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Την απόλυτη επιβεβαίωση στα όσα γράφαμε προχθές για τις αποσχιστικές κινήσεις στο
εσωτερικό της παράταξης Φίλιου, την επιχειρούμενη προσέγγιση αυτής της ομάδας με τον
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ρόλο που θα παίξουν στο επιχειρούμενο... ροζ κίνημα - επικαλούμαι, για
να μην παρεξηγηθώ, το χρώμα του πάλαι ποτέ ΣΥΝ στους εκλογικούς χάρτες τις βραδιές
των εκλογών - κινήσεις όπως αυτή των Οικολόγων - Πρασίνων Ιωαννίνων, η οποία το 2010
συστρατεύτηκε στο όραμα Φίλιου αλλά έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και μαζί...
αμέτρητες καταγγελίες ένθεν κακείθεν (ουφ, ατέλειωτος συλλογισμός!), έκαναν
εμπλεκόμενοι και μη.

Αυτό για να ενισχύσω το κύρος της στήλης και παύω να περιαυτολογώ εδώ...

******

Συνεχίζω ωστόσο, με «Ενότητα - λέμε τώρα - Πολιτών» - η παράταξη της σημερινής
δημοτικής αρχής για τους αδιάβαστους - καθώς δε μπορώ να μη σχολιάσω τις
αυτοχειριαστικές τάσεις του Δημάρχου μας που εμφανίστηκαν έντονα στο προχθεσινό
δημοτικό συμβούλιο, με αφορμή την... ο θεός να την κάνει εισήγηση, αφού κανείς δεν
κατάλαβε το περιεχόμενό της, της γενικής διευθύντριας του Δήμου για τη χωροθέτηση του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

Αν και σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, η πλειοψηφία κακήν κακώς και με
αμφιλεγόμενη υπεροχή πέρασε την απόφαση - γνωμοδότηση προς την Περιφέρεια Ηπείρου
για χωροθέτηση του ΣΜΑ στη θέση α) «Ασφακούλα» στην περιοχή Μπούφος Μπάφρας και
β) «Μαρινόπουλος» μεταξύ της λεωφόρου Νιάρχου και της Βλαχόστρατας, κατά σειρά
προτεραιότητας, για άγνωστο λόγο ο Δήμαρχος κατέβασε εν αγνοία του αρμόδιου
αντιδημάρχου Μπέγκα, υπηρεσιακή και μόνο εισήγηση, για ένα άκρως πολιτικό θέμα,
αιφνιδιάζοντας την δημοτική του ομάδα, σε βαθμό που κάποιος αντιδήμαρχος αντιλήφθηκε
το διαφαινόμενο ναυάγιο, αφού αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι με πρώτο τον κ. Μπέγκα θα
ψήφιζαν λευκό, το εμήνυσε στο Δήμαρχο και ο τελευταίος άρον άρον το απέσυρε, χωρίς
ψηφοφορία.

Βέβαια, Μπέγκας, Μανταλόβας και λοιποί θα μπορούσαν να έδιναν συνέχεια, αλλά επειδή
αντιλαμβάνονται ότι είναι δύσκολοι οι καιροί για την ομοψυχία της παράταξης και θα
μπορούσαν να τους καταλογίσουν διάφοροι ότι υποσκάπτουν την... ενότητα της «Ενότητας
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κλπ, κλπ», έκαναν χθες τους Κινέζους...

Πέρα από την πολιτική διάσταση του ζητήματος ωστόσο, σημαντικότερο είναι το θέμα του
εγκληματικού ερασιτεχνισμού με τον οποίο αντιμετωπίζει... ο Δήμαρχος θα πω, μετά λόγου
γνώσεως, τα σκουπίδια του Δήμου του... Ο τελευταίος έσεται πρώτος και ο πρώτος
δεύτερος... σε μια ιστορία που κάτι μου θυμίζει... Α ναι μωρέ, τον ΧΥΤΑ Ελληνικού...

Ας βάλλει λοιπόν μυαλό όσο είναι νωρίς, για να μη γίνει ο νέος Πανοζάχος...

******

Κλάματα, οδυρμοί και βρισιές σημάδεψαν τις τελευταίες ημέρες του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων όπως το ξέραμε τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαθεσιμότητας 48 διοικητικών
υπαλλήλων.

Τείνω να πιστέψω ότι ο Τρ. Αλμπάνης δε μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό από ό,τι
έκανε, οπότε δε νομίζω ότι βοηθά την όλη ιστορία η παραίτηση, κατά πληροφορίες μου, του
Δ.Σ. του Συλλόγου των Διοικητικών που υπεβλήθη προχθές το βράδυ, αφού και αγωνιστικά συνδικαλιστικά δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια για καλύτερα αποτελέσματα...
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