈΛΛΗ:
Νεφρολόγος-Υπερτασιολόγος, Ιατρείο Ιωαννίνων, 28ης Οκτωβρίου 36 & Κοραή,Τ.Κ 45444
Ιωάννινα,τηλ:2651039339, Ιατρείο
Ηγουμενίτσας, Κύπρου 23, Τ.Κ 46100 Ηγουμενίτσα,
τηλ:2665306801. Κιν:6947819083, Email:ekoliousi@
gmail.com, www.nephrology-koliousi.gr - Δέχεται με ραντεβού.

ΦΑΝΗ ΚΟΥΣΚΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος, Νικοπόλεως 63, Ιωάννινα. Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 το πρωί – 13:30 το απόγευμα και 18:00
– 20:00, εκτός Τετάρτης, Σάββατο 09:00 – 12:00. Τηλ:
2651030014, Κιν: 6974642085
ΛΑΜΠΡΟΣ Π. ΛΩΛΑΣ: Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος, Κ. Φρόντζου7, Ιωάννινα,1ος όροφος, τηλ και
fax: 26510-39002, κιν: 6945-375317. Email: lampros_
lolas@yahoo.gr. Εξετάσεις: Αιματολογικές, Βιοχημικές,
Μικροβιολογικές, Ανοσολογικές, Ορμονολογικές, Αλλεργιολογικές. 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.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΚΟΥΡΓΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος, Αιμοληψίες κατ’ οίκον, Σύμβαση με όλα τα ταμεία,
Διερεύνηση τροφικής δυσανεξίας, Ειδικές Μοριακές
Τεχνικές (PCR), 28ης Οκτωβρίου 32, 2ος όροφος. Τηλ/
fax:2651037444, Κιν:6948210510,
email: geokourgias@yahoo.gr

Παθολόγοι
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ, MD, PhD, MSc, Ειδικός Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δέχεται χωρίς ραντεβού Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:00 – 14:00 και 18:00 – 20:30, πλην
Τετάρτης απόγευμα. 28ης Οκτωβρίου 49, Ιωάννινα,
Τηλ: 2651036039, Κιν: 6945399755, Emai: ioannis.
giannakakis@gmail.com

λαγόνου της επιδερμίδας και στην επούλωση των
ηλιακών εγκαυμάτων. Τροφές: εσπεριδοειδή, πιπεριές, ντομάτες, μπρόκολο, φράουλες.
Βιταμίνη Ε. Προστατεύει το δέρμα από την υπέρυθρη ακτινοβολία και προλαμβάνει τη γήρανσή
του. Τροφές: ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, δημητριακά.
Β-καροτένιο. Ενεργεί ως φυσικό αντηλιακό προστατεύοντας το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία. Τροφές: καρότα, σκούρα πράσινα λαχανικά.
Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο συντελούν στη
διατήρηση του κολλαγόνου και της ελαστίνης του
δέρματος, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την καταστροφική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Τροφές: οστρακοειδή, κόκκινο κρέας, όσπρια,
θαλασσινά, συκώτι.
Αντιοξειδωτικές ουσίες όπως τα φλαβονοειδή

και το λυκοπένιο απομακρύνουν τις ελεύθερες
ρίζες και οχυρώνουν το δέρμα μας ενάντια στην
καταστροφική επίδραση του ήλιου. Τροφές: φράουλες, σταφύλια, μπρόκολο, τσάι, κόκκινο κρασί,
ντομάτα, βερίκοκα, καρπούζι, πεπόνι.
Ω3 λιπαρά οξέα. Με την αντιφλεγμονώδη δράση τους βοηθούν το δέρμα μας να παραμείνει
λείο, λαμπερό και σφριγηλό. Τροφές: λιπαρά ψάρια (ο σολομός, το σκουμπρί, η ρέγκα, ο κολιός, ο
γαύρος, οι σαρδέλες, ο τόνος και ο μπακαλιάρος),
ξηροί καρποί και λιναρόσπορος.
Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές θα
δημιουργήσετε μία ασπίδα προστασίας στο δέρμα σας έναντι στον καυτό καλοκαιρινό ήλιο και
θα αποφύγετε όλα τα επιβλαβή αποτελέσματα
της UV ακτινοβολίας. Απολαύστε την παραλία και
αποκτήστε μπρούντζινο χρώμα με ασφάλεια!

Οφθαλµίατροι

Λογοθεραπευτές

Mαιευτήρες Χειρούργοι
Γυναικολόγοι
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Εφηµερίες φαρµακείων
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.07.2022
08:00-21:00:ΚΟΣΙΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΑ’ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 186, ΝΤΑΣΕΝΟΥ ΚΩΝ/
ΝΑ-ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 15Β,
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ 30
(ΠΡΩΗΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ).
18:00-21:00 &
21:00-08:00:ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 1.
ΠΕΜΠΤΗ 21.07.2022
08:00-21:00:ΜΠΑΚΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑΣ
23 & ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.
21:00-08:00:ΒΕΡΜΠΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 18
(ΓΥΑΛΙ ΚΑΦΕΝΕ).
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.07.2022
08:00-21:00:ΚΟΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΑ’ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
186. 21:00-08:00:ΓΚΑΡΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.07.2022
08:00-21:00:ΖΑΜΠΙΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10, ΖΗΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΟΥΛΙΟΥ 34, ΖΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β’ 46
(ΝΕΑ ΖΩΗ), ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΒΕΡΩΦ 26.
18:00-21:00 &
21:00-08:00:ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 10.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.07.2022
08:00-21:00:ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΒΗΛΑΡΑ 40,
ΒΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΩΔΩΝΗΣ 2.
08:00-14:30 &
18:00-08:00:ΔΟΥΒΑΝΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ-ΑΒΕΡΩΦ 36Β.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.07.2022
08:00-21:00:ΔΡΟΥΒΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6 (ΓΥΑΛΙ

ΚΑΦΕΝΕ), ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΩΔΩΝΗΣ 45-47,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 25 (ΚΑΤΩ
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ).
18:00-21:00 &
21:00-08:00:ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 4 (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ).
ΤΡΙΤΗ 26.07.2022
08:00-21:00:ΘΕΜΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4.
21:00-08:00:ΔΟΥΒΑΝΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ-ΑΒΕΡΩΦ 36Β.
Τις μονές ημέρες του
μήνα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
(Δουρούτης) ενώ τις ζυγές
ημέρες του μήνα το Νοσοκομείο Χατζηκώστα.
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Α.Σ.Υ. ΠΓΝΙ:
«ΒΡΑΖΕΙ» ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το ΠΓΝΙ βράζει…. έτοιμο να εκραγεί. Η προσέλευση ασθενών σε όλα τα τμήματα του ΠΓΝΙ η οποία
είχε μειωθεί από 430.000 το 2019 σε 320.000 το
2020, επιστρέφει στα προ πανδημίας επίπεδα, με
τις ανάγκες των παραμελημένων ασθενών, να πολλαπλασιάζουνε το φορτίο που προσθέτει κάθε νοσηλεία. Έχουμε σήμερα ένα ΠΓΝΙ σε λειτουργία προ
πανδημίας, στο οποίο αθροίζεται η ταυτόχρονη αντιμετώπιση του covid.
Όμως το προσωπικό ελάχιστα έχει ενισχυθεί ποσοτικά, μόνο με συμβασιούχους και ειδικευόμενους.
Μάλιστα έχει αλλοιωθεί ποιοτικά η σύνθεσή του μετά
τις 120+ συνταξιοδοτήσεις και τις 60 αναστολές εργασίας έμπειρων συναδέλφων, τις παραιτήσεις συμβασιούχων και τις αναρρωτικές του διαλυμένου πλέον
προσωπικού. Το νέο προσωπικό ορισμένου χρόνου
το οποίο διαρκώς ανακυκλώνεται πριν καν προλάβει
να ενσωματωθεί σε κάποιο τμήμα, δεν μπορεί να καλύψει το πρόβλημα εύρυθμης ομαδικής λειτουργίας
των τμημάτων. Η δε διαρκής ομηρία των ΣΟΧ και
η διαρκής προσδοκία για την νέα προκήρυξη 3700
νοσηλευτών που μετά από 2 χρόνια υποσχέσεων,
ξεκίνησε τώρα, για να ολοκληρωθεί μετά από 1,5
χρόνο (σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ) κλείνει
την πόρτα σε κάθε άμεση ανακούφιση και δυνατότητα στοιχειώδους κλινικού προγραμματισμού.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΣΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Η απόπειρα
να λειτουργήσουνε
πλέον
όλα τα τμήματα
με το ελάχιστο
έστω
δυνατό
προσωπικό
….δεν βγαίνει. Τα προβλήματα υποστελέχωσης κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν γίνει εκρηκτικά. Χαρακτηριστικά ξεσπάσματα αυτής της δυσλειτουργίας αποτελούνε οι συλλογικές αναφορές
προς την διοίκηση και τον σύλλογο εργαζομένων
του προσωπικού της Αιματολογικής κλινικής η οποία
ξεκληρίζεται καλοκαιριάτικα από νοσηλευτές, αλλά
και του προσωπικού των πλυντηρίων το οποίο πέρα
από την ακραία υποστελέχωση, αναφέρει συχνές
βλάβες σε μέρος του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού
όπως το σιδερωτήριο, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην προμήθεια ιματισμού στις κλινικές… και
συχνά να μεταφέρεται η δουλειά στο ΓΝ Χ/κώστα
Μονάδες όπως η 2η καρδιολογική μονάδα εμφραγμάτων και η Μονάδα Οξέων Περιστατικών της
Ψυχιατρικής και κλινικές όπως η καρδιολογικές, οι
χειρουργικές, έχουν πέσει σε ιστορικό χαμηλό 10ετίας στην στελέχωση, εν μέσω απόπειρας να δοθούνε
καλοκαιρινές άδειες. Είναι τόσο ακραία η υποστελέχωση που η νοσηλευτική διεύθυνση έφτασε σε σημείο να προτείνει σε νοσηλευτή με βαριά προβλήματα υγείας και σύσταση του γιατρού εργασίας για
αλλαγή τμήματος, να παραμείνει «ως γλάστρα» χωρίς καμιά συνεισφορά στην κλινική, αρκεί να κατα-

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για υποδοχή, εξυπηρέτηση πελατών, και καθαριότητα, για τρεις
βίλες στα Σύβοτα Θεσπρωτίας πάνω στην
θάλασσα, από τον Ιούνιο έως 30 Αυγούστου ή 15 Σεπτέμβρη. Η δουλειά είναι χαλαρή. Προσφέρεται διαμονή εντός της βίλας. Μισθός 1.000 ευρώ τον μήνα συν ΙΚΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6948300348
κος Τσίλης Ιωάννης

γράφεται ως αριθμός στην στελέχωση του τμήματος,
καθώς …δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
Το αποτέλεσμα είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
να γίνεται όλο και πιο απάνθρωπο με το μοτίβο βάρδιας 3-11,7-3 την επόμενη ημέρα και αμέσως 11-7
την ίδια ημέρα να πολλαπλασιάζεται, στερώντας
την ελάχιστη ξεκούραση ανάμεσα στις βάρδιες, στο
προσωπικό το οποίο αθροίζει εδώ και 3 χρόνια σωματική κόπωση και ψυχολογική καταπόνηση, έχοντας ακόμη χρωστούμενη κανονική άδεια από το
2021. Πολλοί από τους συναδέλφους είναι σε burn
out, αρρωσταίνουν σωματικά και ψυχικά. Ο γιατρός
εργασίας και οι τεχνικοί ασφαλείας, δεν έχουν κάνει
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε κανένα τμήμα
του ΠΓΝΙ … διότι δεν τους ζητείται από τη διοίκηση.

ΑΓΓΕΛΙΑ

Το Vodafone Shop Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 31, αναζητά Εξωτερικό/ή Πωλητή/
Πωλήτρια για εργασία στα Ιωάννινα.
Προσφέρονται:
• Πλήρης απασχόληση
• Σταθερός μισθός άνω
του βασικού + bonus επίτευξης στόχων
• Ευκαιρίες εξέλιξης
Για πληροφορίες κάλεσε στο
6955701000 ή στείλε το βιογραφικό σου
στο vf495.appls@gmail.com

Μελέτες Νέου Αναπτυξιακού
Νόµου – Προτάσεις ρύθµισης
χρεών προς τράπεζες
Άρης Παπαμιχαήλ
- Οικονομολόγος Τηλέφωνο: 6980175871
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Ο θυμός ,η αγανάκτηση και η απελπισία για την στέρηση κανονικής ζωής,
μεγαλώνει.
ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ.
Η παρούσα διοίκηση της ΝΔ, είναι
η 1η διοίκηση του ΠΓΝΙ που δεν εξέδωσε annual report, δηλ. απολογισμό
πεπραγμένων με στατιστικά στοιχεία
λειτουργίας του ΠΓΝΙ για το 2021. Τι
έχει να κρύψει άραγε;
Η διοίκηση
σε συνεργασία με διευθυντικά στελέχη και προϊσταμένους που η ίδια τοποθέτησε με κομματικά κριτήρια αλλά και
σε συνεργασία με τον μηχανισμό της
ΔΑΚΕ στο σύλλογο ο οποίος λειτουργεί ως ένας μηχανισμός καθημερινής
εξαγοράς, εκφοβισμού, συγκάλυψης
και εξασφάλισης υπακοής, έφτασε στο
ακραίο σημείο να τιμωρήσει με στέρηση μισθού 18 ημερών νοσηλεύτρια με
30 χρόνια υπηρεσίας επειδή διαμαρτυρήθηκε με «απρεπή τρόπο» στον
διοικητή, για την απόπειρα αδικαιολόγητης και άδικης μετακίνησή της σε
βαρύτερο τμήμα. Μάλιστα η απόφαση
του ΔΣ που φέρει την θετική ψήφο του
εκπροσώπου των εργαζομένων στο
ΔΣ του ΠΓΝΙ και προέδρου του συλλόγου, της φορτώνει πειθαρχικές παραβάσεις που δεν προκύπτουν από το
γραπτό κατηγορητήριο της διοίκησης.
Η απάντηση του προέδρου Γ.Φλούδα,
ενώπιον της διοίκησης, στο ερώτημα
για ποιο λόγο συμμετείχε στο «τύλιγμα
σε μια κόλλα χαρτί» της συναδέλφου,
ήταν ότι «δεν είναι υπέρ της αναρχίας»!! Ας την πατάξομεν λοιπόν μαζί με
όλους τους αντιφρονούντες, εξοντώνοντας τους οικονομικά!!!
Για τους ανεμβολίαστους δε συναδέλφους, διοίκηση και σύλλογος επιφυλάσσουν την πιο επιθετική συμπεριφορά. Από την τιμωρητική μετακίνησή

τους σε κλινικές άσχετες με την εμπειρία τους, την επιφύλαξη να λάβουν τις
κανονικές τους άδειες όσοι δουλεύουν
με πιστοποιητικό νόσησης μέχρι και
την άρνηση του ΔΣ του συλλόγου να
συναντηθεί μαζί τους. Μάλιστα σε
πρόσφατη κυβερνητική τροπολογία η
οποία ανανέωσε την σύμβαση σε 13
συμβασιούχους του προγράμματος
εργαζόμενων σε προσυνταξιοδοτική
φάση ηλικίας 55+,, το υπουργείο πέταξε εκτός ΠΓΝΙ δυο διοικητικούς υπαλλήλους, ο ένας 66 ετών, λίγο πριν συμπληρώσουν ένσημα για την σύνταξή
τους επειδή είναι … ανεμβολίαστοι. Τι
κι αν είναι διοικητικοί χωρίς καμία επαφή με ασθενείς!!!!
Ο μηχανισμός της ΝΔ συμπεριφέρεται ως σύγχρονη Μαρία Αντουανέτα, που κάνει ότι «δεν κατανοεί» τις
διαμαρτυρίες συναδέλφων, αλλά την
ίδια στιγμή έχει την πεποίθηση ότι
μπορεί όλους είτε να τους καταστείλει
είτε να τους εξαγοράσει, θυμίζοντας
ως επανάληψη εφιάλτη (σε αναβαθμισμένη έκδοση) την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ- διοίκησης Τσίκαρη, από την οποία
βέβαια πήρε την σκυτάλη εμβάθυνσης
των αλλαγών του ΠΓΝΙ σε επιχείρηση,
που λειτουργεί με το λιγότερο δυνατό
«υπάκουο» προσωπικό και την λιγό-

τερη δυνατή χρηματοδότηση,
με στόχο την μέγιστη οικονομική απόδοση, για να καταστεί
ανταγωνιστικό το ΠΓΝΙ, στην
αγορά υγείας του ΝΕΟΥ ΕΣΥ.
ΟΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ»ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Στην πρόσφατη συνεδρίαση
της επιτροπής covid του ΠΓΝΙ,
αποφασίστηκε ομόφωνα!! ότι
είναι πλέον αδύνατο λόγω
έλλειψης προσωπικού, να ξανανοίξει η ΜΕΛ2. Πλέον κάθε
κλινική θα νοσηλεύει τα περιστατικά
της με covid, ασχέτως μεταδοτικότητας σε δικούς της θαλάμους ΜΕΛ, με
κατά προτεραιότητα επιβάρυνσης των
2 παθολογικών και της πνευμονολογικής κλινικής, οι οποίες μετατρέπονται
εν μέρει σε ΜΕΛ. Σε αυτήν την απόφαση, λείπει η εξαίρεση της αιματολογικής και ογκολογικής κλινικής, που
υπήρχε στην απόφαση του Φεβρουαρίου. Εν μέσω Ιουλίου και κορύφωσης
του 6ου κύματος, με το προσωπικό
να μην μπορεί να προλάβει την διεκπεραίωση της τυπικής λειτουργίας
των κλινικών φορτώνεται διευρυμένα
με την διαχείριση των covid περιστατικών. Η απόφαση βασίζεται στην
παραδοχή ότι νέο προσωπικό δεν θα
έρθει, διότι καθορίζει ότι πιθανό άνοιγμα της ΜΕΛ2, θα γίνει με την χρήση
προσωπικού από κλινικές που θα
αναστείλουνε την δραστηριότητά τους.
Επειδή αυτή η λειτουργία με αύξηση του κινδύνου ενδοκλινικής διασποράς, προϋποθέτει έναν καταμερισμό
βάρους μεταξύ των κλινικών, ήρθε το
έγγραφο του διευθυντή του ΤΕΠ για
πολύωρη και επικίνδυνη λίμναση των
βαρέως πασχόντων στο ΤΕΠ, λόγω
του ότι κάποιες κλινικές «κάνουν μπαλάκι» του ασθενείς, για να καταδείξει

ότι με την επαναφορά στην «κανονικότητα» ξεκίνησαν και οι ανταγωνισμοί
μεταξύ κλινικών. Με αφορμή το έγγραφο του δ/ντή ΤΕΠ, η διοίκηση διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, λες και δεν
γνωστό ότι το «στα χαρτιά» αυτοτελές
ΤΕΠ, αποτελεί λόγω της υποστελέχωσης του κυρίως σε ειδικότητες ιατρών,
«την αχίλλειο πτέρνα» κάθε νοσοκομείου, όπως πρόσφατα πιστοποίησε
και η επιστολή 26 δ/ντών ΤΕΠ προς
το υπουργείο. Αν κανείς αθροίσει και
την δικαστική διαμάχη των ιατρών της
ΜΕΘ με την διοίκηση για τις διακομιδές βαρέως πασχόντων, έχει μια μικρή εικόνα για την «ευτυχισμένη ατμόσφαιρα, εσωτερικού ανταγωνισμού»
στο ΠΓΝΙ.
ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΟΔΙΠΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΥΝ ΑΦΟΡΗΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το ΠΓΝΙ-επιχείρηση, ως ένα από τα
18 νοσοκομεία ενταγμένο στο ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε., εφάρμοσε εδώ και 10 μήνες
νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο
έχει καταντήσει τους προϊσταμένους
των τμημάτων να κάνουν logistics για
να μην πάει ούτε ευρώ χαμένο, αποκόβοντας τους από την κλινική εποπτεία των τμημάτων. Την ίδια στιγμή
ο ΟΔΙΠΥ ΑΕ έχει φορτώσει τους 2 νοσηλευτές ανά βάρδια στις κλινικές, με
την υποχρέωση συμπλήρωσης κλινικών εκτιμήσεων ασφάλειας των ασθενών, φορτώνοντας τους με τεράστια
γραφειοκρατία, αποκόβοντας τους
από την περίθαλψη των ασθενών, για
να χρησιμοποιήσει εν καιρώ το ΠΓΝΙ
τα έγγραφα αυτά ως «περιτύλιγμα»
πιστοποίησης ασφάλειας των ασθενών στα συμβόλαια με τις κάθε λογής
ασφαλιστικές εταιρίες. ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!!!
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υνολικά 98 δασικά συμπλέγματα, από το Φοινικόδασος του Βάι στην
Κρήτη με την ημιερημική
χλωρίδα, μέχρι τα δάση της Ροδόπης
σε Ελατιά και Φραχτό με τα ψυχρόβια
κωνοφόρα, όπως την ερυθρελάτη, και
τη σημύδα δέντρα κατεξοχήν της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπου
ενδημεί ο αγριόκουρκος που απαντάται ακόμη και στη Φινλανδία, απεικονίζονται πάνω σε έναν διαδραστικό
χάρτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
greekforests.gr. Με ένα κλικ επάνω σε
κάθε δάσος, ο επισκέπτης μπορεί να
δει μία σύντομη περιγραφή του, αλλά
και να αντλήσει πληροφορίες για τον
τύπο, την ακριβή γεωγραφική θέση,
το καθεστώς προστασίας, τα φυτά, τα
ζώα και τους μήκυτες που φιλοξενεί
το οικοσύστημα και τα μονοπάτια που
διαθέτει. Παράλληλα, μπορεί κανείς
να πάρει πληροφορίες για τις πιέσεις
που δέχονται, αλλά και για όλα τα κοντινά σημεία -φυσικού και πολιτιστικού- ενδιαφέροντος, όπως επίσης να
βρει χρήσιμα τηλέφωνα από φορείς
και υπηρεσίες της περιοχής. Στην
εφαρμογή, εξάλλου, μπορεί ο επισκέπτης να διαβάσει ή να κατεβάσει σε

ψηφιακή μορφή το βιβλίο «Τα δάση
της Ελλάδας» του αείμνηστου καθηγητή Δασολογίας του ΑΠΘ, Σπύρου
Ντάφη, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του
ιδρύματος.
Η εφαρμογή «Τα Δάση της Ελλάδας», που είναι διαθέσιμη και για φορητές συσκευές με άμεση λήψη από
την ιστοσελίδα, αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του έργου LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση
με τίτλο «Οικοδόμηση Συνεργασιών,
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή
γνώσεων για τα δάση του Δικτύου
Natura 2000 στην Ελλάδα» (LIFE
ForestLife) που υλοποιήθηκε από το
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας -ΕΚΒΥ, που εδρεύει στη Θέρμη της
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως εξήγησε η υπεύθυνη του τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
του ΕΚΒΥ Μαρία Κατσακιώρη, ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους
τύπους των δασών, τα οποία επιμερίστηκαν σε 98 περιοχές και διακρίθηκαν με κοινούς γεωγραφικούς όρους,
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έτσι ώστε να είναι πιο
Μία διαδικτυακή εφαρμογή που
κατανοητά στο κοινό. Η
παρουσιάζει στο κοινό όλα τα ελληκ. Κατσακιώρη σημείωσε πως είναι ένα εργα- νικά δάση, τη βιοποικιλότητά τους,
λείο χρήσιμο τόσο για αλλά και τις απειλές που δέχονται,
όσους ενδιαφέρονται για
δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο
τα δάση και το φυσικό
Βιοτόπων - Υγροτόπων.
περιβάλλον, όσο και για
την εκπαιδευτική κοινότητα.
ανταλλαγή πληροφοριών. Ο ίδιος ανέΔιαδικτυακή επιστημονική πύλη για
φερε ότι για τη δημιουργία της πλαττα δάσηΣτο πλαίσιο του ίδιου προφόρμας, που είναι πλέον εργαλείο
γράμματος το ΕΚΒΥ δημιούργησε και
στα χέρια του υπουργείου, προηγήμία διαδικτυακή πύλη συνεργασίας για
θηκε τεράστια δουλειά για τη συλλογή
τα δάση, το forests-ypen.gr, η οποία
του πληροφοριακού υλικού, το οποίο
απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες.
συνεχώς θα εμπλουτίζεται και με φωΌπως ανέφερε ο υπεύθυνος του
τογραφίες. Όπως είπε, η πλατφόρμα
έργου, υπεύθυνος Δασικών Προγραμέχει τη δυνατότητα να συνδεθεί και με
μάτων του ΕΚΒΥ, δασολόγος Πέτρος
άλλες πύλες, ενώ θα συμβάλει στην
Κακούρος, η πύλη περιλαμβάνει ηλεανασυγκρότηση της δασικής υπηρεκτρονική βιβλιοθήκη, όπου μπορεί
σίας και στην επικοινωνία μεταξύ των
είναι διαθέσιμα η σχετική νομοθεσία,
εμπλεκόμενων φορέων.
τεχνικές εκθέσεις, χάρτες, κατευθυΣτο πλαίσιο του ForestLife πραγντήριες οδηγίες, τεχνικές εκθέσεις, δηματοποιήθηκαν και σεμινάρια κατάρμοσιεύσεις, εκδόσεις και εκπαιδευτικό
τισης για συγκεκριμένες θεματικές.
υλικό, γεωχωρικό εργαλείο με χαρτοΠαρότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεγραφικά δεδομένα, γνωσιακή βάση με
ται, το ΕΚΒΥ θα συνεχίσει να στηρίζει
καταλόγους έργων, φορέων και χρητις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν,
ματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς
εμπλουτίζοντάς τις με πληροφοριακό
επίσης κοινότητα συζήτησης για την
και φωτογραφικό υλικό.
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