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ΣΤΗΝ κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου θα προχωρήσει άμεσα η κίνηση «Καθαρός
Καλαμάς» με αφορμή το μείζον θέμα που έχει ανακύψει με την λυματολάσπη από την
μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων.

Η λυματολάσπη επί δύο μήνες περίπου συγκεντρώνεται σε εκτάσεις της ΔΕΥΑΙ, πέριξ της
μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Εξ αιτίας όμως και των ισχυρών βροχοπτώσεων
ποσότητες καταλήγουν στην τάφρο της Λαψίστας και μέσω αυτής στον ποταμό Καλαμά.

- Εκτός από την κίνηση «Καθαρός Καλαμάς» κανένας άλλος φορέας της Θεσπρωτίας δεν
ανησυχεί για το θέμα; Μια απορία την έχω δηλαδή. Εσείς;

Καλώς να ορίσετε

ΣΤΗΝ πόλη των Ιωαννίνων θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος. Σκοπός είναι να παραστεί στις εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια της
Ηπειρωτικής πρωτεύουσας.

Ο κ. Παυλόπουλος θα φτάσει το πρωί της Τετάρτης ενώ την ίδια ημέρα θα επισκεφθεί και
το Μουσείο του Θεόδωρου Παπαγιάννη, στο Ελληνικό.

Καλώς να ορίσετε κύριε Πρόεδρε στην Ήπειρο.
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- Φυσικά δεν περιμένουμε κάτι από σας πέραν μιας δήλωσης για το τσάμικο.

Πλάκα κάνεις...

ΔΙΑΒΑΖΩ την είδηση και σας την μεταφέρω:

«Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια του Βελγίου επέλεξε το Νομό Ιωαννίνων
προκειμένου να κάνει τα γυρίσματα σε ένα από τα δημοφιλή ριάλιτι που παρουσιάζει.

Η επιλογή της περιοχής δεν έγινε τυχαία, αλλά είναι το αποτέλεσμα των παρουσιάσεων
της Ηπείρου που έγιναν τα τελευταία χρόνια και των επαφών που υπήρξαν μέσα από
εκθέσεις και άλλες δράσεις».

Να υποθέσω δηλαδή ότι ο παραγωγός της εκπομπής δεν άφησε έκθεση για έκθεση στην
οποία είχε παρουσία η Ήπειρος και να μην είχε πάει.

- Να υποθέσω ότι δεν θα έλειπε και από τις Β to B συναντήσεις... Πλάκα κάνεις.

Λίγοι το ξέρουν

Από τα Τσερίτσανα, εκεί όπου οι «Άντρισσες» γυναίκες της περιοχής, έγραψαν την δική
τους σελίδα το 1912-13 ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια των Ιωαννίνων.

Τις γυναίκες που αψήφησαν τους κινδύνους και συνέχισαν την παράδοση που χρόνια πριν
είχε γράψει το Σούλι, τίμησαν ο Δήμος Δωδώνης σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τσεριτσάνων.
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Δυστυχώς δεν είναι και πολλοί αυτοί που ξέρουν ότιτο 1913 οι γυναίκες από τα
Τσερίτσανα, σκαρφάλωσαν στα βουνά της Ολύτσικας, για να μεταφέρουν κανόνια και
πολεμοφόδια, όταν ο Ελληνικός Στρατός, έδινε την κρίσιμη μάχη για να πέσει η Μανωλιάσα
και το Μπιζάνι.

- Και ότι βοήθησαν τρομακτικά στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων.

Μια τελευταία ερώτηση

ΜΙΑ τελευταία ερώτηση.

Φίλε Μιχάλη για τα έργα που έγιναν πριν το Θεογέφυρο προκειμένου να προφυλάξουν τον
δρόμο και το αρδευτικό που κινδυνεύει από την κατολίσθηση είχε δοθεί άδεια από την
Αρχαιολογία Νεωτέρων Μνημείων;

Είχε δει την μελέτη και την ενέκρινε;

Γιατί, όπως θα τα πούμε και τηλεφωνικώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία.

Για την συμμετοχή του έργου που πρόσφατα εκτελέστηκε στην πτώση του Θεογέφυρο.

- Μικρή μεγάλη δεν ξέρω αλλά η συμμετοχή είναι βέβαιη.

Τι δεν τα πήγαμε καλά;

H ΕΠΕΝΔΥΣΗ στο Ελληνικό και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παραμένουν σε
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εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει στο Eurogroup απόφαση για την εκταμίευση
δόσης στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, από το Eurogroup δόθηκαν δύο εβδομάδες διορία στην ελληνική
κυβέρνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ δεν πρόκειται να υπάρξει εκταμίευση
δόσης μέχρι τις 15 Μαρτίου (μέχρι να συνεδριάσει το Κοινοβούλιο της Γερμανίας).

Γιατί δεν πήραμε την δόση;

Τι δεν κάναμε πάλι καλά;

Καθυστερούμε στο Ελληνικό και στους Πλειστηριασμούς;

- Πάνο. Γρήγορα στα τέσσερα να προχωρήσουν τα προαπαιτούμενα. Γρήγορα.

Και λοιπόν;

O ΦΟΡΟΣ διαμονής στην Ελλάδα πλήττει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού
επισημαίνει η Handeslblatt σημειώνοντας ότι οι φόροι στα τουριστικά έσοδα είναι κατά
πολύ υψηλότεροι από χώρες όπως η Τουρκία, Κροατία, Ισπανία ή Ιταλία.

Και λοιπόν;

Εδώ είναι Ελλάδα φιλαράκια και βάζουμε τους πάντες να πληρώνουν...

Εκτός από το δημόσιο που θα πάρουν και αύξηση...
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Εκλογική πελάτες και ψηφοφόροι μας αυτοί ρε γατάκια.... Έτσι θα τους αφήσουμε;

- Πληρώνουν οι άλλοι για να έχουμε για τους πελάτες μας.

Οι ιδέες του Γαβρόγλου

ΣΥΓΝΩΜΗ αλλά σ....α τα έχει κάνει ο υπουργός Παιδείας με τις συνενώσεις των ΤΕΙ με τα
ΑΕΙ.

Στην Ελλάδα, η δημιουργία ενός νέου πανεπιστημίου που προέκυψε από την συνένωση δύο
ΤΕΙ και το οποίο στήνεται γύρω από μια νέα Πολυτεχνική Σχολή στην Αττική (στην περίοδο
με την μεγαλύτερη ανεργία όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών), είναι εκείνο που
ονομάζουμε «αναπτυξιακή πολιτική».

Όταν στην Ευρώπη και σε όλον τον πολιτισμένο κόσμος κάνουν ακριβώς το αντίθετο.

- Κλείνουν τις σχολές χωρίς προοπτική και αναζητούν άλλες προκειμένου να δώσουν
διέξοδο στους νέους και την οικονομία.

Μικρά και ενδιαφέροντα

- Πού πήγαν εκείνα τα ωραία χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ως και τη Σαρακοστή;

- Αν οι πλειστηριασμοί μπλοκάρουν τη δόση, τον έχω ικανό να τους διενεργεί ο ίδιος, με
σφυράκι από το Μαξίμου.
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- Λογικά ο άγιος Παΐσιος θα αρχίσει τώρα να δίνει προγνώσεις σεισμών στον Τσελέντη

- Τόση τύχη είχε ο χριστιανός να μην έχει και την βοήθεια του Παΐσιου;

- Και για όσους δεν ξέρουν την περίπτωση να πούμε ότι ο Τσελέντης θα ταξίδευε με το
αεροπλάνο των Ιρακινών αερογραμμών που έπεσε και σκοτώθηκαν όλοι.

- Και δεν ταξίδεψε γιατί δεν πρόλαβε την πτήση.

- Τα παϊδάκια είναι αμαρτωλά. Τα καλαμαράκια δεν είναι. Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά
τα έργα σου.

- Αλλά θα μου πείτε ότι οι παπάδες όταν επέβαλαν την νηστεία και επέλεγαν ποιο είναι και
ποιο δεν είναι νηστίσιμο, κοπάδια με πρόβατα είχαν στα μοναστήρια τους...

- Δεν είχαν ιχθυοκαλλιέργειες...

- Πάνε οι εποχές με τα άρματα Μέρκελ. Η Ελλάδα που ξέραμε, η Ελλάδα της ευημερίας,
επέστρεψε.

- Το Καρναβάλι της Πάτρας είχε θέμα την ανεργία, αλλά δούλευαν ένα χρόνο για να το
ετοιμάσουν.

- «Έχουμε μεγάλη διπλωματική χωρητικότητα» είπε ο Κοτζιάς, μεταφράζοντας το
capacity/ικανότητα.
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- Δώσε τους Σέξπιρ να σου παραδώσουν Σεφερλή.

- Θα τρελαθούμε; Δηλαδή για ποιο λόγο εξαγοράζονται τα κόκκινα δάνεια των
στρατιωτικών και όχι και των αστυνομικών;

- Για ένα πολύ απλό λόγο.

- Γιατί υπουργός των στρατιωτικών είναο ο Παναούλης που είναι και συγκυβερνήτης και που
αν δεν του κάνουν και κανένα χατίρια ρίχνει και την κυβέρνηση άμα λάχει...

- Ενώ υπουργός των αστυνομικών είναι ο Τόσκας πρώην πασόκος του κερατά και υποτελείς
σε κάθε προϊστάμενό του. Γιατί έτσι έμαθε μια ζωή.

-
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