
Ένα ξεχωριστό µέλος 
για το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Ε
πίτιµος διδάκτορας του Παιδαγωγι-
κού Τµήµατος Νηπιαγωγών της
Σχολής Επιστηµών Αγωγής αναγο-

ρεύθηκε ο καθηγητής Εφαρµοσµένης
Γνωστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου
Βικτώρια του Καναδά Wolff - Michael
Roth σε µία τελετή που συνέπεσε µε την
έναρξη του προγράµµατος Erasmus στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

Ο καθηγητής κ. Roth έχει δηµοσιεύσει
περισσότερα από 340 άρθρα και 42 βι-
βλία, ενώ τα ενδιαφέροντά του περιλαµ-
βάνουν εµπειρικές σπουδές.

Στο έργο του καθηγητή αναφέρθηκε
στην προσφώνηση του ο πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος
Αλµπάνης, αναγνωρίζοντας την πολύ-
πλευρη ερευνητική και εκπαιδευτική
προσφορά του κ. Roth.

Ακολούθησε ο έπαινος του τιµωµένου
από την επίκουρη καθηγήτρια του Παιδα-
γωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών Αικατε-
ρίνη Πλακίτση και η ανάγνωση του ψηφί-
σµατος αναγόρευσης από την πρόεδρο
του τµήµατος Μαρία Καλδρυµίδη.

Τον τιµώµενο περιένδυσε µε την τή-

βεννο η κοσµήτορας της Σχολής Επιστη-
µών Αγωγής Πολυξένη Παγγέ – Λέκκα,
ενώ ο κ. Roth πραγµατοποίησε οµιλία µε
θέµα «Μέσα από τα µάτια αυτού που µα-
θαίνει: αντιµετωπίζοντας σοβαρά το πα-

ράδοξο της µάθησης». Η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε µε το καλωσόρισµα των
σπουδαστών του προγράµµατος Erasmus
και παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο
Ελληνίδων.

Όλα καλά για τον υπουργό Υγείας
Απάντηση Λοβέρδου σε Γ. Ανατολάκη για τα προβλήµατα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο

Α
παντήσεις προς τον Βουλευτή Β’
Πειραιώς Γιώργο Ανατολάκη δίνει
ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λο-

βέρδος µετά από ερώτηση που κατέ-
θεσε για τη λειτουργία του Πανεπιστη-
µιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων. 

Σύµφωνα µε την απόφαση του κ. Λο-
βέρδου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
και στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών
σε καθηµερινή βάση γίνεται καθαριότητα
κλινών και κλινοστρωµάτων ενώ η απο-
λύµανση γίνεται σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα, µικρότερα των 15 ηµερών. 

Παράλληλα, όπως διευκρινίζει ο κ. Λο-
βέρδος στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί
περιστατικό ύποπτο λοιµώδους αιτιολο-
γίας, γίνεται άµεση απολύµανση µε απο-
χώρηση του ασθενούς. 

Ο κ. Λοβέρδος τονίζει επίσης προς τον

κ. Ανατολάκη ότι στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο δεν γίνεται καµία αναβολή ή
µείωση χειρουργικών επεµβάσεων λόγω
έλλειψης υλικών καθώς η ∆ιοίκηση του
Νοσοκοµείου είχε προβεί έγκαιρα σε
όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε
να προµηθευτεί το νοσοκοµείο τα απαι-
τούµενα υλικά και να µην υπάρξει ανα-
βολή στην πραγµατοποίηση χειρουργι-
κών επεµβάσεων. 

«Γενικότερα, όταν προκύπτει οποιοδή-
ποτε πρόβληµα στην προµήθεια υλικών
από απρόβλεπτους παράγοντες, αντιµε-
τωπίζεται πάντα σε στενή συνεργασία µε
όλους τους φορείς ώστε να µην διατα-
ραχθεί η εύρυθµη λειτουργία του νοσο-
κοµείου», τονίζει χαρακτηριστικά στην
απάντησή του ο κ. Λοβέρδος. 

Τέλος, όπως αναφέρει και µετά από

ερώτηση του κ. Ανατολάκη για τη χρήση
ακάθαρτης κλινιστρωµής και τη µη χορή-
γηση χανζαπλάστ στο εν λόγω νοσοκο-
µείο, έχει φτάσει υπόψιν του Υπουργείου
µία και  µόνο αναφορά τον Απρίλιο του
2011, η οποία και διερευνάται από τη ∆ι-
οίκηση του Νοσοκοµείου. 
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Τρεις Έλληνες συνέλαβαν το βράδυ της ∆ευτέ-
ρας αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφάλειας Άρτας. 
Η σύλληψη έγινε στην Άρτα, όταν διαπιστώθηκε
πως οι δράστες κατείχαν από κοινού µικροποσό-
τητα ηρωίνης και χασίς. Σε έρευνα που έγινε στα
σπίτια τους εντοπίστηκε επίσης µικροποσότητα
χασίς, η οποία και κατασχέθηκε. 

Ληστεία σε βάρος Αφγανών διέπραξαν δύο Ιρακι-
νοί στο Λαδοχώρι Θεσπρωτίας, οι οποίοι και συνε-
λήφθησαν. Συγκεκριµένα, το µεσηµέρι της ∆ευ-
τέρας αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Ηγουµενίτσας συνέλαβαν τους δύο Ιρακινούς, οι
οποίοι µαζί µε ακόµη οκτώ οµοεθνείς τους – οι
οποίοι και αναζητούνται – την προηγούµενη
ηµέρα συνάντησαν τους τέσσερις Αφγανούς και
τους υποσχέθηκαν πως θα τους οδηγήσουν σε
κατάλυµα προσφέροντάς τους φαγητό. 
Στη συνέχεια τους χτύπησαν, και µε την απειλή
αυτοσχέδιων µαχαιριών τους πήραν συνολικά 500
ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. 

Αποτυχηµένη ήταν η απόπειρα αυτοκτονίας µίας
57χρονης Ελληνίδας που επιχείρησε να βάλει τέ-
λος στη ζωή της πέφτοντας το πρωί της ∆ευτέρας
στη λίµνη Παµβώτιδα. 
Η 57χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει σε σηµείο
της παραλίµνιας περιοχής, όπου όµως άµεσα βρέ-
θηκαν αστυνοµικοί της Οµάδας ∆ΙΑΣ και του Τµή-
µατος Συνοριακής Φύλαξης Μαστοροχωρίων, οι
οποίοι και κατάφεραν να την ανασύρουν. 
Η γυναίκα µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο Χατζη-
κώστα όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατά-
σταση. 

Έναν Πακιστανό συνέλαβαν το πρωί της ∆ευτέ-
ρας αστυνοµικοί του Α’ Τµήµατος Συνοριακής Φύ-
λαξης Φιλιατών. 
Η σύλληψη έγινε στην Ηγουµενίτσα καθώς ο δρά-
στης κατείχε και διέθετε προς πώληση 278 πλα-
στά CD και DVD. 

Οικοδοµικά υλικά συνολικής αξίας 7000 ευρώ κα-
τάφεραν να πάρουν άγνωστοι δράστες από οικο-
δοµή στο Πέραµα. 
Η κλοπή έγινε το χρονικό διάστηµα από 28 έως
30 Μαΐου, όταν οι δράστες εισήλθαν στο χώρο της
οικοδοµής, ιδιοκτησίας Έλληνα και πήραν τα οι-
κοδοµικά υλικά. 

Ασθενείς και συγγενείς ασθενών από το Νοσοκο-
µείο Χατζηκώστα είχε βάλει στο στόχαστρό της
µία Ελληνίδα, που συνελήφθη για κλοπή από
τους θαλάµους του νοσοκοµείου. 
Η γυναίκα συνελήφθη τα ξηµερώµατα της ∆ευτέ-
ρας στα Γιάννινα, καθώς όπως διαπιστώθηκε είχε
πάρει από θαλάµους ασθενών δύο τσάντες και
ένα κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα σε έρευνα που
έγινε στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
και 14 ναρκωτικά χάπια.

Να µπει φρένο στις δίµηνες συµβάσεις και στις ελαστικές
µορφές εργασίας στο ∆ήµο Ιωαννιτών αλλά και να επι-
στρέψουν οι συµβασιούχοι της πρώην Α∆ΕΙ στην εργασία
τους, ζητούν από τη δηµοτική αρχή Ιωαννίνων τα µέλη
του Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΤΑ Νοµού Ιωαννίνων. 
Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζοµένων ΟΤΑ κα-
ταγγέλλει την πρακτική που ακολούθησε η προηγού-
µενη δηµοτική αρχή, αλλά και η νυν δηµοτική αρχή και
τονίζει πως για να λειτουργήσει οµαλά ο ∆ήµος απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι η ικανοποίηση των παραπάνω αι-
τηµάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό σήµερα στις 7 το απόγευµα ο Σύλλογος
Εργαζοµένων ΟΤΑ πραγµατοποιεί σύσκεψη στα Λιθαρί-
τσια µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους της πρώην
Α∆ΕΙ. 

Σύσκεψη πραγµατοποιούν σήµερα στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων
το Σωµατείο Συνταξιούχων της Ηπείρου για την προετοιµασία της
συγκέντρωσης των συνταξιούχων που είναι προγραµµατισµένη για
την Πέµπτη, 16 Ιουνίου στα Γιάννινα. 
Οι συνταξιούχοι αντιδρούν στα νέα µέτρα της κυβέρνησης, καθώς
όπως καταγγέλλουν, πλήττουν ακόµη περισσότερο την κατάσταση
των συνταξιούχων. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Σωµατείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ιωαν-
νίνων Στάθη Βαµβέτσο, τα νέα µέτρα της κυβέρνησης αποτελούν
ένα πρόσθετο χαράτσι στις συντάξεις, αυξάνουν το ΦΠΑ στα είδη
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, µειώνουν το αφορολόγητο όριο, πε-
ρικόπτουν τα επιδόµατα και τις περικοπές για την υγεία. 
Όπως τόνισε, ο κατάλογος των περικοπών είναι ατελείωτος για την
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να
τρέφουν καµία αυταπάτη για την κυβερνητική πολιτική. Ευθύνες
επέρριψε ο κ. Βαµβέτσος στα κόµµατα του ευρωµονόδροµου και
στις συµβιβασµένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ.


