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Τα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες στο ελληνικό κοινοβούλιο, με την παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης – λογικά αργά χθες το βράδυ, από τους 145+6 πρόθυμους βουλευτές – στην
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, και την επερχόμενη νέα κοινοβουλευτική δοκιμασία του
Τσίπρα για την έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ασφαλώς και δεν έχουν
προηγούμενο...

Μέχρι την προηγούμενη φορά... που έγινε ακριβώς το ίδιο, με διαφορετικούς
πρωταγωνιστές αλλά εξίσου πρόθυμους βουλευτές να... ξεπουλήσουν τις όποιες αρχές των
κομμάτων με τα οποία εξελέγησαν το 2012 και την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων τους.

Όποιος από τη ΝΔ ή το ΚΙΝΑΛ σχίζει σήμερα τα ιμάτιά του, γιατί τάχα μου, οι
ποδοσφαιρικού τύπου μεταγραφές βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, επισυμβαίνουν
για πρώτη φορά, είτε έχουν κοντή μνήμη είτε θεωρούν πως εμείς το πόπολο, είμαστε
χρυσόψαρα.

Το πρώτο για την ιστορία, bing bang του ελληνικού πολιτικού «σύμπαντος» προκλήθηκε από
την υπερψήφιση του δεύτερου μνημονίου. Το Φεβρουάριο του 2012 η κυβέρνηση Παπαδήμου
φέρνει προς ψήφιση τη δεύτερη δανειακή σύμβαση και 22 βουλευτές διαγράφονται από τα
κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που στήριζαν την τρικομματική κυβέρνηση.

Ο Γιώργος Παπανδρέου διαγράφει τους εξής:

Βάσω Παπανδρέου Σπύρος Κουβέλης, Άννα Βαγενά, Λούκα Κατσέλη, Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου, Λάμπος Μίχος, Μαρία Κυριακοπούλου, Ανδρέας Τριανταφυλόπουλος,
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Βασίλης Τόγιας, Γιώργος Κασάρας Κυριακή Τεκτονίδου, Χάρης Καστανίδης, Χρήστος
Κατσούρας, Γιάννης Μιχελογιαννακης, Θόδωρος Παραστατίδης Αλεξάνδρος Αθανασιάδης,
Γιώργος Παπαμανώλης, Οδυσσέας Βουδούρης, Τσετίν Μάτατζιν, Ηλίας Θεοδορίδης, Γιάννης
Αμοιρίδης, Χρήτος Μαγκούφης.

Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει τους εξής:

Έλενα Κουντουρά, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Δημήτρη Σταμάτη, Κωνσταντίνο Παπασιώζο, Γιώργο
Βλάχο, Μιχάλη Γιαννάκη, Μαργαρίτη Τζήμα, Τσαμπίκα Ιατρίδη, Αλέξανδρο Δερμετζόπουλο,
Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο, Μανώλη Κεφαλογιάννη, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, Ζήση
Τζηκαλάγια, Χρήστο Ζώη, Σπυρίδωνα Γαληνό, Παναγιώτη Μελά, Γεώργιο Καρασμάνη,
Θεόφιλο Λεονταρίδη, Αναστάσιο Καριπίδη, Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, Γεώργιο Βαγιωνά.

Στα «πλευρά» της ΝΔ δημιουργούνται τότε οι ΑΝΕΛ.

Το δεύτερο bing bang, έρχεται δυόμιση χρόνια αργότερα, κατά την δεύτερη ψηφοφορία για
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πιο ευάλωτη και σε αυτή την ιστορική στιγμή, εμφανίστηκε η ΚΟ
των ΑΝΕΛ αλλά και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που είπαν «ναι» στο Σταύρο Δήμα.
Πολλοί εξ αυτών – σύμπτωση; - ήταν υποψήφιοι με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, στις αμέσως
επόμενες εκλογές, του 2015 αλλά κανείς δεν εξελέγη, πλην του Βασίλη Οικονόμου, μιας και
τοποθετήθηκε στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο Επικρατείας, έχοντας προλάβει να περάσει ως
τότε, από το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ...

Το αλισβερίσι για την πολιτική επιβίωση βουλευτών από μικρότερα σε μεγαλύτερα κόμματα
συνεχίστηκε και στο «νεκρό» εκλογικά χρόνο από το 2015 ως τις αρχές του 2019.
Ωφελημένοι ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, ενώ αντίθετα τα κόμματα που αποψιλώθηκαν
κοινοβουλευτικά ήταν το «Ποτάμι», οι ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρώων. Κόμματα που θα
μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είχαν ισχυρές βάσεις ή δεν κατάφεραν να αναπτύξουν
υγιείς δεσμούς με την κοινωνία, από όταν σχηματίστηκαν.

Η Λίμνη και το ΠΔ
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Το θέμα που κυριάρχησε στην τοπική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, ήταν το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος της Λίμνης Παμβώτιδας.

Πέραν του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος που εξέδωσε και ανακοίνωση, το σχέδιο
απασχόλησε ή θα απασχολήσει στο όριο του χρόνου της διαβούλευσης, τους φορείς της
περιοχής, όπως το ΓΑΣ Ιωαννίνων, τα Επιμελητήρια – το Τεχνικό Επιμελητήριο συνεδριάζει
την Παρασκευή... - και λιγότερο τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις του τόπου.

Είναι χαρακτηριστικό πως για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος εξέδωσαν
ανακοινώσεις με τις θέσεις τους, δύο παρατάξεις που δεν είναι εκλεγμένες σήμερα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων αντίστοιχα: οι
«Ορίζοντες Ηπείρου» του Σπύρου Ριζόπουλου και το «Γιάννενα Νέα Εποχή» του Μωυσή
Ελισάφ.

Ο μεν Δήμος έκανε τη σύσκεψη της Επιτροπής Πρωτογενούς Παραγωγής αλλά μέχρι τη
Δευτέρα, δεν αναμένεται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για να λάβει απόφαση.

Ο καθυστερημένος στο πάρτι

Από τις δυνάμεις που θα λάβουν μέρος στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου, για το θέμα
τοποθετήθηκε μέχρι και σήμερα, η παράταξη Ριζόπουλου, με αρκετά... προωθημένες για τα
δεδομένα των περιβαλλοντικών φορέων της περιοχής, προτάσεις για τη Λίμνη.

Να υποθέσω πως αν δεν έβγαζε ανακοίνωση ο Ριζόπουλος, ο Καχριμάνης δεν θα
συγκαλούσε περιφερειακό συμβούλιο με το θέμα της Λίμνης;

Αν δεν ισχύει αυτό που λέω, τι δικαιολογεί την καθυστέρηση στη συνεδρίαση του σώματος
που θα κληθεί την ερχόμενη Δευτέρα, να συζητήσει για το προτεινόμενο σχέδιο, χωρίς την
υποχρέωση λήψης απόφασης, όπως υπονοεί το θέμα που ενεγράφη στην ημερήσια διάταξη;
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Τυπικά, η απόφαση θα ληφθεί με τη λήξη της προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης που
έχει οριστεί στο opengov η ώρα 16:00 της 21ης Ιανουαρίου αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα
αρνηθεί να λάβει υπόψη το Υπουργείο μια άποψη που διατυπώνεται εκπρόθεσμα.

Αυτός που έρχεται τελευταίος στο πάρτι... είτε είναι αμελής και πρόχειρος στα ραντεβού
του, είτε θέλει να κάνει εντύπωση... Τι από τα δύο ισχύει στην περίπτωση της Περιφέρειας
Ηπείρου;

Σέρνεται;

Ίσως και τίποτα από τα δύο, ίσως και τα δύο...

Πίεση ο Καχριμάνης δεν έχει από μέσα από το περιφερειακό συμβούλιο. Ποιος να απαιτήσει
με μια ανακοίνωσή του, να συνεδριάσει το σώμα για τη Λίμνη; Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που
είμαι βέβαιος πως το βρίσκει τέλειο το προτεινόμενο σχέδιο ή η λειψή «Συμμαχία
Ηπειρωτών» του Συριζαίου υποψήφιου Περιφερειάρχη;

Με πολλά από αυτά που λέει στην ανακοίνωσή της η παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου»
διαφωνώ. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται πως ο Ριζόπουλος σέρνει τον
Καχριμάνη να τεθεί ενώπιον ενός προβλήματος που θα ήθελε να αποφύγει.

Άλλωστε, ο Περιφερειάρχης πήρε θέση για το σχέδιο, με δήλωσή του τρεις μέρες αφότου
αναρτήθηκε στο opengov, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Το θέμα της Διαχείρισης του
Προεδρικού Διατάγματος είναι πολύ σοβαρό. Την Αυτοδιοίκηση την έχουμε για να υπάρχει
μια αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Αν θέλανε λύση για τη λίμνη μπορούσαν να
δώσουν το δικαίωμα, μέσω του Π.Δ. να έχει σχέση η Περιφέρεια- που έχει δείξει δείγματα
ενδιαφέροντος- και ο Δήμος (Ιωαννιτών) μέσω και της ΔΕΥΑΙ. Εάν τα παραπέμπουμε σε
όργανα τα οποία είναι μακριά από το πρόβλημα, αυτό δεν θα λυθεί ποτέ».

Και παρακάτω: «Καταλαβαίνετε ότι ο Φορέας συγκροτείται από ανθρώπους του
Υπουργείου, οι οποίοι κατ' αυτόν τον τρόπο δράσανε σε πολλά θέματα που αφορούσαν την
Ήπειρο»...
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Τέτοια πετυχεσιά

Τέτοια πετυχεσιά, του αξίζουν συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη!

Οι... άνθρωποι του Υπουργείου προφανώς και δε συγκροτούν το Φορέα αλλά εκπρόσωποι
τοπικών φορέων το κάνουν.

Ο Φίλιος είναι φίλος του Καχριμάνη από τότε που μαζί έφτιαξαν το στίβο του σκι στην
Αμφιθέα, ο δε αντιπεριφερειάρχης Γοργόλης μετέχει στο νέο ΔΣ του Φορέα, ως προταθείς
από την Περιφερειακή Αρχή! Ξέχασε αλήθεια, ο Καχριμάνης ότι πρότεινε τον Γοργόλη για
τον Φορέα;

Με το Φορέα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Περιφερειάρχης.

Με το Φίλιο στο τιμόνι του Φορέα τέλος, θα τα φτιάξουν όλα...

Θα μας τρελάνουν!

Όσοι λένε πως ο Αλέκος τα 'χει βρει με το ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά, βλέπουν κάτι περίεργες...
συμπτώσεις και κουνούν το κεφάλι τους, με την ικανοποίηση της αυτοεπιβεβαίωσης...

Ο Μαντάς για παράδειγμα, δοκίμασε την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Προστασίας
στην Ήπειρο, αφού πέρασε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Τις μέρες του βαρύ χιονιού ήταν στην Αθήνα και όταν ξαστέρωσε... ήλθε βόλτα στα
Γιάννενα για να συγχαρεί το Δημήτρη το Μαυρογιώργο για την απόδοση του μηχανισμού της
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Περιφέρειας! Δε λέω ότι δεν απέδωσε ο μηχανισμός αλλά ο Μαντάς από πού το
διαπίστωσε αυτό ακριβώς;

Σε προεκλογική περίοδο – ουσία και όχι τύποις – ένας κυβερνητικός βουλευτής
επισκέπτεται την υπηρεσία του φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου πολιτικά
προΐσταται ο αντίπαλος υποψήφιος, του υποψήφιου Περιφερειάρχη που θεωρητικά στηρίζει
ο ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές, άρα και ο κ. Μαντάς.

Θα μπορούσε να μου απαντήσει κανείς πως πρόκειται για δείγμα υψηλού πολιτικού ήθους
και απαράμιλλου πολιτικού πολιτισμού, από πλευράς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
του ΣΥΡΙΖΑ...

Επειδή όμως μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ... χαλαρώστε και πάρτε το αλλιώς...

Δεν τα ξέρουν αυτά οι «σύντροφοι».

Άρα, μήπως μιλάμε για κάτι άλλο;

Έδωσα την είδηση

Ήμουν ο πρώτος που σας ενημέρωσε για τη νέα πρωτοβουλία ίδρυσης μιας ακόμα
περιφερειακής παράταξης που θα λάβει μέρος στις εκλογές του Μαΐου.

Πρόκειται όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, για μια
πρωτοβουλία που θα επιχειρήσει αρχικά να μετρήσει την απήχηση ενός πραγματικά
ανεξάρτητου αυτοδιοικητικού εγχειρήματος στην Ήπειρο και αν βγει... θα γεννηθεί και
παράταξη, με όνομα, επικεφαλής κτλ.
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