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Έχει «φουντώσει» η κουβέντα για τα αδέσποτα ζώα στα Γιάννενα, ακριβώς επειδή έχει
διογκωθεί και το πρόβλημα με αυτά. Πάντως, προσωπικά, δεν φοβάμαι, γιατί ο Δήμος θα
κάνει για το θέμα σύσκεψη... Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ανακοινώνει και μια εβδομάδα πριν.

Εντάξει, ως πρώτη κίνηση είναι απαραίτητη, αλλά εδώ δεν έχουμε ένα άγνωστο πρόβλημα,
που πρέπει με έναν ειδικό τρόπο να επιλυθεί. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα ξεκινά και
τελειώνει στην ηλίθια νοοτροπία κάποιων από εμάς, ενώ διογκώνεται από την έλλειψη
χρημάτων για την επέκταση των απαραίτητων δομών.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι χρειάζεται... μπόγιας. Προφανώς και δεν ασπάζομαι
αυτή την άποψη, αλλά ίσως θα χρειαζόταν ένας... μπόγιας για όλους εκείνους που αφήνουν
τα σκυλιά τους επειδή απλώς τα ...βαρέθηκαν.

Στην επερχόμενη, λοιπόν, σύσκεψη στο Δημαρχείο για το θέμα, έχω ειλικρινά απορία τι
άλλο μπορεί να προταθεί ως λύση ή τι άλλο μπορεί να ειπωθεί από τους αρμοδίους. Ίσως
μια... Αστυνομία για την εγκατάλειψη των ζώων να είναι απαραίτητη, καθώς όπως φαίνεται
μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα.

Ο Ομπάμας

Ήρθε, είδε, μίλησε (και ελληνικά), έφαγε, προκάλεσε χαμό στους δρόμους της Αθήνας και
έφυγε. Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα (ή Ομάμπας κατά το
ελληνικότερο), χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ως ηγέτης, μετά την ομιλία που έκανε. Μόνο
που ηγέτη ο οποίος να μην πιάνει στο στόμα του μεγάλα θέματα, δεν έχω ματαξαναδεί.

Προφανώς και τα όσα θα έλεγε, μετά την εκλογή Τράμπ, θα ήταν άνευ σημασίας, αλλά
διάολε, έρχεσαι σε μια περιοχή που «φλέγεται» από τους γύρω-γύρω και δεν λες την
παραμικρή κουβέντα. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η ομιλία του εφόσον είχε εκλεγεί η Χίλαρι
Κλιντον, αλλά ακόμη και έτσι, κάτι έπρεπε να πει και κάποιο στίγμα έπρεπε να δώσει για
τα μεγάλα θέματα της περιοχής μας. Όχι ότι θα άλλαζε και κάτι, αλλά να... έτσι για να
έχουμε κάτι να θυμόμαστε όλοι εμείς που τον υποδεχθήκαμε ως ...βασιλιά (το ραγιαδισμό
μου μέσα!).
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Το... τρομπόνι

Τις τελευταίες ημέρες όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα πράγμα: εάν –ο μοι
γένοιτο- κάνει κάποιο μεγάλο σεισμό, πού θα περάσουμε το βράδυ –ή τα βράδια- με τέτοια
κρύο που έχει;

Εντάξει δεν θέλω να γίνονται μάντης κακών, αλλά οι τελευταίες απανωτές σεισμικές
δονήσεις μας δημιουργούν άγχος. Και είναι λογικό. Ακόμη πιο λογικό είναι να ακούμε τους
σεισμολόγους, οι οποίοι είναι καθησυχαστικοί, αλλά αυτό άντε πες το σε όλους όσους
φοβούνται τη γη όταν τρέμει. Και είναι πολλοί.

Πάντως, όλο αυτό το σκηνικό μου φέρνει στο νου το επεισόδιο από το «Κωνσταντίνου και
Ελένης», με τον Ρώμα που φοβόταν τους σεισμούς και κοιμόταν παραμάσχαλα με ένα
τρομπόνι! Κοιτάξτε, κακή ιδέα δεν είναι, μόνο που εμείς εδώ στην Ήπειρο, αντί για
τρομπόνι, λέω να χρησιμοποιήσουμε κλαρίνο!

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!
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