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Τυπικός στο πρόγραμμά του, πρόσχαρος με τον κόσμο που συνάντησε, από τους
εργαζόμενους στο εργοστάσιο απορριμμάτων, τους εργαζόμενους στο αρχαίο θέατρο της
Δωδώνης, τους υπαλλήλους που βρίσκονταν βράδυ Τρίτης στο Δημαρχείο της πόλης, μέχρι
και με τους Γερμανούς που τον χαιρέτισαν στη Δωδώνη και με τους οποίους συνομίλησε για
λίγο στα Γερμανικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε να το... χαίρεται που είναι
Πρωθυπουργός.

Για να το θέσω και διαφορετικά, επειδή έτυχε ως τώρα, να κάνω με το Μητσοτάκη
κάμποσες συνεντεύξεις για την τηλεόραση, από όταν ήταν απλός βουλευτής Β΄ Αθηνών,
Υπουργός, μέχρι και υποψήφιος για την προεδρία της ΝΔ, δεν αισθάνθηκα προχθές, ότι είχα
μπροστά μου έναν άλλον άνθρωπο... αν με πιάνεται.

Αυτά ως προς το επικοινωνιακό μέρος της επίσκεψης Μητσοτάκη στα Γιάννενα.

«Φτωχό» το ταξίδι

Σε ό,τι αφορά την... παραγωγή αποτελέσματος για την περιοχή, θα έλεγα ότι ήταν μάλλον
«φτωχό» το μονοήμερο ταξίδι Μητσοτάκη στο Νομό μας. Σε δύο μήνες θα μπορούσε να πει
κανείς πως είναι δύσκολο για μια κυβέρνηση να προετοιμάσει παρεμβάσεις και να τις
εξαγγείλει ερχόμενος εδώ ο Πρωθυπουργός, ως εκ τούτου, αποδεικνύεται πως μάλλον είχα
δίκιο όταν στα «Δήγματα» της περασμένης Πέμπτης, σημείωνα: «Δυσκολεύομαι να
κατανοήσω το λόγο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ήπειρο, σε αυτή τη φάση,
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αρχές φθινοπώρου, όταν λογικά, δεν υπάρχουν πράγματα να εξαγγείλει, καθώς δεν έχει
προλάβει η κυβέρνηση στους δύο μήνες εξουσίας, να προετοιμάσει. Αν κρίνουμε από τα όσα
είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα είναι έκπληξη να έχει ώριμες ανακοινώσεις μέσα σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα».

Ντεκόρ και μια υποχρέωση

Τα Γιάννενα αποτέλεσαν κυρίως το... ντεκόρ για το κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να
ασκηθεί πίεση σε περιοχές που έχουν μείνει πίσω στη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά
και για να αναπτύξει ο Μητσοτάκης το μεγαλόπνοο σχέδιο της κυβέρνησής του για την
παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.

Απτές δεσμεύσεις δεν ανέλαβε για κάτι, πέρα ας πούμε, από το στόχο της ένταξης των
Ζαγοροχωρίων στα πολιτιστικά τοπία της Unesco. Πέραν τούτου ουδέν... και το λέω αυτό
για να προσγειωθούν οι φίλοι της ΝΔ που ενθουσιάστηκαν από την Πρωθυπουργική
επίσκεψη.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ήταν παρούσα στην επίσκεψη στο Ελευθεροχώρι – νομίζω
ότι δεν ήταν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο. Η
Ρόδη Κράτσα υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων αλλά μετά, καθ'
οδόν για το εργοστάσιο απορριμμάτων μάλλον χάθηκε λίγο και άργησε να φτάσει στο
σημείο.

Η συνάντηση με Ελισάφ

Το κλείσιμο της περιοδείας του Πρωθυπουργού και η συνάντηση με τον Μωυσή Ελισάφ,
ήταν κάτι που όπως μαθαίνω, επεδίωξε ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Όσους αποδίδουν την
επιλογή αυτή στην... δήθεν, προεκλογική στήριξη της ΝΔ στην παράταξη του σημερινού
Δημάρχου, κόντρα στην επίσημη υποψήφια του κόμματος Τ. Καλογιάννη, τους συμπονώ για
την οδυνηρή ήττα... Δε μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο...

Στο κάτω-κάτω πρέπει να αντιληφθούμε και κάτι ακόμα, και είναι αυτό μια προτροπή προς
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όσους θα πρέπει να... υπομείνουν ως Δήμαρχο τον Ελισάφ, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια:
είναι ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο σε έναν ευρύ κύκλο πολιτικών, πνευματικών και
οικονομικών παραγόντων της χώρας και από αυτό έχει να κερδίσει η πόλη. Τίποτα
περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Για την πολιτική του και τις επιλογές που θα κάνει ως Δήμαρχος για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια, είμαι εδώ πρώτος, για να του ασκήσω κριτική, ακόμα πιο σκληρή από ότι έκανα
στον προκάτοχό του.

Σουρεάλ καταστάσεις στο Δημαρχείο

Η εικόνα της δημοτικής αρχής που ανέμενε τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στο
Δημαρχείο, το απόγευμα της Τρίτης, ήταν αναμφίβολα μια από τις πιο σουρεάλ πολιτικά,
καταστάσεις που έχει φιλοξενήσει ο συγκεκριμένος τόπος...

Το να βλέπεις το φίλο μου τον Παπαγεωργίου – γεια σου Μήτσο! – τον Αρλέτο και τον
Πήχα, από τους λίγους εναπομείναντες βέρους Πασόκους των Ιωαννίνων, να χαίρονται
επειδή περίμεναν να υποδεχτούν έναν... Μητσοτάκη, δεν φάνταζε μέχρι πριν από μερικά
χρόνια, ως κάτι φυσιολογικό...

Το ζήσαμε κι αυτό όμως...

Η νυν δημοτική αρχή, στη μία, τη βασική, συνιστώσα της, συγκροτείται από τους
εκπροσώπους εκείνου του εκσυγχρονιστικού ρεύματος του παλιού ΠΑΣΟΚ, το οποίο
προσπαθεί να «υιοθετήσει» πολιτικά ο Μητσοτάκης.

Για να σοβαρευτώ, η εκάστοτε δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με την
οποιαδήποτε κυβέρνηση του τόπου, αν η τελευταία δείχνει την ειλικρινή διάθεση.

Ο Θεοδωρικάκος ήξερε...
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Από το παραπολιτικό του πολύ-υπουργικού κλιμακίου, το οποίο συνόδευε το Μητσοτάκη
στα Γιάννενα, διαπίστωσα ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν πολύ
καλά ενημερωμένος για θέματα όπως η λειτουργία του εργοστασίου ΑΣΑ, στο
Ελευθεροχώρι.

Ως γνωστόν, στο εργοστάσιο της ΤΕΡΝΑ που επαινέθηκε από τον Πρωθυπουργό και
σύσσωμο τον φιλοκυβερνητικό τύπο, δεν πηγαίνουν όλοι οι Δήμοι τα σκουπίδια τους, με
πιθανό αποτέλεσμα, τον ερχόμενο Μάρτιο, στην εκκαθάριση που θα γίνει από τη
διαχειρίστρια του εργοστασίου, να διαπιστωθεί ότι αντί των 80.000 τόνων σκουπιδιών που
λέει η προγραμματική συμφωνία της εταιρείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι πρέπει να
οδηγούν στο εργοστάσιο οι 18 Δήμοι της Ηπείρου, η ποσότητα που επεξεργάστηκε η
μονάδα, είναι κατώτερη της ελάχιστης εγγυημένης. Οι Δήμοι θα πρέπει να πληρώσουν τη
διαφορά μέχρι τις 80.000 τόνους, άσχετα αν δεν επεξεργάστηκε τα παραπάνω σκουπίδια
το εργοστάσιο.

Ο Θεοδωρικάκος λοιπόν, ήταν ενήμερος για τη βασική αυτή λεπτομέρεια... που αναδεικνύει
τους τελευταίους μήνες ο Περιφερειάρχης.

Είμαι περίεργος να δω αν και κατά πόσο, κάποιοι Δήμοι ή όσοι τουλάχιστον πρόσκεινται
στη ΝΔ, μεταβάλλουν τη στάση τους, το επόμενο διάστημα...

Το πιάνετε προφανώς το υπονοούμενο... Αναφέρομαι στην «ανεξάρτητη» Τοπική
Αυτοδιοίκηση...

Επίσκεψη στη «ΔΩΔΩΝΗ»

Μάκης Βορίδης και Κωστής Χατζηδάκης επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν το απόγευμα της
Τρίτης, στις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ», μετά από πρόσκληση του
αντιπροέδρου της επιχείρησης, Γιάννη Βιτάλη.
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Οι δύο Υπουργοί συνάντησαν ακόμα, το CEO της βιομηχανίας και τον αναπληρωτή του, Tom
Seepers και Μιχάλη Παναγιωτάκη αντίστοιχα, και άκουσαν για τα σχέδια της επιχείρησης
και τη δραστηριότητά της.

Το παρελθόν του Κ. Χατζηδάκη ως Υπουργού Ανάπτυξης σε σχέση με το φρέσκο γάλα, έχει
ορισμένα «γκρίζα» σημεία, όπως οφείλουμε να θυμόμαστε εμείς οι απέξω... ο δε Βορίδης
δείχνει ως τώρα διάθεση να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που κερδίζουν από το όνομα
της φέτας και που έχουν βαλθεί να καταστρέψουν το εθνικό μας προϊόν. Οι διοικούντες τη
«ΔΩΔΩΝΗ» βρίσκονται στην αντίπερα όχθη και θέλουν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
συμπαραστάτη τους.

Ο «μαύρος» Βορίδης

Ο Βορίδης εν τω μεταξύ, πολύ μαυρισμένος ήταν ο... Υπουργός!

Τι διάολο, σολάριουμ κάνει ή δε σταμάτησε ακόμα τα μπάνια;

Μποέμ Υπουργός που του 'κατσε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο δεν πολυφαντάζονταν αλλά
μέχρι σήμερα, δείχνει τη διάθεση να κάνει καλά τη δουλειά του.

Η Μενδώνη στη Δωδώνη

Στην άλλη Δωδώνη, τον αρχαιολογικό χώρο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αν δεν
κάνω λάθος πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη, μετά από πολλά χρόνια.

Ήταν γύρω στο 2008, όταν η Μενδώνη, ως γενική γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού
επισκέπτονταν το θέατρο ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΑΣ και κινδύνευε να λιντσαριστεί,
μαζί με τους άλλους αρχαιολόγους.
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Εξαγριωμένοι με τους περιορισμούς στη ζώνη προστασίας της κοιλάδας Δωδώνης, κάτοικοι
της περιοχής, είχαν βρίσει και... «λούσει» με καφέδες αρχαιολόγους. Ίσως είναι ένας λόγος
που η Μενδώνη άφησε να περάσουν πολλά χρόνια, προκειμένου να ξαναεπισκεφτεί το
χώρο.

Σιγά η πατρίδα κοιμάται

Όταν εδώ και μήνες, μετά από καταγγελίες ενδιαφερόμενων, βουίζει το πανελλήνιο για τις
προκηρύξεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στις μονάδες υγείας των υγειονομικών
περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας, επί ΣΥΡΙΖΑ, δυόμιση μήνες μετά την ορκωμοσία του νέου
Υπουργού Υγείας, δεν έχω αντιληφθεί να υπήρξε μια πρωτοβουλία για τον έλεγχο των
διαδικασιών, ώστε να μην εξακολουθεί να υφίσταται η περιρρέουσα ατμόσφαιρα... των
διαγωνισμών που έγιναν προεκλογικά, για το βόλεμα «ημετέρων».

Στην 6η ΥΠΕ, παρ' ότι έχει περάσει από την ακρόαση στην αρμόδια Επιτροπή της βουλής, ο
νέος διοικητής δεν έχει αναλάβει ακόμα καθήκοντα και ως εκ τούτου, δεν έχει ασχοληθεί
κανείς με τις καταγγελίες για το διαγωνισμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Έτσι, έχει το περιθώριο ο διοικητής του ιδρύματος να βγαίνει ακόμα και τώρα, και να μας
κουνάει το δάχτυλο...
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