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Την κρισιμότητα των στιγμών που ζει η πόλη των Ιωαννίνων εξέπεμψε το ανώτατο
συλλογικό όργανο της πόλης κατά τη σημερινή του δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση.

Λίγες ώρες μετά την θέση σε ισχύ των μέτρων του επιπέδου 4 εφόσον τα Ιωάννινα τέθηκαν
σε lockdown από τα ξημερώματα, το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων εμφάνισε σε γενικές
γραμμές μια εικόνα συναίνεσης με χαμηλούς τόνους στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ έκανε μια πλήρη ενημέρωση στο σώμα τόσο για την
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κατάσταση των υγειονομικών μονάδων της πόλης όσο και για τις ενέργειες της δημοτικής
αρχής στα διάφορα πεδία αρμοδιοτήτων της, τόνισε δε πως αφού η πόλη δεν κατάφερε να
αποφύγει το κλείσιμο θα πρέπει να προσπαθήσει να γυρίσει όχι στο πορτοκαλί αλλά στο
πράσινο, αν είναι δυνατόν.

Για τις υπηρεσίες του Δήμου ισχύουν έκτακτες συνθήκες αντίστοιχες της καραντίνας, στα
σχολεία δεν υπάρχουν πρόβλημα, στις δομές νηπίων του ΟΚΠΑΠΑ δε υπήρξαν ως τώρα
κρούσματα κορωνοϊού.

Μιλώντας για τις υγειονομικές μονάδες της πόλης, ο κ. Ελισάφ ανέφερε πως οι 52 κλίνες
των τριών κλινικών covid19 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αγγίζουν σε
πληρότητα το 90% και το γεγονός αυτό συνιστά καμπανάκι κινδύνου γιατί σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα το νοσοκομείο δε θα μπορεί να αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά. Οι
κλίνες ΜΕΘ είναι σε καλύτερη κατάσταση, με κατειλημμένες τις 3-4 σε σύνολο 8 κρεβατιών
covid.

Ακολούθως αναφέρθηκε στις προσφερόμενες δυνατότητες επαύξησης της δυναμικότητας
νοσηλείας covid περιστατικών, είτε με την αύξηση των κλινών στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο είτε με την ανάπτυξη κλινών στα άλλα νοσοκομεία της περιοχής. Όπως
ανέφερε, ήταν δική του πρόταση, η πρόβλεψη νοσηλείας των ασυμπτωματικών
περιστατικών covid όσον αφορά τους 18 γέροντες του Γηροκομείου των Ζωσιμαδών, στο
Πολυδύναμο Κέντρο του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα». Με μια τέτοια λειτουργία, θα
μπορούσαν να εκπαιδευτούν στη νοσηλεία περιστατικών covid οι εργαζόμενοι του
«Χατζηκώστα», σημείωσε.

Ο Θωμάς Μπέγκας

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης, "Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα",
Θωμάς Μπέγκας, επανέφερε την πρόταση του για θεσμική συνεργασία του δήμου με την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κι άλλους φορείς υγείας του τόπου, όπως για
παράδειγμα ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων.

"Αφού εκφράσουμε το σεβασμό και τις ευχαριστίες μας στο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό της περιοχή μας που δίνει πραγματική μάχη με την πανδημία να σημειώσουμε
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ότι περνάμε δύσκολες μέρες, η κοινωνία διακατέχεται από αίσθημα ανασφάλειας σε σχέση
με τις πληροφορίες και την ενημέρωση που έχει για την εξάπλωση της πανδημίας στην
περιοχή μας. Πρωτοβουλίες όπως αυτές της Τοπικής Κοινότητας Ιωαννίνων που σε
συνεργασία με την 2η ΤΟΜΥ υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τον covid 19
αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσει σε ευρύτερη κλίμακα και η
Δημοτική Αρχή", ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, καυτηρίασε την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αδειοδοτήσει τη λειτουργία ενός τσίρκου στο χώρο του Πανηπειρωτικού Σταδίου.

"Σε μια περίοδο που στην περιοχή μας η εξάπλωση της πανδημίας κορυφωνόταν λάβατε μια
πολιτική απόφαση να εγκρίνετε την εγκατάσταση και λειτουργία ενός τσίρκου, την ώρα που
θα έπρεπε να λειτουργείτε αποτρεπτικά σε τέτοιου είδους περιοδικές δραστηριότητες που
είναι υπεύθυνες για την συνάθροιση πολλών συμπολιτών μας. Οι δημοτικοί μας σύμβουλοι,
Σοφία Μαρκούλα και Γιώργος Βίνης, ως μέλη τη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καταψήφισαν
την εισήγηση, δυστυχώς όμως εσείς επιμείνατε στο λάθος", τόνισε ο κ. Μπέγκας, ζητώντας
εξηγήσεις για τη στάση της δημοτικής αρχής, προειδοποιώντας τη παράλληλα να είναι
πολύ προσεκτική και σε ότι ετοιμάζει ενόψει των Χριστουγέννων και αφορά ανάλογες
δραστηριότητες όπως Λούνα Παρκ και καρουζέλ.

Η Τ. Καλογιάννη

Η Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε πως είναι επιτακτικό, έστω και αυτή τη στιγμή, να συνταχθεί
και τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προσαρμοσμένο στις
αρμοδιότητες του Δήμου, σε συνεργασία με τους ειδικούς, με προτεραιότητα στους
μαθητές και εκπαιδευτικούς, στους υπαλλήλους του Δήμου, στους χώρους φιλοξενίας
ηλικιωμένων και στους καταυλισμούς των μεταναστών.

Η ίδια πρότεινε να ζητηθεί ειδική χρηματοδότηση από τα αρμόδια υπουργεία για μια σειρά
δράσεων όπως:

Να πραγματοποιούνται θερμομετρήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών κατά την είσοδό τους
στα σχολεία.
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Να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί του ΟΚΠΑΠΑ, ώστε να μπορούν οι δημότες και ειδικά οι
μαθητές που παρουσιάζουν συμπτώματα γρίπης να υποβάλλονται σε τεστ covid-19 για να
μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία τους χωρίς φόβο και χωρίς κόστος στις οικογένειες.

Να υποστηρίξουμε ψυχολογικά τους ηλικιωμένους συνδημότες μας, οι οποίοι λόγω της
πανδημίας έχουν χάσει την δυνατότητα της συντροφιάς στα ΚΑΠΗ.

Να φροντίσουμε, τον επόμενο μήνα, για τον εμβολιασμό όλων των δημοτικών υπαλλήλων
(ειδικά όσων έρχονται σε επαφή με το κοινό) για την εποχική γρίπη καθώς και των
εκπαιδευτικών όλων των σχολείων στον Δήμο.

Ο Λ. Νάτσης

Ο Λάζαρος Νάτσης, αφού επισήμανε ότι το σύστημα Υγεία πιέζεται και στα Γιάννενα,
κάλεσε τη δημοτική αρχή να γίνει πιο διεκδικητική απέναντι στην κυβέρνηση σε ότι αφορά
τη χρηματοδότησή του Δήμου για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας,
πάντα στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Όπως τόνισε μπορεί να δεχτεί ότι η Δημοτική Αρχή να έκανε ότι μπορούσε με βάση τα
χρήματα που έχει στα ταμεία της, είναι σίγουρος όμως ότι δεν έχει διεκδικήσει όσα θα
μπορούσε από το κράτος προκείμενου να ενισχύσει τις δράσεις της στον τομέα της
αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Νίκος Γκόντας και Άρης Μπαρτζώκας

Ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» Νίκος Γκόντας στην
τοποθέτησή του σημείωσε ότι η πόλη βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της
πανδημίας και χρειάζεται συνεργασία κι όχι καταγγελιομανία. Με την σειρά του απηύθυνε
έκκληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων και υπογράμμισε την ανάγκη πληρέστερης
ενημέρωσης από τον ΕΟΔΥ ώστε να αποφεύγεται η φημολογία.
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Ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» Άρης Μπαρτζώκας στην τοποθέτησή του
σημείωσε την ανάγκη της ενότητας στην τήρηση των μέτρων ώστε η πόλη να επιστρέψει
στην κανονικότητα. Ακολουθώντας τις οδηγίες, όπως είπε, μπορούμε να τα καταφέρουμε
όπως έγινε και την άνοιξη.

Ο κ. Μπαρτζώκας ανέφερε ότι δεν θα γίνει καμία προσαύξηση στους λογαριασμούς της
ΔΕΥΑΙ που δεν έχουν εξοφληθεί ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε καμία διακοπή νερού.

Όλυ Τσουμάνη και Χρ. Πατσούρας

Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Όλυ Τσουμάνη ανέφερε ότι οι πολίτες
των Ιωαννίνων είναι ανήσυχοι και απογοητευμένοι και εξέφρασε φόβους ότι τα πράγματα
θα χειροτερεύσουν και στον τομέα της υγείας και της οικονομίας. Ζήτησε από το Δημοτικό
Συμβουλίου να καταγγείλει τις κυβερνητικές πολιτικές

Ο επικεφαλής της «Αριστερής Παρέμβασης» Χρήστος Πατσούρας κατήγγειλε τις πολιτικές
που εφαρμόστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και οδήγησαν στην καταστροφή του
περιβάλλοντος και την υποβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας ενώ υποστήριξε ότι η
βασική πηγή μετάδοσης είναι οι εργασιακοί χώροι.
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