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Μέσα στις επόμενες μέρες οριστικοποιούνται οι λίστες σ

ε Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ

«Οργασμός» πολιτικών συζητήσεων με επίκεντρο την κατάρτιση των ψηφοδελτίων ενόψει
των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου επικρατεί στα επιτελεία των κομμάτων στην Ήπειρο.

Στον ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων υπήρξε μια πρώτη συνεδρίαση από την οποία προέκυψαν κάποια
πρώτα ονόματα, ενώ ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η συνεδρίαση στην τοπική
Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ.

Η μάχη των ψηφοδελτίων είχε ξεκινήσει ημέρες πριν και μόνο Χριστουγεννιάτικη δεν ήταν η
επίσκεψη του Λευτέρη Ζαγορίτη στα Ιωάννινα o οποίος αφιέρωσε πολύ χρόνο σε επαφές
και συναντήσεις ακούγοντας ονόματα για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων.
Σ' αυτό, πάντως, ονόματα από την Περιφέρεια Ηπείρου θα έχουν την τιμητική τους. Ο
Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Καραμπίνας είναι ένα από αυτά, αλλά και η Νατάσα Τύρου
Ούζα.
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Αρχίζοντας όμως από τα σίγουρα, οι σημερινοί βουλευτές, Κώστας Τασούλας και Σταύρος
Καλογιάννης θα βρίσκονται σίγουρα στις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου, ενώ μαζί τους θα
έχουν πιθανά τον αδερφό του πρώην υπουργού, Αντώνη Φούσα, Στέφανο, τον γιατρό
Φίλλιπο Σιάκα, που ήταν υποψήφιος και στις προηγούμενες εκλογές και τον Χάρη Λαζάνη,
σημερινό πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ ο οποίος φέρεται να έχει ήδη βολιδοσκοπηθεί από τα
κεντρικά του κόμματος σε μια προσπάθεια να υπάρξουν και νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο.

Όπως έχουμε γράψει από τη λίστα των υποψηφίων λείπει το όνομα της Άννας
Ασημακοπούλου. Αυτό γιατί η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να
κατεβαίνει υποψήφια στην Β' Αθηνών.

Στο... αντίπαλο στρατόπεδο, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, το βράδυ της Δευτέρας έγινε μια πρώτη
συνεδρίαση της Ν.Ε. από την οποία προέκυψε μια λίστα ονομάτων τα οποία θα τεθούν σε
ψηφοφορία σε νέα συνεδρίαση που θα γίνει πιθανά σήμερα (έπαιζε και το σενάριο αυτή να
γινόταν χθες) από όπου θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της Ν.Ε προς την Κεντρική Επιτροπή
του κόμματος η οποία θα λάβει αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μερικά από τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα είναι αμιγώς κομματικά και είναι αυτά
των Χρήστου Μαντά, Γιάννη Παπαδημητρίου, Κώστα Βενέτη, Κώστα Μπασιούκα, Λάζαρου
Νάτση, Άρη Σπέγγου, Γιάννη Καραγιάννη και των κυριών, Ηλιάνας Τσολιού και Κατερίνας
Αντωνίου.

Απουσιάζουν απ' αυτή υποψηφιότητες όπως του Φ. Φίλιου, Τρ. Αλμπάνη, Γιάννη Σκοπούλη,
Θ. Οικονόμου και Σπ. Πάικα χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η Κ.Ε. του κόμματος δεν
μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά από τις προτάσεις που θα δεχτεί από τις Ν.Ε. ανά τη
χώρα.

Πέρα όμως από τη Ν.Δ. και τον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για τις υποψηφιότητες
στο «Ποτάμι» .

Σίγουρη για το Νομό Ιωαννίνων θεωρείται η υποψηφιότητα της επιχειρηματία Αθηνάς
Κολιονάσιου, ενώ δυνατά παίζει το όνομα του Περιφερειακού Συντονιστή του κόμματος,
τοπογράφου – μηχανικού Πέτρου Μπούγια, αλλά και του γιατρού Δημήτρη Πάνου,
υποψήφιου με τα «Γιάννενα Τώρα» του Άρη Μπαρτζώκα στις τελευταίες δημοτικές
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εκλογές. Από εκεί και πέρα έχουν ακουστεί τα ονόματα του διευθυντή της Πανεπιστημιακής
Αιματολογικής Κλινικής Βαγγέλη Μπριασούλη, του επιχειρηματία Θωμά Γκλίναβου και του
εκπαιδευτικού Δημήτρη Σιώτου.

Στο ΠΑΣΟΚ τώρα βρίσκονται εν αναμονή των κινήσεων του Γιώργου Παπανδρέου οι οποίες
θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πορεία του κόμματος προς τις εκλογές, όχι
μόνο στα Γιάννινα αλλά σε εθνικό επίπεδο.

Σίγουρη πάντως θεωρείται η υποψηφιότητα του Μιχάλη Κασσή ενώ στα υπόψη, χωρίς όμως
να έχει γίνει καμία σοβαρή κουβέντα, βρίσκονται και οι Δημήτρης Δημητρίου, Μάκης
Χατζηεφραιμίδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Μαργαρίτα Κιτσανού, Λίζα Κωστούλα (της
ομάδας Μπίστη), Σωτήρης Ζαρπαλάς, Νίκος Ζαρμπαλάς, Στέφανος Ζούμπας και Κώστας
Κατσανάκης.

Πάντως, κληθείς να σχολιάσει την πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να πάει διαιρεμένο στις εκλογές
του Ιανουαρίου, ο Μιχάλης Κασσής μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό υπογράμμισε
πως «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα. Όποιος τολμήσει να το διασπάσει ας αναλάβει και τις ευθύνες.
Ας αναλάβει τις ευθύνες του ο Γιώργος Παπανδρέου, απέναντι σε έναν πολιτικό χώρο που
τον ανέδειξε, αφού είναι και ο γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, τόσο στο ΚΚΕ, όσο και στους ΑΝ.ΕΛ. αναμένονται συνεδριάσεις των τοπικών
επιτροπών τους μέσα στην εβδομάδα, ώστε να ξεκαθαριστούν οι υποψηφιότητες και να
καθοριστούν τα ψηφοδέλτια που θα ριχτούν στη «μάχη» της κάλπης της 25ης Ιανουαρίου.

3/3

