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Ρεκόρ ακυρώσεων αναμένεται να καταγραφεί στο τέλος του φετινού καλοκαιριού στο
καλεντάρι εκδηλώσεων που προγραμματίστηκε στις αρχές του θέρους να φιλοξενηθούν στα
Γιάννενα και κυρίως, στον τόπο του υπαίθριου θεάτρου της ΕΗΜ, στον Φρόντζο.

Αν προσθέσουμε και κάτι εκδηλώσεις περιφερειακά του Δήμου, το φετινό καλοκαίρι
αναμένεται να κριθεί ως το χειρότερο για τον πολιτισμό μας (!), λόγω καιρού φυσικά και όχι
λόγω της κρίσης, αφού κι αυτή έβαλε το χεράκι της για να ρίξουν οι διάφορες θεατρικές
ομάδες τις απαιτήσεις τους για τα εισιτήρια.

Που 20 και 25 ευρώ το άτομο παλιότερα, που 10 ευρώ φέτος! Είδες η κρίση;

Το success story του τουρισμού

Το success story του ελληνικού τουρισμού είναι οι μισθοί πείνας και η απληρωσιά των
εργαζομένων του κλάδου, όπως επίσης και η «μαύρη» εργασία, σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και
Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Ο μεγάλος αριθμός των απασχολουμένων στον τουρισμό αμείβεται με τον γενικό κατώτερο
μισθό και ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις, ενώ μόλις 60.000 από τους 120.000
εργαζόμενους στον χώρο των ξενοδοχείων αμείβονται με την κλαδική σύμβαση.

Στην Ήπειρο μάλιστα, καταγγέλθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σε
Πρέβεζα και Ιωάννινα που οφείλουν αποδοχές ακόμα και πάνω από 12 μήνες.

Να τους χαιρόμαστε.

Τώρα θυμήθηκαν τον ΟΑΕΕ
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29 βουλευτές της ΝΔ, με επικεφαλής τον μέγα «επαναστάτη» Δάνη - «είμαι ένα τροφαντό
αγόρι» - Τζαμτζή, θυμήθηκαν ή άκουσαν, με καθυστέρηση κάτι χρόνων μόλις, πως υπάρχουν
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ελευθεροεπαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που
δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τον Οργανισμό και στερούνται
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης, δεν ελπίζουν δε, πως σε τούτο τον κόσμο
θα πάρουν κάποτε και σύνταξη.

Τράβηξαν μια ερώτηση λοιπόν και ζητάνε την αλλαγή λειτουργίας του οργανισμού - για να
μην ξεχνιόμαστε πως ενόψει εκλογών, τα πάντα γίνονται.

Το καθήκον ορισμένων. εθνοπατεράδων μας, νομίζουν πως εξαντλείται σε μια ερώτηση ή
μια αναφορά.

Πού είναι εκείνη η ψυχή ο Κώστας ο Χαραλαμπόπουλος;

Τον θυμήθηκα βλέποντας προχθές, κάτι στελεχάρες των ΑΝΕΛ που ήλθαν να
ανασυγκροτήσουν την τοπική οργάνωση και αναρωτήθηκα πως ο δικός μας ο γιατρός δεν
έγινε αντιπρόεδρος σε αυτό το κόμμα, στο οποίο η ευφυΐα. δεν το λες ότι περισσεύει.

Αληθεύει ότι ο Κώστας μας προαλείφεται για γενικός γραμματέας σε κανένα Υπουργειάκι,
λίγο πριν ξαναγυρίσει στη ΝΔ;

Οι «επαναστάτες»

Την «ουρά στα σκέλια» θαρρώ θα βάλλουν οι ψευτοεπαναστάτες δημοτικοί σύμβουλοι της
«Ενότητας - χωρίς σχόλια - Πολιτών» που την άλλη εβδομάδα, θα πουν «ναι» και στα δύο
θέματα που μπλόκαραν σε δύο από τις τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου,
δηλαδή στη μείωση των τελών σύνδεσης αποχέτευσης και στη χωροθέτηση του
υδατοδρομίου.
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Είτε το κράξιμο που έφαγαν από πολίτες που περιμένουν τη σύνδεση με το αποχετευτικό
είτε το «ξέχεσμα» από μέσα ενημέρωσης, για την αντιαναπτυξιακή στάση που τηρούν
ορισμένοι κολλημένοι στην εμπάθειά τους, συνέτισαν κόσμο και στην τελευταία συνεδρίαση
του παρόντος δημοτικού συμβουλίου την άλλη εβδομάδα, όλα μέλι γάλα.

Μια «ωδή» στον Κατηρτσίδη

Ο Τάκης ο Κατηρτσίδης είναι μια περίπτωση αιρετού που ξεχώρισε αυτή την τετραετία στο
Δήμο Ιωαννιτών και θα εξηγήσω γιατί.

Προερχόμενος από τον Δήμο Ανατολής, στον οποίο κακήν κακώς κατέβηκε υποψήφιος
Δήμαρχος το 2006, χωρίς να καταφέρει ούτε στοιχειωδώς να σώσει την παρτίδα για την
παράταξη που τον στήριξε, απέναντι στον Γ. Εμμανουηλίδη, έμπαινε στον «Καλλικρατικό»
Δήμο το 2011, από θέση αουτσάιντερ.

Οι παλινωδίες Φίλιου και στελεχών της παράταξης τον έχρισαν αντιδήμαρχο και στα
χρόνια που υπηρέτησε από το υπεύθυνο πόστο, ξεχώρισε για τη δουλειά που προσέφερε
στην καθημερινότητα αλλά κυρίως, για το θάρρος της γνώμης του και την ειλικρίνεια που δε
διακρίνει συχνά, έναν πολιτικό.

Είπε τα πράγματα με το όνομά τους για το διαλυμένο «μαγαζί» της ΔΕΥΑΙ, για το στίβο σκι
της... κυρίας Δημάρχου και άλλα πολλά και προχτές - το φύλαγε καιρό - έριξε τη μπηχτή
του σε Γκόντα και φίλα προσκείμενα σε αυτόν μέσα ενημέρωσης, για τα «τέρατα» που
ακούστηκαν και γράφτηκαν τρεις μέρες πριν τις επαναληπτικές εκλογές του Μάη, περί της
«άσκησης δίωξης σε βάρος τριών αντιδημάρχων και ενός προέδρου».

Κανείς Γκόντας, κανένα στέλεχος της παράταξής του δεν ζήτησαν συγγνώμη για το χοντρό
ψέμα ή τη μισή αλήθεια - που είναι χειρότερη μερικές φορές: κατηγορούμενοι δεν ήταν
τέσσερις αλλά δέκα και μεταξύ αυτών και μέλη της αντιπολίτευσης.
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Τα αεροπλάνα κι ο δορυφόρος

Σε λίγο, το ταξίδι με αεροπλάνο θα θεωρείται όχι το ασφαλέστερο αλλά το πιο ριψοκίνδυνο
χόμπι στη γη.

Μα τι διάολο; Πώς άρχισαν να πέφτουν έτσι τα αεροπλάνα τελευταία;

Άσχετο. αλλά προτιμάτε τους στεγασμένους χώρους όταν είστε έξω, γιατί προ ημερών
εκτοξεύτηκε και ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος!

Το δείπνο της ενθρόνισης

Παλιές καλές μέρες «Ελευθερίων» που γέμιζαν τις αίθουσες των δύο - μέχρι την κατασκευή
του Grand Serai - μεγάλων ξενοδοχείων της περιοχής θα θυμίσουν οι. θαμώνες του δείπνου
προς τιμήν του νέου Μητροπολίτου, το βράδυ της Κυριακής.

Οι πολυτελέστατες προσκλήσεις πήγαν όπου έπρεπε και το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι
την πρόσκληση για το δείπνο - άρα και τα έξοδα για τη διοργάνωσή του - αναλαμβάνει από
κοινού η Μητρόπολη Ιωαννίνων και η Περιφέρεια Ηπείρου, αν κρίνουμε από τις υπογραφές
του τοποτηρητού Ιερώνυμου και του Αλέκου Καχριμάνη.

Αν λοιπόν πιστέψουμε τον Φίλιο που είπε στο δημοτικό συμβούλιο πως του προτάθηκε να
συνεισφέρει για το δείπνο και αρνήθηκε, αυτό σημαίνει πως ο Αλέκος δέχτηκε ασμένως να
δώσει το κατιτίς του για το δείπνο. Άλλωστε, τόσα εκατομμύρια δώσαμε για ξωκλήσια και
μοναστήρια, λίγες χιλιάδες ευρώ ακόμα θα βλάψουν;

Από την άλλη, άσε να τα 'χει καλά με το παπαδαριό ο Αλέκος, γιατί βιάστηκε να ζητήσει
Ηπειρώτη Μητροπολίτη. Μην του το φυλάνε αυτό οι άνθρωποι της Μητρόπολης.
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Ο χαμός των δηλώσεων

Φωνάζουν οι λογιστές, ζητώντας μια ακόμα παράταση για την υποβολή των εκπρόθεσμων
φορολογικών δηλώσεων μερικών δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων φορολογουμένων.

Φωνάζει κι ο ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε κοτζάμ ερώτηση στη Βουλή, εγκαλώντας το Υπ.
Οικονομικών!

Οι φορολογούμενοι γιατί άργησαν τόσο να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, συνέλληνα
σκεπτόμενε;

Και από την άλλη, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί φρόντισαν να προσλάβουν κόσμο για να
διεκπεραιώσει τον όγκο δουλειάς που έπεσε μαζεμένος, όπως ήταν λογικό, ή με δυο άτομα
γραφεία πολεμάνε και μετά μας φταίει το κράτος κι ο. Χατζηπετρής;

Γιατί αν θέλουμε να εκσυγχρονιστεί κάποτε, αυτό το κ@λοκράτος, πρέπει να βάλλουμε
όλοι μαζί ένα χεράκι, επαγγελματίες και απλοί πολίτες. Έλεος!

Απεργία στο Λιμάνι

Πέσανε μαζεμένα όλα τα success story του Αντωνάκη του Πρωθυπουργού μας και δεν του
έφταναν οι καταγγελίες για το ρεκόρ μαύρης και απλήρωτης εργασίας στον εγχώριο
τουρισμό, ήλθε χθες και η απεργία στην Cosco και άντε τώρα να σε πείσει πως θα φέρει
ανάπτυξη στον τόπο με τους τουρίστες και τους Κινέζους!
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