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Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων
πραγματοποιούνται σήμερα.

Ψηφοδέλτιο έχει κατεβάσει μόνο μία παράταξη, η προσκείμενη στο ΠΑΜΕ και έτσι, το
όποιο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην εκλογή των προσώπων - μελών του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου.

Και κατά την προηγούμενη τριετία, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων διοικήθηκε
μονοπαραταξιακά. Ούτε στις προ τριετίας εκλογές συμμετείχε άλλος συνδυασμός πέραν
εκείνου που πρόσκειται στο ΚΚΕ.

Οι φωνές εντός ΝΔ

Στις προ τριετίας εκλογές, από το χώρο της ΝΔ ξεσηκώθηκαν αρκετές φωνές για το βαθμό
ετοιμότητας της τοπικής κομματικής βάσης που δεν προετοίμασε την κάθοδο μιας
υποψηφιότητας από το χώρο της ΝΔ.

Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτές τις εκλογές: η ΝΔ που έχει ισχυρό έρεισμα στον εμπορικό
κόσμο των Ιωαννίνων, απλά γύρισε την πλάτη της στις εκλογές, χαρίζοντας τον Εμπορικό
Σύλλογο στο ΚΚΕ.

Σύμφωνα με πρόσωπο που μετέχει για χρόνια στα επιχειρηματικά δρώμενα της πόλης,
μέσα και από τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων αλλά και από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
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διερευνήθηκε η πιθανότητα κατάρτισης ψηφοδελτίου αλλά πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκε.

Οι λόγοι ήταν δύο, όπως μας είπε: ο ένας ήταν η χαμηλή ετοιμότητα του χώρου για τις
εκλογές και ο δεύτερος και κυριότερος ήταν οι μεγάλες οφειλές που έχουν συσσωρευτεί
προς τον Εμπορικό Σύλλογο από τα μέλη του, όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις
τους. Αν και ήταν γνωστό πως οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο γίνονται κάθε τρία
χρόνια, από τον κεντροδεξιό χώρο των εμπόρων δεν είχαν φροντίσει να προετοιμαστούν
και όταν προ δύο εβδομάδων τους έγινε γνωστή η ημερομηνία των εκλογών, δεν υπήρχε ο
απαραίτητος χρόνος για να συγκροτηθεί παράταξη.

Ο σημαντικότερος λόγος ωστόσο, είναι πως οι συσσωρευμένες οφειλές των μελών του
προς τον Εμπορικό Σύλλογο δεν επιτρέπουν στους υπόχρεους να είναι οικονομικά ενήμεροι
την ημέρα των εκλογών, εκτός αν κάποιος αποφασίσει να δώσει με τη μία όσα χρωστάει.
Έτσι, λογικά οι οικονομικά τακτοποιημένοι και άρα οι έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής στις
σημερινές εκλογές θα είναι πολύ λίγοι.
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