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ΣΗΜΕΡΑ ΚΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ DU LAC

Η μεγάλη ώρα για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων έφτασε.

Σήμερα κι αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο συνεδριακό κέντρο του
ξενοδοχείου Du Lac θα διεξαχθούν οι εκλογές με τους Γιάννη Μήτση, Δημήτρη, Δημητρίου
και Γρηγόρη Γκίκα να διεκδικούν τον προεδρικό θώκο ο οποίος δεν είναι απίθανο να κριθεί
στις συμμαχίες.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, με ανακοίνωσή του, καλεί τους ψηφοφόρους να προσέλθουν
από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου τόσο για τη δική τους ομαλή συμμετοχή όσο και για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας της ψηφοφορίας.

Στη μάχη των επιμελητηριακών εκλογών της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου, ρίχνονται οι τρεις
συνδυασμοί με τις περισσότερες πιθανότητες επικράτησης και διεκδίκησης αυτόνομα ή
μέσα από συνεργασίες, της διοίκησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για τα επόμενα χρόνια.
Ο Γρηγόρης Γκίκας με το "Ισχυρό Επιμελητήριο", ο Δημήτρης Δημητρίου με την "Κίνηση
Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη" και ο απερχόμενος πρόεδρος Γιάννης Μήτσης με το
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"Ανεξάρτητο Επιμελητήριο" είναι οι τρεις πληρέστεροι συνδυασμοί που κατατέθηκαν προς
έγκριση από την εκλογική επιτροπή. Πληρέστερος όλων, σε όλα τα τμήματα, εμφανίζεται
να είναι ο συνδυασμός του Δημήτρη Δημητρίου.

Η προεκλογική μάχη δεν έγινε «αναίμακτα» καθώς είχαμε πολλούς διαξιφισμούς, ωστόσο
χωρίς να η κατάσταση να ξεφύγει.

Και οι τρεις υποψήφιοι έχουν τις δικές τους αναφορές σε πολιτικό και κομματικό πλαίσιο,
με τον κ. Δημητρίου πάντως να έχει καταφέρει να εντάξει στο ψηφοδέλτιό του υποψηφίους
από διάφορους πολιτικούς χώρους.

Στόχος του, όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι η αυτοδυναμία.

Σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα της Κυριακής θα κρίνουν ποιες συμμαχίες
μπορούν να δημιουργηθούν προκείμενου να προκύψει ξανά μια διοίκηση στηριγμένη σε δύο
παρατάξεις.

Κυριακή κοντή γιορτή λοιπόν...
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