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Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων στις εκλογές του ΤΕΕ, δε μπορεί κανείς
με ασφάλεια να ξέρει αν πρέπει να πανηγυρίσει ή όχι...

Κατ' αρχάς, οι εμπλεκόμενοι στις προχθεσινές εκλογές κοιμούνταν μέχρι το μεσημέρι τη
Δευτέρα, γιατί τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά ξημερώματα. Έγινε πρώτα η καταμέτρηση
των ψηφοδελτίων για την κεντρική διοίκηση του ΤΕΕ και ακολούθησε η καταμέτρηση για τα
περιφερειακά τμήματα.

Οι καταγραφές στα 7 εκλογικά τμήματα που στήθηκαν για τους μηχανικούς του ΤΕΕ στην
Ήπειρο και τη Λευκάδα, από την καταμέτρηση για τα κεντρικά όργανα διοίκησης, έδειχναν
ποσοστά γύρω στο 40% για τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ), την παράταξη που
πρόσκειται στη ΝΔ και οι τάσεις αυτές φυσιολογικά, αποτυπώθηκαν και στα αποτελέσματα
για τα όργανα διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου – Λευκάδας του ΤΕΕ.

Η δύναμη των παρατάξεων

Η ΔΚΜ «έκατσε» στο 40 κάτι τοις εκατό...
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Πέρα από τη ΔΚΜ, νικητής των εκλογών μπορεί να δηλώνει και ο Γιάννης ο Λυκοτραφίτης
με τη... ΔΕΣΜΗ του, αφού κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά της προσκείμενης στο χώρο
της Κεντροαριστεράς παράταξης, κατά 57 ψήφους σε απόλυτους αριθμούς, ή αλλιώς κατά
3 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για προσωπική επιτυχία του πρώην προέδρου του ΤΕΕ
και όσων πλαισίωσαν το εκλογικό σχήμα, καθώς ο κομματικός φορέας στον οποίο
αναφέρεται η συγκεκριμένη παράταξη είναι στα πολύ κάτω του, αυτό τον καιρό...

Απώλεια 40 περίπου ψήφων ήτοι 4 ποσοστιαίων μονάδων, κατέγραψε τέλος η παράταξη
του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτική Πρωτοβουλία Μηχανικών, αποτέλεσμα που θεωρείται σοβαρή ήττα για
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την αντίστοιχη παράταξη στην Αθήνα, το... «Μέτωπο για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ»... πήγαν να
ψηφίσουν ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, μαζί με το συνάδελφό του
μηχανικό... Αλέξη Τσίπρα... Λογικά δεν θα πολυχάρηκαν με το αποτέλεσμα της κάλπης,
δείγμα σαφές πως ο ΣΥΡΙΖΑ δε μπορεί να γειωθεί εύκολα με την κοινωνία, σε αντίθεση με
τα γερά θεμέλια τα οποία διατηρεί το ΚΙΝΑΛ και ο ευρύτερος χώρος της... ανέστιας
Κεντροαριστεράς, τον οποίο χώρο βολιδοσκοπεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεπιτυχώς, τα τελευταία
χρόνια.

Φθορά στη δύναμή τους τέλος, στο ΤΕΕ Ηπείρου εμφάνισαν και οι τρεις μικρές παρατάξεις
που πρόσκεινται σε ΚΚΕ και εξωκοινοβουλευτική Αριστερά.

Πολλοί παράγοντες

Δεν ξέρω πως ακριβώς ερμηνεύεται το αποτέλεσμα στο Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ σε
σχέση με τις δυνάμεις ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ...

Για να ξεκινήσω αντίστροφα, θεωρητικά μπορεί να πει κανείς πως η κακή τριετία του
ΤΕΕ/ΤΗ με τη συνδιοίκηση των δύο παρατάξεων του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, αποδόθηκε μόνο
στη δεύτερη που βρέθηκε στην προεδρία του ΤΕΕ για λιγότερο από έναν χρόνο. Άρα δεν
είναι λογικό να πει κανείς πως... αποδοκιμάστηκε η συνδιοίκηση...
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Φαντάζει λογικό από την άλλη, να πει κανείς πως το περιρρέον πολιτικό κλίμα με τη ΝΔ
στα πάνω της και το ΣΥΡΙΖΑ στα κάτω του, αποτυπώθηκε στους μηχανικούς της Ηπείρου.
Για το ΚΙΝΑΛ ωστόσο, δε στέκει αυτή η πολιτική ερμηνεία.

Ως εκ τούτου, θα έλεγα πως η ερμηνεία του εκλογικού αποτελέσματος στην Ήπειρο είναι
πολυπαραγοντική.

Ήλθε η ώρα της ΔΚΜ;

Πρώτος σε σταυρούς από τη ΔΚΜ είναι ο Γιάννης Τσίγκρος, δεύτερος ο Θανάσης
Μωρόγιαννης και τρίτος ο Αλέξανδρος Λάμπρου.

Και παρεμπιπτόντως, η ΔΚΜ δεν έχει διοικήσει ποτέ το ΤΕΕ στην Ήπειρο, αν και σε πολλές
εκλογικές αναμετρήσεις ήταν πρώτη δύναμη, με μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφορά.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας όπως προέβλεπα και στα «Δήγματα» του Σαββάτου, δε βγήκε,
ωστόσο αναγνωρίζω πως η στρατηγική της σχετικής πόλωσης με την επικοινωνιακή
«επίθεση» φιλίας προς τη ΝΔ της παράταξης του Γιάννη Τσίγκρου, τους βγήκε...

Η επόμενη μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθ' ότι ως γνωστόν, η απλή αναλογική είναι ένα
εκλογικό σύστημα που δε δίνει νικητή...

Η επόμενη μέρα

Την επομένη των εκλογών, κανείς δε μιλά ακόμα για διεργασίες.

Το αναμενόμενο επόμενο στάδιο είναι η επικύρωση των αποτελεσμάτων, αν και με τη χρήση
των νέων τεχνολογιών αυτό λογικά, θα γίνει σχετικά γρήγορα. Και φαντάζομαι πως μετά
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την επικύρωση των αποτελεσμάτων, ο Τσίγκρος και η ομάδα του θα βιάζονται για να
σχηματιστεί η διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος.

Τα σενάρια έχουν ως εξής: η ΔΚΜ καταλαμβάνει στη νέα Διοικούσα Επιτροπή, σίγουρα 4
έδρες από τις 9. Η παράταξη ΔΕΣΜΗ του Γ. Λυκοτραφίτη καταλαμβάνει σίγουρα 3 έδρες
και μία έδρα καταλαμβάνει η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ (Ενωτική Πρωτοβουλία). Αν ψηφιστεί
από μια τη μικρή παράταξη της ΛΑΕ, η παράταξη ΑΚΜΗ του Χρ. Πατσούρα λογικά μπορεί
να εκλέξει μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή.

Ο παραπάνω συνδυασμός ωστόσο, είναι ένα μόνο ενδεχόμενο, γιατί πλέον η
αντιπροσωπεία των 58 μελών είναι ένα ξεχωριστό εκλογικό σώμα, με την εξής δύναμη
αντίστοιχα για τις έξι παρατάξεις: 24, 18, 9, 3, 3, 1.

Με συνδυασμό τακτικής, θεωρητικά η ΔΚΜ μπορεί να εκλέξει και πέμπτο μέλος στη
Διοικούσα. Σε διαφορετική περίπτωση, κάνει μονοπαραταξιακό προεδρείο με μειοψηφία 4
έναντι 5, και προχωρά.

Όλα αυτά θα φανούν το επόμενο διάστημα.

Παλιά δέντρο, τώρα κλειστό

Τα προηγούμενα χρόνια, κοντά τέτοια εποχή, είχαμε τα περίεργα «δέντρα» της
προηγούμενης δημοτικής αρχής, για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό της κεντρικής
πλατείας...

Φέτος, ο Περιφερειάρχης μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη προσέφεραν ένα ξεχωριστό θέμα
για να «πλακωθούμε» οι μεν με τους δε και το θέμα αυτό είναι το προκάτ κλειστό
γυμναστήριο που θα φέρουμε από το Ελληνικό (της Lamda Development και της Αθήνας, όχι
από το Λοζέτσι) στα Γιάννενα.
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Θα φέρουμε λέω, γιατί μπορεί ο Περιφερειάρχης να λέει ότι το θέμα το παλεύει αλλά ξέρω
από καλή πηγή, ότι έχει πάρει την 100% απόλυτα σύμφωνη γνώμη του Υπουργού
Ανάπτυξης, ότι το προκάτ θα έλθει στα Γιάννενα. Για λόγους επικοινωνίας ωστόσο, ο
Καχριμάνης θέλει να υπάρχει η εντύπωση ότι το διαπραγματεύεται το θέμα και στο τέλος,
θα έλθει ο πανηγυρισμός, όταν πια επίσημα το πετύχει...

Προβληματισμοί για το κλειστό

Οι μεν λοιπόν, λένε αυτό που πιστεύω κι εγώ, ότι η πολιτεία χρωστάει ένα καινούργιο
γήπεδο στα Γιάννενα και γιατί όχι, αν οι Νεοδημοκράτες είναι τόσο γαλαντόμοι με τον
«δεξιό» Περιφερειάρχη τους, να μας δώσουν και το προκάτ... Οι δε υποστηρίζουν την
πρόταση Καχριμάνη, από αφέλεια ή από ρεαλισμό - σου λέει, «αν περιμένουμε ακόμα 15
χρόνια για να γίνει το γήπεδο, όπως συνέβη και με την «αίθουσα βαρέων αθλημάτων», ας
πάρουμε το προκάτ... να τελειώνουμε».

Από κάποιους μπήκε ο προβληματισμός της διαχείρισης ενός γηπέδου 15.000 θέσεων, όταν
για το πολύ μικρότερο γήπεδο που ονομάσαμε «νέο κλειστό», στο Πανηπειρωτικό, δεν
αναλάμβαναν επί καιρό, Δήμος και Περιφέρεια να αναλάβουν τα μικρά λειτουργικά κόστη.
Τα εν λόγω κόστη στην προκειμένη περίπτωση θα είναι πολλαπλάσια: ποιος θα τα
αναλάβει;

Έρχεται ο Ανδρουλάκης

Έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Γιάννενα την ερχόμενη Παρασκευή, εκτός απροόπτου,
για την παρουσίαση του βιβλίου του κοινωνιολόγου και συγγραφέα Γιώργου Σιακαντάρη.

Ο πρώην Δημαρίτης είναι πλέον στον κύκλο της ομάδας του ευρωβουλευτή και την
Παρασκευή θα επιχειρηθεί μια κινητοποίηση, από τις πρώτες πανελλαδικά, ενόψει των
κρίσιμων εσωκομματικών μαχών που έρχονται για το ΚΙΝΑΛ και την αρχηγία του.

Θέμα ηγεσίας δεν ανοίγει τυπικά στο επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο η Φώφη
εκτιμάει ότι θα πάει «περπατώντας», προκειμένου να επαναβεβαιώσει την προεδρία της για
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το ΚΙΝΑΛ, ωστόσο οι επόμενοι μήνες είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για τη συνοχή του πάλαι
ποτέ κραταιού κόμματος και δεν αποκλείεται εντός του 2020 να κλείσει ένας μεγάλος
κύκλος για την ελληνική μεταπολίτευση.

Βούτυρο στο ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ...

Στο ΣΥΡΙΖΑ

Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ρόδινα τα πράγματα...

Ακούγονται σιγά - σιγά, διάφορες φωνές για το άνοιγμα του κόμματος, από τους
Προοδευτικάριους (Προοδευτική Συμμαχία) και η γκρίνια μπορεί να ενταθεί.

Σε τοπικό επίπεδο, γνωστά πολιτικά στελέχη επιθυμούν να εμπλακούν στο κόμμα αλλά
πέφτουν πάνω στην απροθυμία της τοπικής οργάνωσης να ανοίξει «πόρτες».

Ενδεχομένως να αγγίξει και τον Τσίπρα κάποια στιγμή, αυτή η γκρίνια.

Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που κατείχαν θέσεις ευθύνης στο κράτος, βρίσκονται
προ της αντικατάστασης, καθώς ελάχιστοι παραιτήθηκαν με την αλλαγή της κυβέρνησης.

Η Κατερίνα Μιτοπούλου θα αντικατασταθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ηπείρου από τη Μαρία Τσολάκη, δικηγόρο και υποψήφια βουλευτή της ΝΔ στα Γιάννενα.
Μαθαίνω πως υπήρχαν εισηγήσεις να μείνει στη θέση της η κ. Μιτοπούλου, καθώς
εκτιμήθηκε το έργο της, αντέδρασαν ωστόσο κυβερνητικοί βουλευτές.

Τη μασέλα φοράει ο Παναγιώτης Μπούρχας
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