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Πεντακόσια περίπου άτομα βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κοσμικό κέντρο Cezaria,
όπου η ΝΟΔΕ Ιωαννίνων της ΝΔ, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα.

Περίπου τον ίδιο κόσμο, είχε η αντίστοιχη εκδήλωση της ΝΟΔΕ και πέρσι, υπό την προεδρία
του Σπύρου του Βασιλείου, αν και φέτος, το κόμμα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην
εξουσία, σε σχέση με ένα χρόνο πριν και αυτό είναι λογικό να λειτουργεί πιο ελκυστικά για
τα μέλη της ΝΔ.

Λιγότερο κόσμο αντίστοιχα, είχε η ίδια εκδήλωση σε ένα σαφώς μικρότερο χώρο, στον
«Καρβούνη», πρόπερσι και πριν τέσσερα χρόνια.

Με 15 ευρώ το άτομο, 500 άτομα σημαίνει λογαριασμός 7.500 ευρώ περίπου. Τα
περισσότερα πάνε στο μαγαζί, αλλά φαντάζομαι ότι όλο και κάτι θα έμεινε στο ταμείο της
ΝΟΔΕ.

Κουρασμένος ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε κουρασμένος και στην ομιλία του, αρκετά...
κουραστικός και χωρίς ιδιαίτερη έμπνευση.

Μετά από μια δύσκολη κοινοβουλευτικά, εβδομάδα, είναι λογικό ο άνθρωπος να
εμφανίστηκε σχετικά άτονος για τα δικά του δεδομένα και όσοι τον έχουν δει σε πολλές
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ομιλίες και όσοι τον έχουν ζήσει γενικώς από κοντά, είχαν να πουν πως δεν ήταν μια από
τις καλές ομιλίες του...

Το ότι για παράδειγμα, την κυβέρνηση δεν απασχολεί στην εξωτερική της πολιτική, η
υπεράσπιση της ελληνικότητας των Βλάχων, θέμα με το οποίο ασχολήθηκε αρκετά στην
ομιλία του ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, δεν θα έλεγα ότι είναι και η μεγαλύτερη κυβερνητική
αστοχία, με την οποία έπρεπε να μας κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον ο αντιπρόεδρος!

Το γεγονός ότι στην Ήπειρο ζουν πολλοί Βλάχοι ή το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης
Ηπείρου είναι Βλάχος, δε σημαίνει ότι είναι για όλους μας είναι και το μεγαλύτερο θέμα...
που υπάρχει, εν έτει 2019.

Με το που τελείωσε την ομιλία, ο Άδωνις κάθισε λίγο, χαιρέτισε και έγινε μπουχός! Γύρισε
στην Ευγενία του...

Οι χαιρετισμοί

Επίσης, δεν ήταν απαραίτητο να διαβαστούν οι χαιρετισμοί του Αυγενάκη, του Κονταδάκη
και της... κουτσής Μαρίας, κάτι που έγινε στην αρχή της εκδήλωσης.

Εναλλακτικά, όταν υπάρχουν χαιρετισμοί, απλώς ανακοινώνονται τα ονόματα αυτών που
επιθυμούσαν αλλά δεν κατάφεραν να έλθουν τελικά στην εκδήλωση κι... έξω από την
πόρτα.

Το καταλάβαμε ότι έρχονται εκλογές...

Χωρίς το Λώρα
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Κάποιοι... κακεντρεχείς Νεοδημοκράτες μου σχολίαζαν τα πρώτα τραπέζια... πίστα... στην
εκδήλωση του Σαββάτου...

Τις πρώτες μούρες που έβλεπες κάτω από την πίστα του μαγαζιού.

Και έλεγαν δηκτικά: «Μόνο ο Ανέστης Λώρας έλειπε από τη συνεστίαση».

Θέλω να πιστεύω ότι η... αναπαλαίωση στη ΝΔ δεν είναι στρατηγική επιλογή.

Η «Καθημερινή της Κυριακής» έγραφε πως στις αρχές αυτής της εβδομάδας πρόκειται να
ανακοινωθούν τα ονόματα των πρώτων, νέων υποψήφιων βουλευτών του κόμματος.
Πρόκειται για την ανακοίνωση που αναβλήθηκε χωρίς καμία επίσημη δικαιολογία, από τις 10
Ιανουαρίου. Απαιτείται να δώσει σήμα ανανέωσης ο Κυριάκος, άλλως χάνει κόσμο το κόμμα
του.

Με διευκρινίσεις, καλά λόγια

Άφησα για το τέλος, τα πιο πιπεράτα σημεία της ομιλίας του Αδώνιδα.

Ήταν αναμενόμενο ότι θα κάνει «παιχνίδι» με τους υποψηφίους της ΝΔ, για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές: τον υποψήφιο Περιφερειάρχη και την υποψήφια Δήμαρχο
Ιωαννίνων.

Κι επειδή λοιπόν, ο Άδωνις είναι πολιτικός αλλά λίγο περισσότερο... straight (ευθύς επί το
ελληνικότερον...) από τους άλλους του σιναφιού του, δεν ξεχνά όσα λέει κατά καιρούς.

Όπως δεν ξεχνά, ότι στο παρελθόν τα έβαλε με τον Καχριμάνη για τα «κολλητιλίκια» του
με τους διάφορους κυβερνητικούς του ΣΥΡΙΖΑ και για τα καλά λόγια που έχει πει στο

3/7

Είχε κόσμο η ΝΟΔΕ
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 28 Ιανουάριος 2019 11:59 -

παρελθόν για Υπουργούς, όπως ο Αποστόλου – τι να κάνει άραγε αυτή η ψυχή; Ο καλύτερος
Υπουργός Γεωργίας, κατά Καχριμάνη...

Έτσι, είπε τα καλά λόγια που ήταν υποχρεωμένος να πει για τον υποψήφιο Περιφερειάρχη
της ΝΔ, ο αντιπρόεδρος, αλλά με την διευκρίνιση ότι – περίπου – «δεν είμαστε και κολλητοί
με τον Αλέκο»...

Ιδιαίτερα στην Τατιάνα

Όσο για την Τατιάνα Καλογιάννη, ο Άδωνις ήταν σαφώς πιο διαχυτικός μαζί της και με την
υποψηφιότητά της.

Δεν έκρυψε πάντως, αλήθειες, δε μάσησε τα λόγια του και είπε πράγματα προφανή που
προσωπικά, τα έχω επισημάνει επανειλημμένως, όπως ας πούμε, το χαρακτηριστικό της
υποψήφιας της ΝΔ, ότι δεν είναι αυτό που λέμε «μπαλκονάτη»...

Ο Άδωνις προσφέρθηκε να αναλάβει την Τατιάνα σε εντατικά μαθήματα για να την
εκπαιδεύσει να γίνει πιο επικοινωνιακή, πιο ανοιχτή και προσιτή στον κόσμο. Δεν ξέρω αν
αυτή αποδέχτηκε την πρόταση του αντιπροέδρου, για τα ιδιαίτερα ανάμεσα στα
διαλείμματα των παραδόσεών του, στο μάθημα του ελληνικού πολιτισμού.

Ο μήνας της «πίτας»

Διανύουμε τον κατεξοχήν μήνα των ετήσιων εκδηλώσεων των διαφόρων συλλόγων, ανά την
επικράτεια.

Και σύλλογος σφραγίδα να είναι ο Σύλλογος... τάδε, την «πίτα» του θα την κόψει αυτό τον
καιρό.
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Και σε ό,τι αφορά τα Γιάννενα, τα κύματα κακοκαιρίας πήγαν λίγο πίσω αυτές τις
εκδηλώσεις που κανονικά αυτές τις μέρες θα όδευαν στη λήξη τους, αν και παραδοσιακά
«τρώνε» και αρκετές μέρες του Φεβρουαρίου.

Ένεκα των αυτοδιοικητικών εκλογών τώρα, οι γιορτές αυτές είναι η χαρά του υποψηφίου.

Μόνο που σε πολλές περιπτώσεις, οι διάφοροι υποψήφιοι δε γνωρίζουν πάντα που είναι τα
γραφεία του τάδε συλλόγου και ψάχνονται για ώρες.

Άφησαν τους μαθητές

Πιθανά αυτό συνέβη την Κυριακή, την ώρα της εκδήλωσης του Δήμου Ιωαννιτών για τη
βράβευση των αρίστων μαθητών, των σχολείων του Δήμου μας.

Οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρόντες, οι αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι αρχών
που θα είναι υποψήφιοι σε διάφορα πόστα τον ερχόμενο Μάιο ή στις εθνικές εκλογές,
όποτε γίνουν, μάλλον είχαν «πίτες» να προλάβουν, διαφορετικά δεν εξηγείται η βιασύνη
τους.

Άφησαν... σύξυλους τους μαθητές που περίμεναν να βραβευτούν και στο τέλος, έμεινε στην
εκδήλωση ο Δήμαρχος και ελάχιστοι άλλοι (π.χ. ο εκπρόσωπος του στρατηγού, ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Γ. Μήτσης).

Οι τελευταίοι, αν μη τι άλλο, αντιλαμβάνονται ότι είναι αυτοκτονικό να «γράφεις» με τέτοιο
τρόπο πολίτες και δη παιδιά.

Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά άλλωστε, που λέει και το τραγούδι;
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Ψιλά γράμματα όμως, είναι αυτά για κάποιους...

Η «πρώτη» του Φορέα

Η πρώτη συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, την περασμένη
Τετάρτη, δεν ήταν μόνο για το τυπικό της εκλογής του αντιπροέδρου και του γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και τις πρώτες άδειες, επί των οποίων κλήθηκε να
γνωμοδοτήσει.

Με μια τουλάχιστον αίτηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας για πτηνοτροφείο, τα φρέσκα
μέλη του Φορέα ψιλο-έφριξαν... όταν διαπίστωσαν ότι αυτό το «μαγαζί» που λειτουργεί μια
ανάσα από τη Λίμνη Παμβώτιδα, δεν πληροί ούτε κατά διάνοια τους περιβαλλοντικούς
όρους, με τους οποίους εγκρίθηκε η αδειοδότησή του πριν από 10 περίπου χρόνια.

Οι γνωρίζοντες εύκολα αντιλήφθηκαν ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι για να το θέσω
επιεικώς, άκρως επικίνδυνη για τη Λίμνη Παμβώτιδα, μόνο που για τις υπηρεσίες της πρώην
Νομαρχίας και νυν Περιφέρειας που είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν την εφαρμογή της
λεγόμενης ΑΕΠΟ, τα τελευταία 10 χρόνια, ήταν... Κυριακή...

Πείτε μου λοιπόν, τοπικοί άρχοντες πόσο αγωνιάτε για την προστασία της Λίμνης
Παμβώτιδας...

Ως προς αυτό, η αλλαγή στο ρόλο του Φορέα που θα έχει αποφάσεις όχι με γνωμοδοτικό
αλλά με ισχυρό χαρακτήρα, είναι προς την απόλυτα θετική κατεύθυνση. Απαιτείται βέβαια,
και ένας πρόεδρος που δεν θα καταλαβαίνει... Χριστό, όταν θα του λένε οι άλλοι «δώσε την
άδεια να τελειώνουμε...».

Πρώτη φορά σοβαρά
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Μιλώντας για τη Λίμνη, οφείλω να επισημάνω εδώ πως μετά από δύο χρόνια, στο τιμόνι του
Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, η «συμμαχική» διοίκηση του Παππά – Λυκοτραφίτη συζήτησε
για πρώτη φορά τεκμηριωμένα και με σοβαρότητα ένα θέμα που απασχολεί την περιοχή.

Στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ήλθε η εισήγηση της ειδικής μόνιμης επιτροπής και σε
δύο συνεδριάσεις τα μέλη της διοίκησης συζήτησαν το θέμα, πριν καταλήξουν σε απόφαση
που από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα, θα δημοσιευτεί, για το σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος της Λίμνης.

Η δεύτερη και τελική συζήτηση έγινε την περασμένη Πέμπτη και το ΤΕΕ βρίσκεται στην
προχωρημένη θέση που θεωρεί κατ' αρχήν καλό το σχέδιο ΠΔ αλλά με απαιτούμενες
πολλές βελτιώσεις.
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