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Στη μάχη των περιφερειακών εκλογών, η οποία με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εμφανίζει το
κύριο ενδιαφέρον των επόμενων αυτοδιοικητικών αναμετρήσεων στους Δήμους και την
Περιφέρεια της Ηπείρου, ο άνθρωπος που έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα, ο
κατά δήλωσή του ενδιαφερόμενος για υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου, Σπύρος
Ριζόπουλος - με τις συχνές αναφορές μου σε αυτόν, μέσα από τη στήλη, κινδυνεύω να
παρεξηγηθώ στο τέλος - συνεχίζει τις κινήσεις που προδίδουν την ύπαρξη μιας καλά
σχεδιασμένης στρατηγικής, η οποία βάζει στόχο να μειώσει τα μειονεκτήματα της
ενδεχόμενης υποψηφιότητάς του και να αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου του στο δεύτερο
γύρο των εκλογών.

Ο τύπος αυτός έχει ένα επαγγελματικό εργαλείο που λέγεται www.rizopoulospost.com. Το
site βρίσκεται πολύ ψηλά σε αναγνωσιμότητα - γκουγκλάρετέ το στο alexa.com και θα
πεισθείτε για του λόγου το αληθές - και το χρειάζονται πολιτικοί, ανεξαρτήτως
παρατάξεως, για την προβολή τους.

Έγραψε λοιπόν, προχθές, ένα άρθρο για την taxibeat στο www.rizopoulospost.com η «δική»
μας Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου...

Το άρθρο από μόνο του ήταν μια τεράστια είδηση... Όχι όμως, για την ουσία των όσων
έλεγε για τους «ταρίφες» η Γιαννιώτισσα Βουλευτής της Β΄ Αθηνών αλλά για το γεγονός
ότι δημοσιεύτηκε στο συγκεκριμένο site και άρα, έδειξε πως χτίζεται μια πολιτική συμμαχία.
Και στο βαθμό που η Άννα-Μισέλ έχει ακόμα επιρροή στο Νομό μας, θα μπορούσε να την
ασκήσει υπέρ του Ριζόπουλου.

Τόσο απλά είναι τα πράγματα και είμαι εδώ εγώ, για να σας τα μασάω και να σας τα δίνω
να τα καταπίνετε...
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Ο περί ο λόγος με τη συνεχή αρθρογραφία του επιδιώκει να συσπειρώσει γύρω του όλο τον
απογοητευμένο από τον Καχριμάνη, νεοδημοκρατικό κόσμο και όχι μόνο... Φαντάζομαι πως
με τα αυτά που γράφει κάθε τόσο για την Ήπειρο, φέρνει στο γραφείο του ανθρώπους που
μέχρι χθες δεν γνώριζε και οι οποίοι του καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους και του
υπόσχονται στήριξη.

Το χειρότερο που έχει να κάνει ο Καχριμάνης είναι νομίζω, να τον υποτιμήσει...

Ζητούνται μερικές χιλιάδες εκπαιδευτικοί! SOS!

Πέρασε ένας ολόκληρος μήνας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι υπερευαίσθητοι
αριστερούληδες που μας κυβερνάνε, είτε ξέχασαν είτε δεν πρόκαμαν να φροντίσουν για να
πάνε σχολείο τα προσφυγόπουλα που μένουν στους διάσπαρτους καταυλισμούς ανά την
επικράτεια ή σε ενοικιασμένα διαμερίσματα.

Θυμάστε ίσως το περσινό φιάσκο, με τις δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων που
σε περιοχές όπως ο Νομός Ιωαννίνων στήθηκαν μέχρι τα μέσα της χρονιάς, για να
σταματήσουν να λειτουργούν, όταν ξαφνικά οι ΜΚΟ πήραν τους πρόσφυγες και
εξαφανίστηκαν!!!

Τώρα που έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση με τους προσφυγικούς πληθυσμούς, είναι τόσο
δύσκολο να βρει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και να ξαναστήσει τις ΔΥΕΠ το αρμόδιο
Υπουργείο;

Προφανώς ναι, γιατί το Υπουργείο δεν έχει χρήματα για κάτι χιλιάδες αναπληρωτές που
λείπουν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ειδική αγωγή... Για τους πρόσφυγες θα
φροντίσει;

Πώς είπατε;;;; - που θα έλεγε και η Ζωή... Θέλετε και πρόσθετη διδακτική στήριξη και
ενισχυτική διδασκαλία για τα ελληνόπουλα; Εδώ ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια...
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Ουαί υμίν, αριστεροί και πατριώτες δεξιοί...

Θαύμασα υπευθυνότητα και ήθος με τους «συντρόφους» και τους εταίρους και εταίρες
αυτών - με την συντροφική έννοια η λέξη... - που έστησαν πάρτι στα social media, όταν το
left.gr έκανε γνωστό πως ο ένας από τους δύο γιατρούς του «Χατζηκώστα» που τέθηκαν σε
αργία ενός μήνα για παράνομη συνταγογράφηση, ήταν ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ
Φίλιππος Σιάκας.

Παραβλέπω τον χειρισμό της όλης υπόθεσης για τους δύο χειρουργούς του «Χατζηκώστα»
από 6η ΥΠΕ και νοσοκομείο και στέκομαι σε όσους πόσταραν την είδηση του... έγκυρου και
αντικειμενικού left.gr και «σταύρωσαν» τον Σιάκα με σχόλια, like και δημόσιους διαλόγους
στο fb.

Μεταξύ των όσων διαπόμπευσαν το γνωστό χειρουργό, βγάζοντας από προχθές το πόρισμα
του πειθαρχικού της 6ης ΥΠΕ και πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τα δε στελέχη των ΑΝΕΛ
ξεχωρίζουν από τα μπινελίκια, την ανορθογραφία και τα κεφαλαία γράμματα που συνήθως,
χρησιμοποιούν...

Δε μπορώ να προδικάσω την εξέλιξη της υπόθεσης, για την οποία ο γιατρός υποστηρίζει
πως αποτελεί πολιτική σκευωρία - και η δημοσίευση του left.gr νομίζω πως ενισχύει αυτόν
τον ισχυρισμό - αλλά οφείλω να σας διαβεβαιώσω πως αυτό που έγινε προχθές, δεν ήταν
«δολοφονία χαρακτήρα»...

Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν άνθρωποι αριστεροί... Προς θεού!

Ένας καλός λόγος για την κυβέρνηση (1)...

Δε θα πω για την υπερβολή του πράγματος στα εγκαίνια ενός... χλοοτάπητα από τον
Υφυπουργό Αθλητισμού, αφού αυτή η κυβέρνηση έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε φιέστες και
τελετές εγκαινίων που πάει να συναγωνιστεί τη Χούντα...
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Το ενδιαφέρον αυτής της συγκυβέρνησης για τα έργα αθλητικών υποδομών της περιοχής
μας, είναι έμπρακτο, αδιαμφισβήτητο και μετριέται σε χρήμα. Είτε γιατί ο... Ιούλιος – γγ
αθλητισμού για όσους δεν τον γνωρίζουν – παραδέχεται πως τα Γιάννενα είναι αδικημένα,
διαχρονικά και θέλει να αποκαταστήσει αυτή την υστέρηση, είτε γιατί οι άνθρωποι, νυν και
πρώην, της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ έχουν τον τρόπο τους, στο να κερδίζουν χρηματοδοτήσεις
από την Αθήνα, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής...

...κι ένας κακός λόγος για τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ (2)

Θα γίνω όμως, δυσάρεστος με τα μέλη της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ που την περασμένη
εβδομάδα, έκαναν φιλότιμη προσπάθεια να βαφτίσουν το κρέας ψάρι, αναφορικά με το
κολυμβητήριο της Λιμνοπούλας.

- Πρώτον: δεν ξανάγινε, εκτός από περιόδους θεομηνίας, να μένει κλειστό το κολυμβητήριο
για ολόκληρο το Σεπτέμβρη. Δύο μήνες κλειστή η εγκατάσταση λόγω θέρους, το
Σεπτέμβριο τους ήρθε να αλλάξουν χλωριωτή;

- Δεύτερον: από το κλειστό κολυμβητήριο τα σωματεία έχουν ζημιωθεί, γιατί δεν κάνουν
προπονήσεις, άρα δεν εισπράττουν αλλά τα πάγια έξοδά τους (π.χ. μισθοί προπονητών)
τρέχουν κανονικά. Συν το γεγονός ότι γονείς που είδαν την κατάσταση, αποφάσισαν να
πάνε τα παιδιά τους στα ιδιωτικά κολυμβητήρια της πόλης, άρα έκαναν πρόσθετη ζημιά στα
ερασιτεχνικά σωματεία.

- Τρίτον και σημαντικότερο: το «χαράτσι» των 5 ευρώ που επιβάλλεται από φέτος στον
κάθε αθλητή μηνιαίως... Εξέδωσε δύο ανακοινώσεις η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ για να μας πει
πως δεν είναι πρόσθετη η επιβάρυνση αλλά θα αφαιρείται το 5ευρω από τη μηνιαία
συνδρομή που πληρώνει ο αθλητής στο σωματείο. Άρα το σωματείο θα εισπράττει 5 ευρώ
λιγότερα.

Κι ερωτώ:

- έχει το δικαίωμα η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ να καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική των
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σωματείων. Να τους επιβάλλει δηλαδή, να χρεώνουν μικρότερη συνδρομή στους αθλητές;
Από όσο γνωρίζω ως τώρα, μόνο ο ΠΑΣ συναίνεσε σε αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα
το εφαρμόσει αν και τα άλλα σωματεία δεν συμφωνήσουν. Και πλην ΠΑΣ και Πύρρου, τα
άλλα σωματεία δεν υπέγραψαν ακόμα την προγραμματική σύμβαση για την παραλαβή των
δύο πισινών – εξελίξεις αναμένονται από Δευτέρα, όταν και εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει
και η μεγάλη πισίνα.

- Ή μήπως, το ΠΕΑΚΙ δεν θα αξιώνει έσοδα από τα σωματεία για τη χρήση των
εγκαταστάσεων και θα αρκείται μόνο στα απευθείας έσοδα που θα βάζει στο ταμείο του για
την κάρτα-άδεια αθλητή; Η πληροφόρηση που έχω είναι πως στόχος της διοίκησης είναι να
τα παίρνει από δύο μεριές: μια άμεση από τους γονείς και μια έμμεση, από τις συνδρομές.
Αυτή ναι, είναι αριστερή πολιτική...

Δε θα αναφερθώ και σε κάποιες άλλες αλλαγές στη χρήση των εγκαταστάσεων από το
κοινό, ώστε να αυξηθούν έτι περαιτέρω τα έσοδα του κολυμβητηρίου, οι οποίες αλλαγές
αναμένεται να προκαλέσουν τις έντονες αντιδράσεις των γονιών. Οι αλλαγές που γίνονται
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των χρηστών των εγκαταστάσεων, δε θα υλοποιηθούν εύκολα, για
να μην πω την πρόβλεψη παράγοντα για τα όσα θα ακολουθήσουν... Η αντικατάσταση του
υπευθύνου για το κολυμβητήριο, μέλους της Επιτροπής Διοίκησης πάντως, έχει
λειτουργήσει αρνητικά ως τώρα.

Πόλεμος για τα αδρανή υλικά στην Ηγουμενίτσα

Ο πόλεμος των αδρανών εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες στην Ηγουμενίτσα, μετά την
έκδοση από την Περιφέρεια Ηπείρου της περιβαλλοντικής άδειας για την κατασκευή
προβλήτας φόρτωσης – εκφόρτωσης αδρανών υλικών στη θέση Όρμο Τσιμέντα
Λαδοχωρίου.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Λαδοχωρίου αλλά και το δημοτικό συμβούλιο κατά
πλειοψηφία, γνωμοδότησαν αρνητικά για την κατασκευή της προβλήτας και δεν
εισακούστηκαν από την Περιφερειακή αρχή.

Την ώρα που στη Θεσπρωτία δεν θέλουν το φυσικό αέριο, τα πετρέλαια, τον ΧΥΤΑ και
σχεδόν κάθε δραστηριότητα που θεωρητικά θα βλάψει το περιβάλλον και τον τουρισμό,
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έχουν συγκεντρώσει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας όσες οχλούσες δραστηριότητες
μπορούσαν...

Ο Δήμος και άλλοι παράγοντες της πόλης πνέουν μένεα κατά του αντιπεριφερειάρχη
Πιτούλη που χρεώθηκε την αδειοδότηση της προβλήτας και το θέμα απειλεί να παρασύρει
στα νερά της... Αδριατικής τον Καχριμάνη.

Τα "Δήγματα" δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα "Νέοι Αγώνες" στο φύλλο του Σαββά
του 8 Οκτωβρίου 2017
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