Απειλεί με παραίτηση ο Τσουμάνης
Συντάχθηκε απο τον/την ο παραπολιτικος
Πέμπτη, 17 Οκτώβριος 2013 14:40 -

Φωτιές βγάζει τις τελευταίες μέρες ο πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Φίλιππος Τσουμάνης κατά του αντιδημάρχου
οικονομικών Θ. Μανταλόβα και όσων αντιδημάρχων Ιωαννίνων μπορεί να έχουν επιρροή
πάνω του για το μοίρασμα των διατιθέμενων πόρων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του
2014, βάσει του οποίου «ρίχνει» κατάφωρα τον ΟΚΠΑΠΑ.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: 3 εκατ. για τον ΟΚΠΑΠΑ τη στιγμή που μόνο για τη
μισθοδοσία του προσωπικού απαιτούνται 2,970 εκατ., όπερ μεθερμηνευόμενον μας κάνει
30.000 ευρώ για λειτουργικά, προμήθειες για παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ κτλ.

Την ώρα που προμηθευτές απειλούν να κόψουν το κρέας από τους παιδικούς σταθμούς, ο κ.
Τσουμάνης προκαλεί το Δήμαρχο και τους υπόλοιπους υπεύθυνους των οικονομικών να
πάρουν απόφαση είτε να δώσουν περισσότερα στον ΟΚΠΑΠΑ είτε να αποφασίσουν το
κλείσιμο δομών.

Το μήνυμα στέλνει ο κ. Τσουμάνης με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠΑ για
προϋπολογισμό ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Αν δεν πάρουν το μήνυμα αυτοί που πρέπει έγκαιρα,
προβλέπω κι άλλα ντράβαλα για την «Ενότητα - λέμε τώρα - Πολιτών, Νέα Γιάννενα», γιατί
ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ απειλεί να φτάσει μέχρι και στην παραίτηση.

*******

Παράπονα και αρνήσεις.

Από τον Τσουμάνη πάω σε έναν ακόμα πρόεδρο νομικού προσώπου του Δήμου που βγαίνει
εσχάτως παραπονούμενος για τη διαχείριση του Θ. Μανταλόβα που κόβει οριζόντια ως
άλλος. Στουρνάρας 30% από τους προϋπολογισμούς του ΟΚΠΑΠΑ και του Πνευματικού
Κέντρου. Εννοώ ασφαλώς τον Μωυσή Ελισάφ.

Η διαφορά βέβαια, είναι ότι τελευταίος μπορεί να ζητά περισσότερα για τον πολιτισμό,
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αλλά μαθαίνω ότι προ ημερών αρνήθηκε κονδύλιο της τάξης των 3.000 ευρώ για το ταξίδι
στην Κύπρο του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών του ΠΚΔΙ, προκειμένου να λάβει μέρος
στο φεστιβάλ της Αγ. Νάπας

Το κονδύλι ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο, την ώρα που ο Δ. Θεμελής ψήφιζε λευκό και ο
πρόεδρος του ΠΚΔΙ βρίσκονταν μεταξύ. τουαλέτας και εντευκτηρίου, παρευρίσκονταν
δηλαδή στη συνεδρίαση.

Όταν ο κ. Μανταλόβας κάλεσε τον κ. Ελισάφ να περάσει για να εισπράξει, ο τελευταίος
φέρεται να αρνήθηκε, προτρέποντας τα μέλη του χορευτικού είτε να ξεχάσουν την Κύπρο
είτε να βρουν άλλους χρηματοδότες, όπως έγινε με τη χορηγία του Χήτου.

Συμπέρασμα; Ο πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Φίλιου δεν θέλει
να χρωστάει χάρες στον Δήμαρχο.

*******

Περασμένα ξεχασμένα για τους δυο Μιχάληδες.

Μια χαρά τα είπαν Κασσής και Χρυσοχοΐδης προχθές για τα θέματα του Νομού μας, με
κυριότερο τα περί κλεισίματος του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά κι εγώ τι θυμάμαι μερικές
φορές.

Θυμάμαι τότε που ο βουλευτής Ιωαννίνων έκανε αντάρτικο κατά των πρώτων σκληρών
μνημονιακών μέτρων αυτής της κυβέρνησης Σαμαρά και τα καταψήφιζε, και ο Χρυσοχοΐδης
που... μπάταρε μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. ζητούσε τη διαγραφή του Γιαννιώτη από το κόμμα
και την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα.
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