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Την τελευταία εβδομάδα, η τοπική επικαιρότητα θα έλεγα ότι κυριαρχείται από τις
εσωκομματικές εκλογές της ΔΗΣΥ. Γιάννης Μανιάτης, Φώφη Γεννηματά και Γιώργος
Καμίνης, με τον τελευταίο να έρχεται σήμερα στα Γιάννενα και να ετοιμάζεται να μιλήσει
σε μια ανοιχτή συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Du Lac, εκεί δηλαδή που πριν πέντε μέρες
μίλησε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναμένω με ενδιαφέρον να συγκρίνω την ανθρωπογεωγραφία και τις εικόνες των
ανθρώπων που στηρίζουν τον ένα ή τον άλλο υποψήφιο για την ηγεσία της
Κεντροαριστεράς, γιατί αυτό που παρατήρησα στην ομιλία της Φώφης προχθές, είναι πως
δεν θα δούμε αυτό που συνέβη στις εκλογές της ΝΔ: κόσμο δηλαδή, να παρακολουθεί και να
ακούει όλους τους υποψήφιους, αν και ήταν γνωστό ποιος στήριζε ποιον, τότε...

Στην ομιλία της Φώφης ας πούμε, δεν ήταν πρωτοκλασάτα στελέχη του τοπικού ΠΑΣΟΚ
που είναι γνωστό πως στηρίζουν Ανδρουλάκη, δεν είδα στελέχη του «Ποταμιού», δεν είδα
ανθρώπους που έχουν εκφραστεί υπέρ του Καμίνη. Αυτό δεν συνέβη, ξαναλέω, στις
εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Άλλος πολιτικός πολιτισμός; Δεν ξέρω, πραγματικά.

Με ανωτερότητα και ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, λειτούργησε ο Στέφανος ο Ζούμπας
παρότι στηρίζει Ανδρουλάκη. Δεν τον ακολούθησαν στην ομιλία της Φώφης, ούτε ο πρώην
Υπουργός Βαγγέλης Αργύρης, ούτε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ
Σωτήρης Ζαρμπαλάς. Αμφότεροι ως γνωστόν, ανήκουν στο στρατόπεδο του Κρητικού
ευρωβουλευτή.

Οικογενειακά «προβλήματα»... (2)

Αν και για τον Βαγγέλη Αργύρη συγκεκριμένα - χωρίς να έχω κάνει τη σχετική
διασταύρωση, οφείλω να ομολογήσω - μου έλεγε προχθές ο Γιάννης ο Μανιάτης πως θα
προκαλέσει μείζον... θέμα στην οικογένεια του πρώην Υπουργού, η εσωκομματική
αναμέτρηση...

Μου είπε συγκεκριμένα ο πατριώτης μου βουλευτής πως έχει κερδίσει τη στήριξη της Ρίτας
της Μέγα, συζύγου του Βαγγέλη. Και ο τελευταίος πάντως τον εκτιμά και ο σεβασμός είναι
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αμοιβαίος. Άλλωστε αρκετοί θα έχουν πρώτη επιλογή τον Μανιάτη και τη δεύτερη Κυριακή,
θα ψηφίσουν κόντρα στην Φώφη, όποιον συναντήσει εκείνη στον δεύτερο γύρο.

Οι Καμινικοί των Ιωαννίνων (3)

Ισχυρό μπλοκ τέλος, ενόψει των εκλογών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, συγκροτούν οι
υποστηρικτές του Γιώργου Καμίνη.

Μωυσής Ελισάφ, Δημήτρης Παπαγεωργίου και κάποια άλλα μέλη του Ομίλου Πολιτικού και
Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων, μαζί με στελέχη του παπανδρεϊκού ΚΙΔΗΣΟ,
τάσσονται στο πλευρό του Δημάρχου Αθηναίων και η κίνηση της ανοιχτής εκδήλωσης την
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου προφανώς έχει μετρηθεί, ώστε να μην δεχτεί επικοινωνιακό πλήγμα
η υποψηφιότητα του Δημάρχου, με εικόνες μια άδειας αίθουσας, την οποία λίγα
εικοσιτετράωρα νωρίτερα, είχε γεμίσει η Γεννηματά.

Το επιτελείο του Δημάρχου πάντως, δεν διακρίνεται για την δεινότητά του στην
επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων, καθώς προχθές, ενώ σχεδίαζαν συνέντευξη
τύπου για να προπαγανδίσουν την αποψινή ομιλία, τελευταία στιγμή ανέκρουσαν πρύμναν
και άφησαν τους δημοσιογράφους σύξυλους...

Ποιος είδε το Μήτση και δεν τον φοβήθηκε...

Το deja vu της αποτυχημένης από κάθε άποψη εκπροσώπησής της, στις εκλογές του
Τεχνικού Επιμελητηρίου / Τμήματος Ηπείρου, κινδυνεύει να ζήσει η ΝΔ στις εκλογές του
Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες...

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, την περασμένη Κυριακή στα γραφεία του Μοσχάτου,
δόθηκε υποσχετική χρίσματος στον Γρηγόρη Γκίκα από το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και από υψηλά ιστάμενο κομματικό στέλεχος. Δε γνωρίζω αν θα υπάρξουν
επίσημες ανακοινώσεις - αμφιβάλλω σοβαρά γι' αυτό, αν πιστέψουμε και την απάντηση του
Κ. Μητσοτάκη στην σχετική ερώτηση που του ετέθη ση ΔΕΘ - ή αν θα επιλεγεί η οδός της
σιωπηρής αλλά ξεκάθαρης στήριξης προς το πρόσωπο του προέδρου του Υπεραστικού
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ΚΤΕΛ.

Τα προβλήματα ξεκινούν από την δεδηλωμένη πρόθεση του νυν προέδρου του
Επιμελητηρίου Γιάννη Μήτση να κατέλθει σίγουρα υποψήφιος, είτε με, είτε χωρίς στήριξη
κομματική και αν δεν πιάσουν θεμέλια οι... γέφυρες που θα επιχειρήσει να ρίξει το κόμμα
τις επόμενες ώρες, προς τον απερχόμενο πρόεδρο, τα πράγματα θα θυμίζουν το σκηνικό
των εκλογών του ΤΕΕ, όπου η αξιωματική αντιπολίτευση κατέβηκε διασπασμένη και
«πέτυχε» να χαρίσει την προεδρία στις παρατάξεις που συμμάχησαν εναντίον του
επίσημου υποψήφιου εκεί, Γιάννη Τσίγκρου.

Σωστά σκεπτόμενοι οι εδώ επιτελείς της ΝΔ συμβούλεψαν τα «κεντρικά» να επιδιώξουν την
κοινή κάθοδο Γκίγκα - Μήτση αλλά ο νυν πρόεδρος τους έπεμψε μήνυμα αρνητικό.

Ποιος είδε τον Μήτση και δεν τον φοβήθηκε... ήταν το επιεικές σχόλιο για την αντίδραση
του προέδρου. Και η συνέχεια έπεται άκρως ενδιαφέρουσα...

Υπερβολική η αντίδραση Καχριμάνη κατά Βούρδα

Ο Καχριμάνης πάντα εκνευρίζονταν αλλά μετά κάλμαρε...

Την περασμένη Παρασκευή, η Περιφέρεια Ηπείρου εξέδωσε μια σφόδρα επιθετική
ανακοίνωση κατά του γγ υποδομών Θάνου Βούρδα, γιατί όχι μόνο συγκάλεσε σύσκεψη για
το αεροδρόμιο Ιωαννίνων την Δευτέρα στην Αθήνα, χωρίς να καλέσει τον Περιφερειάρχη
αλλά στο αίτημα του τελευταίου να μεταφερθεί αργότερα δυο μέρες η συνάντηση, ώστε να
προλάβει να επιστρέψει από τη Γερμανία όπου βρέθηκε για την αγροτική έκθεση Anuga, ο
Βούρδας τον έγραψε...

Τα πήρε λοιπόν κρανίο ο ψηλός και καταλόγισε «προσωπική στρατηγική» στον Βούρδα, τον
οποίο δεν αποκλείεται να υπολογίζει ως μελλοντικό αντίπαλο. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί κι
αυτό να ισχύει - εγώ έχω «δει» τον Βούρδα υποψήφιο βουλευτή - ωστόσο ο Καχριμάνης
συνήθιζε να θυμώνει αλλά στη συνέχεια να ξεθυμώνει, αν πρόκειται για το καλό του τόπου...
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Στην εν λόγω περίπτωση όμως, ο Βλάχος πείσμωσε και δεν εκπροσώπησε κανείς την
Περιφέρεια στη σύσκεψη της Αθήνας.

«Είναι αυτό μεγάλο πλήγμα για το αεροδρόμιο;», θα αναρωτηθεί κανείς... Όχι, απαντάω
μόνος μου, αλλά το μόνο που θα ήθελα να ακούσω, είναι τον Καχριμάνη να πηγαίνει στο
Υπουργείο και να ζητά τα ρέστα από τον Βούρδα για την ξαφνική διακοπή της σύμβασης
της ΥΠΑ με την εταιρεία που προμήθευε καύσιμα στο αεροδρόμιο, ως το τέλος του 2016.

Οι Μπέγκας και Γκόλας δεν το έκαναν, γιατί θεώρησαν πως μια τέτοια κίνηση θα ήταν
ξύσιμο παλιών πληγών... Ο Καχριμάνης άραγε θα το έκανε, ή μήπως σήκωσε αδικαιολόγητα
πολύ, τους τόνους της κριτικής του απέναντι στο Υπουργείο Υποδομών που έστω και με
καθυστέρηση, έληξε την εκκρεμότητα των καυσίμων;;;

Πού τα μαθαίνει;

Κατά των προστίμων σε ΒΙΚΟ και ΖΑΓΟΡΙ για την έλλειψη άδειας εμπορίας νερού αλλά
υπέρ της εφαρμογής περισσότερων προγραμμάτων εταιρικής ευθύνης εκ μέρους των δύο
εταιρειών, σε θέματα κοινωνικής παρέμβασης, τάσσεται στο νέο άρθρο του για την
περιοχή, ο επικοινωνιολόγος και ενδιαφερόμενος για την Περιφέρεια Ηπείρου, Σπύρος
Ριζόπουλος.

Ο τύπος φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά σοβαρή πρόσβαση σε πληροφόρηση από την
Ήπειρο για μικρά και μεγάλα θέματα, πλεονέκτημα που δίνει η χρήση των νέων
τεχνολογιών... Έχω γράψει ξανά πως ο Ριζόπουλος δεν ξέρει να κερδίζει εκλογές σαν τον
Καχριμάνη αλλά μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην περιοχή, με εργαλεία και μεθόδους
ξένα στους παραδοσιακούς πολιτικούς.

Η τελευταία πρότασή του λοιπόν, αναφέρεται στη διακοπή των σχολικών δρομολογίων στη
διαδρομή Μικρή Γότιστα- Μικρό Περιστέρι- Χρυσοβίτσα, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των
σχολικών μαθημάτων, όταν ο ανάδοχος του μεταφορικού έργου παραιτήθηκε. Το
αποτέλεσμα σήμερα είναι οι γονείς να αναλαμβάνουν τη μεταφορά των παιδιών στο
σχολείο με δικά τους έξοδα για μια απόσταση 20+20 χιλιομέτρων με ό,τι έξοδα και αλλαγές
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στον οικογενειακό προγραμματισμό αυτό συνεπάγεται. Προτείνει λοιπόν, ο Ριζόπουλος, να
παρέμβουν σε τέτοια θέματα οι δύο μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης της περιοχής, ώστε να
μην αναλώνονται μόνο σε αθλητικά γεγονότα, όπως κάνουν ως σήμερα κυρίως.

Η πρόταση αξιολογείται, αν είναι καλή ή κακή. Εγώ αυτό που κράτησα, είναι η πρόσβαση
του «υποψήφιου» σε πληροφορίες που ακόμα και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
αργούν να φτάσουν...

Μια ωραία ανακοίνωση

Γίναμε γνώστες της συνάντησης με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη που
είχαν στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, και ο
αντιδήμαρχος αθλητισμού, Παντελής Κολόκας, από το δελτίο τύπου του Δήμου, μετά της
σχετικής φωτογραφίας...

Η ανακοίνωση καταλήγει (sic) «(σ.σ. ο Δήμαρχος) σημείωσε και τις αναπτυξιακές
προοπτικές που μπορούν να προσδώσουν στα Γιάννενα, τόσο η αναβάθμιση των
υφιστάμενων όσο και η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, με τον κ. Βασιλειάδη
να συμφωνεί, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκεκριμένων εξαγγελιών κατά
τη διάρκεια του αναπτυξιακού συνεδρίου»...

Στ' αλήθεια, δεν έκρυψα τις ειδήσεις της συνάντησης από το προηγούμενο κομμάτι της
ανακοίνωσης, συνεπώς, όταν καταλήγει με αυτόν τον τρόπο ένα δελτίο τύπου, πώς να
πιστέψω εγώ, ο προβοκάτορας, ότι η συνάντηση αυτή παρήγαγε τα τόσο σημαντικά
αποτελέσματα; Η είδηση της ανακοίνωσης είναι πως ίσως... ο υφυπουργός κάνει
ανακοινώσεις στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, σε δύο εβδομάδες...

Αυτό!
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