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Καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους αναγνώστες της στήλης.

Θα έρθω να συμφωνήσω με τους απαισιόδοξους που επισημαίνουν ότι επειδή το 13 έγινε 14
δε σημαίνει ότι έτσι με έναν μαγικό τρόπο θα αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας, αλλά
θα έρθω να διαφωνήσω με αυτούς που απαγορεύουν στους πιο... ρομαντικούς να ελπίζουν.

Γιατί αφού έχουμε χάσει την αισιοδοξία μας, την δουλειά μας, πολλές φορές και την
αξιοπρέπειά μας, ας κρατήσουμε τουλάχιστον ζωντανή την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να
αλλάξει.

Έτσι κάπως μαγικά.

Φίμωτρο στην ΕΡΑ

Αναμφισβήτητα ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που πέρασε ήταν και το
λουκέτο στην ΕΡΤ.

Στα Γιάννινα όμως ζήσαμε να δούμε και τη δεύτερη πράξη του δράματος και μάλιστα
παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αφού μετά από κυβερνητική εντολή η οποία προήλθε από
πιέσεις τοπικών πολιτικών στελεχών της Ν.Δ. ο πομπός από τον οποίο εξέπεμπε η ΕΡΑ
Ηπείρου έκλεισε.
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«Επίσημη» δικαιολογία δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καθώς είναι ο μοναδικός
περιφερειακός σταθμός που έκλεισε μέχρι σήμερα.

«Ανεπίσημα» όμως η αιτία ήταν η κριτική που γινόταν καθημερινά από τους
δημοσιογράφους του σταθμού στην κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει τη δημοκρατικής της
φιλοσοφία και έτσι με δημοκρατικές διαδικασίες φίμωσε τον σταθμό.

Σαν μικρό θαύμα

Να κλείσω με κάτι θετικό. Όσοι είναι σχετικά παλιοί στην πόλη θα θυμούνται με νοσταλγία
την Όαση. Οι πιο νέοι θα έχουν ακούσει ιστορίες και σίγουρα θα έχουν φανταστεί στο
μυαλό τους πως ήταν ο χώρος αυτός πριν γίνει το «αχούρι» που είναι σήμερα.

Ε λοιπόν το 2014 ήρθε φέρνοντας μια πολύ καλή είδηση για όλους αυτούς, παλιούς και
νέους.

Θα είναι η τελευταία χρονιά που η Όαση θα έχει αυτό το χάλι, αφού ΔΗΑΝΕΤΑΙ και κατ'
επέκταση η Δημοτική Αρχή κατάφεραν με την υπομονή και τη επιμονή τους όχι μόνο να
εντάξουν το έργο στο ΕΣΠΑ αλλά και να υπογράψουν χθες την σύμβαση με τον ανάδοχο ο
οποίος δεσμεύτηκε ότι μέσα σε 12 μήνες θα έχει δώσει την Όαση την παλιά της αίγλη.

Ας το θεωρήσουμε ένα μικρό θαύμα των Χριστουγέννων, το αξίζει.
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