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Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως δεν είναι εικόνα αυτή που είδαμε με τα δεκάδες βιβλία
πεταμένα σε μια παράνομη χωματερή η οποία μάλιστα, όπως φαίνεται, λειτουργεί σε
γνώση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Φιλιατών στο γειτονικό νομό της Θεσπρωτίας.

Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια που λεν και στο χωριό μου.

Δεν έφτανε δηλαδή η εντελώς απαράδεκτη ενέργεια να πεταχτούν τα βιβλία, χωρίς
προηγουμένως να αναζητηθεί άλλη λύση (βιβλιοθήκες δεν υπάρχουν στο Φιλιάτι, έστω
σχολικές;) ήρθε και η ανάρτηση – απάντηση του αντιδημάρχου να τα κάνει χειρότερα, αφού
ούτε λίγο ούτε πολύ παραδέχτηκε ότι τα βιβλία πετάχτηκαν σε μια χωματερή.

Ξέρετε, απ' αυτές που η Ήπειρος δεν έχει καμία και δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ
πρόστιμο.
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*Ναι ντε, απ' αυτές.

Οι χωματερές

Σε κάθε περίπτωση η κίνηση αυτή ήταν πέρα για πέρα λάθος και απορώ που ορισμένοι
προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως και σε ότι αφορά το θέμα των χωματερών όλοι λίγο πολύ
ξέρουμε ότι και εδώ στα Γιάννενα υπάρχουν μικρές χωματερές όπου μπάζα κι άλλων ειδών
αντικείμενα βρίσκουν «καταφύγιο».

Και πέρα από την κουβέντα για τα πρόστιμα και τα λοιπά, η ουσία είναι πως οι χώροι αυτοί
πρέπει να καταργηθούν για ένα σωρό άλλους λόγους πέρα από το φόβο των οικονομικών
επιπτώσεων στην Περιφέρεια ή τους Δήμους.

Η ύπαρξη τέτοιων χώρων αποδεικνύει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων που
όλοι μιλούν είναι ακόμα αιώνες μακριά.

*Όπως και η οικολογική συνείδηση των πολιτών.

Με το δεξί ο Γιάννης

Ξεκίνησε δυναμικά και με όρεξη ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού και ανάπτυξης, Γιάννης
Λυκογιώργος. Κάτι η ημερίδα για το «έξυπνο» παρκάρισμα στα Γιάννινα, κάτι η επέκταση
του και επισκευή του ασύρματου δικτύου, κάτι η διάθεσή του να τοποθετήσει στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις
του ζωντανά μέσω διαδικτύου, δείχνουν ότι έχει μπει ζεστός.
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Βέβαια η αλήθεια είναι πως βρέθηκε σε μια αντιδημαρχία που ο προκάτοχός του, Θανάσης
Μανταλόβας, είχε φροντίσει να αφήσει έργο αλλά και παρακαταθήκη με μελέτες και
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

* Αυτό όμως δεν μειώνει το καλό ξεκίνημα του Γιάννη.

Δύσκολο έργο

Την προεδρεία του ΠΕΑΚΙ ανέλαβε τελικά ο Παντελής Κολόκας. Στέλεχος που σίγουρα θα
«αξιοποιούταν» σε κάποια θέση ο πρώην αντιδήμαρχος και με γνώσεις γύρω από τον
αθλητισμό, μοιάζει με μια λογική επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση.

Ωστόσο αναλαμβάνει το ΠΕΑΚΙ, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, μετά από μια άκρως
πετυχημένη διοίκηση η οποία έκανε πράγματα που είχαμε να δούμε χρόνια, για να μην πω
δεν τα είχαμε δει ποτέ.

Η προηγούμενη διοίκηση βέβαια εκμεταλεύτηκε τις πολύ καλές και απ' ευθείας σχέσεις που
είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για να επιτύχει τους στόχους της.

Όπως και να έχει πάντως δούλεψε για το καλό της περιοχής και έφερε σπουδαία
αποτελέσματα

* Οπότε η σύγκριση θα είναι αναπόφευκτη και μακάρι η νέα Διοίκηση να είναι το ίδιο
αποτελεσματική

Λείπουν αρβύλες
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Θα περίμενε κανείς ότι η μαζική επιθυμία νέων να καταταγούν στον Στρατό - με την ΕΣΣΟ
του Νοεμβρίου - θα γέμιζε ικανοποίηση τους επιτελείς του υπουργείου, αφού το πρόβλημα
της επάνδρωσης στις μονάδες, ειδικά στις ακριτικές, είναι γνωστό. Τα οικονομικά
προβλήματα της χώρας όμως φαίνεται ότι έχουν αντίκτυπο και σε αυτόν τον τομέα.
Κόσμος και κοσμάκης λοιπόν θέλει να καταταγεί, αλλά όπως - αποκάλυψε ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος - δεν επαρκούν τα... άρβυλα. «Υπάρχει μια ανισορροπία. Πάρα πολλοί
κατατάσσονται σε αυτή την ΕΣΣΟ, περισσότεροι από όσους μπορεί υποστηρίξει το
Στράτευμα, ακόμα και το απλό της ένδυσης, της υπόδησης και της σίτισης. Θα κάνουμε ό,τι
καλύτερο για να καταταγούν σ' αυτήν την ΕΣΣΟ όσο περισσότεροι γίνεται. Ίσως μας δοθεί
και μια ευκαιρία κατ' αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε τις Μονάδες της Θράκης και των
νησιών, διότι αυτές εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό επάνδρωσης».

* Το πιάσατε το υπονοούμενο...

Γκρίνια

Γκρίνια επικρατεί μεταξύ των εμπλεκομένων για το μικρό χρονικό διάστημα που δόθηκε
στην παράταση κτηματογράφησης, στην περιοχή μας.

Ως γνωστόν η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ακινήτων για τις περιοχές που βρίσκεται σ'
εξέλιξη στα Γιάννενα παρατάθηκε ως τις 31 Σεπτεμβρίου.

Στην Ήπειρο το συνολικό ποσοστό κτηματογράφησης δεν ξεπερνά το 50% και παραμένει
αμφίβολο εάν θα προλάβουν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν τα ακίνητά τους.

* Για να δούμε.

Καμία ανησυχία για την Ήπειρο από τους σεισμούς στην Αλβανία

Τις πληγές της μετρά η Αλβανία - ευτυχώς όχι ανθρώπινα θύματα - μετά τους δύο ισχυρούς
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σεισμούς που συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου οι οποίοι έγιναν αισθητοί σε Ήπειρο,
Κέρκυρα και Ιόνια νησιά.

Ο μεγαλύτερος σεισμός ήταν μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, ήταν κοντά στο
Δυρράχιο και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Σε δηλώσεις του ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθ. Λέκκας ανέφερε
ότι "οι σεισμοί έγιναν αισθητοί στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Ιόνια
νησιά κι αυτό γιατί οι εν λόγω περιοχές είναι χιλιομετρικά κοντά. Ωστόσο αυτή η ρηξιγενής
ζώνη δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ρήγματα στον ελληνικό χώρο".
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