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Η τράπουλα των εκλογών του ερχόμενου Σαββατοκύριακου για την ανάδειξη της νέας
διοίκησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, είναι πολύ ανακατεμένη...

Τρεις υποψήφιοι πάνε για την πρωτιά που δεν εξασφαλίζει αυτονόητα και την προεδρία του
Επιμελητηρίου, όπως διεφάνη και κατά τις αμέσως προηγούμενες, προ εξαετίας, εκλογές. 3
και 4 Δεκεμβρίου του 2011, 2 και 3 Δεκεμβρίου του 2017... Έξι χρόνια μετά λοιπόν, γίνονται
οι εκλογές, λόγω των συνεχών αναβολών στην εκλογική διαδικασία που αποφάσιζαν οι
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.

Σε αυτές τις εκλογές, μοιάζει μακρινό και άπιαστο όνειρο, το ποσοστό της συμμετοχής που
είχε καταγραφεί το 2011, όταν περισσότερα από 2.440 μέλη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
προσήλθαν στις κάλπες και ψήφισαν. Στην καλύτερη περίπτωση, μεθαύριο, εκτιμούν οι
εμπλεκόμενοι, να πάνε να ψηφίσουν 1.500 νοματαίοι.

Ο ρόλος της ΝΔ (2)

Η παράταξη του Δημήτρη Μπαράτσα είχε αναδειχθεί πρώτη με 947 ψήφους και ποσοστό
40,05%, ο Δημήτρης Δημητρίου δεύτερος με 752 σταυρούς και ποσοστό 31,8%, ο Γιάννης
Μήτσης με 516 ψήφους και ποσοστό 21,82% κατέλαβε 7 έδρες και ο Δημήτρης Τασιούλας
μόλις 2 με 149 ψήφους. Οι δύο πρώτοι μοιράστηκαν από 11 έδρες και η συνεργασία
Δημητρίου – Μήτση εκτόπισε από την ηγεσία τον πρώτο Μπαράτσα. Ο «εμφύλιος» στην
τοπική ΝΔ τότε, στοίχισε στο κόμμα και ο υποστηριζόμενος Μπαράτσας είδε να μην έχει
επιπτώσεις για τον αντίπαλό του, το «αντάρτικο» Μήτση.
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Σήμερα, παρ' ότι η ΝΔ «έγνεψε» στο Γρηγόρη Γκίκα, η λεκτική και... ψυχολογική στήριξη που
του παρέσχε στα γραφεία του κόμματος πριν από κάμποσες εβδομάδες, ο γραμματέας Λ.
Αυγενάκης, δε μεταφράζεται σε αμέριστη στήριξη και με κάθε μέσο του κομματικού
μηχανισμού. Αρκεί να δει κανείς στο ψηφοδέλτιο του Γ. Μήτση, τον επιχειρηματία από το
Μέτσοβο, με την ισχυρή αναφορά στον Καχριμανικό πόλο της τοπικής ΝΔ.

Ο Γρ. Γκίκας πάλι, μια από τις προεκλογικές επαφές που θέλησε να δημοσιοποιήσει, ήταν
αυτή με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, πριν από δύο εβδομάδες, για λόγους συμβολισμών. Ο
Καχριμάνης δε θα μπορούσε να του αρνηθεί τη συνάντηση και έτσι, όλοι εμφανίζονται
ευχαριστημένοι... Είναι κιόλας; Αμφιβάλλω...

Τα παραπάνω αφήνουν στο απυρόβλητο τον Δ. Δημητρίου, ο οποίος έφτιαξε ψηφοδέλτιο με
αριθμό ονομάτων, ίσον με το σύνολο των υποψηφίων των άλλων δύο συνδυασμών! Ουκ εν
τω πολλώ το ευ, βέβαια, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και αναμένεται με ενδιαφέρον το
αποτέλεσμα της κάλπης αλλά και οι διεργασίες της επόμενης μέρας, αν κανένας από τους
τρεις υποψηφίους δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το 50+1% των ψήφων.

Συνδικαλιστές σε ρόλο... ΑΣΕΠ

Μέσα στο όλο μπάχαλο με το διαγωνισμό για την πρόσληψη 199 ανθρώπων στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, συνδικαλιστές λέει, τηλεφωνούν σε αυτούς που
συμπεριλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα των διοριστέων, οι οποίοι μάλιστα κλήθηκαν
για να υπογράψουν και τις συμβάσεις τους, όπως έγραψα το Σάββατο, και τους κάνουν
γνωστό ότι δεν πρέπει να βιαστούν, γιατί τα αποτελέσματα θα αλλάξουν, με την έγκριση
του ΑΣΕΠ ως προς τους προσωρινούς πίνακες.

Τι δουλειά έχουν συνδικαλιστές να εμπλέκονται με τέτοιο τρόπο σε έναν... άνω κάτω
διαγωνισμό, δε μπορώ να καταλάβω. Είναι και αυτό σημάδι του μπάχαλου που έχει
προκληθεί στο νοσοκομείο, τους τελευταίους μήνες.

Καλά ξεμπερδέματα, εύχομαι εγώ...
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Αναβάλλονται εκλογές για υπηρεσιακά στην υγεία

Ο... αυτοκράτωρ... διοικητής ήθελα να πω, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
ανέβαλε τις προγραμματισμένες για την Τετάρτη (29/11/2017) εκλογές για την ανάδειξη
των αιρετών του υπηρεσιακού συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο,
γιατί από λάθος, δεν συμπεριελήφθη στο ψηφοδέλτιο της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ,
συγκεκριμένος υποψήφιος...

Ως μη έχων δικαίωμα και ουδεμία εμπλοκή βάσει του νόμου, ο φίλτατος διοικητής κατέληξε
στη δραστική λύση για να τυπωθεί σωστά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που υποστηρίζει κι
ο ίδιος, και να γίνουν σε άλλη ημερομηνία οι εκλογές.

Ο Διοικητής μάλιστα, όχι μόνο ανέβαλε τις εκλογές στο δικό του νοσοκομείο αλλά με
έγγραφό του ακύρωσε και τις εκλογές που έγιναν στα δυο νοσοκομεία Φιλιατών και «Γ.
Χατζηκώστα». Όλες οι παρατάξεις πλην της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασαν με την
απόφαση αναβολής των εκλογών αλλά στη δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά λίγη σημασία
έχουν... Νέα ημερομηνία εκλογών η 15η Δεκεμβρίου.

Η Νάκα των συναινέσεων

Η Μαρία Νάκα θα είναι αναγκαστικά η πρόεδρος των συναινέσεων στο νέο Δικηγορικό
Σύλλογο Ιωαννίνων.

Μπορεί η «γαλάζια» υποψήφια να κέρδισε κατά κράτος τον Π. Θεοδώρου αλλά στο νέο
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου που προκύπτει από εκλογές με ενιαία λίστα υποψηφίων,
θα μετέχουν μέλη προερχόμενα από τρεις διαφορετικές «παρατάξεις». Οι τρεις στους
τρεις υποψήφιους της παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση και Νέοι Δικηγόροι», τρεις
υποψήφιοι της «Ανεξάρτητης Πρωτοπορίας Δικηγόρων» του Π. Θεοδώρου και τέσσερις από
τους υποψήφιους της παράταξης Νάκα.

Η διοίκηση βέβαια, δεν ασκείται με όρους πλειοψηφίας σε ένα επιστημονικό όργανο όπως ο
Δικηγορικός Σύλλογος αλλά το αποτέλεσμα αυτό έχει τη σημασία του για το αποτέλεσμα
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των προχθεσινών εκλογών.

Τι ζήτησαν από το Μανταλόβα;

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων, στην έγκριση του
τεχνικού προγράμματος έργων του 2018, με την απουσία της αντιπολίτευσης, πλην
Μπαρτζώκα, βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν την... αντιπολίτευση οι δημοτικοί σύμβουλοι της
πλειοψηφίας.

Σε ρόλο... Νάτση... ξερωγώ ο Τάκης ο Νάστος, σε ρόλο Γκόντα η Γωγώ η Γιώτη και πιο
διεκδικητικός αλά Μαλάμος... ο Γκόγκος...

Στο δια ταύτα, από τα όσα ζήτησαν σε έργα και υπηρεσίες ο καθένας τους για τις περιοχές
τους, σούμαρε ο Μανταλόβας ένα επιπρόσθετο τεχνικό πρόγραμμα έργων καμιά κατοστή
εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό.

Εγώ μπερδεύτηκα πάντως, γιατί νόμιζα ότι δεν αποχώρησε η αντιπολίτευση...
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