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Λίγα εικοσιτετράωρα πριν λήξη η προθεσμία

Δύο μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, και στους τέσσερις νομούς της Ηπείρου,
εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων που σε
ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα είναι και σοβαρές.

Πέραν του ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα του οποίου αναλύθηκαν διεξοδικά σε άλλο ρεπορτάζ
(διαβάστε εδώ ) και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανακύψει εμπλοκές της
τελευταίας στιγμής. Στο Νομό Ιωαννίνων υποψήφιοι θα είναι οι Κώστας Τασούλας, Σταύρος
Καλογιάννης, Φίλιππος Σιάκας, Γιάννης Καραμπίνας, Νατάσα Τύρου- Ούζα και ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Γιάννης Μήτσης.

Η τελευταία επιλογή ήρθε μετά την απόφαση του Στέφανου Φούσα να μην είναι τελικά
υποψήφιος και μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως καθώς ο κ. Μήτσης στην τελευταία
εκλογική αναμέτρηση στην οποία μετείχε, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την
παράταξη του Ν. Γκόντα το 2010 είχε καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις 487 ψήφους.

Έκτος αν η επιλογή του έγινε απλά για να κλείσει το ψηφοδέλτιο. Η έβδομη θέση μένει κενή
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κι αναζητείται επειγόντως γυναίκα με τα σενάρια για «επιστράτευση» της Γιούλας
Μητροκώστα να δείχνουν κι εδώ ότι η Ν.Δ. αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

Σε συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής κατάρτισης ψηφοδελτίων, υπό τον Αλέξη Τσίπρα
αναμένεται να κλείσουν σήμερα οι λίστες του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

Οι λίστες θα λάβουν τελική έγκριση από την κεντρική πολιτική επιτροπή του κόμματος.

Στις Νομαρχιακές Επιτροπές οι συζητήσεις είναι μαραθώνιες χωρίς στις περισσότερες
περιπτώσεις να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Στα Γιάννινα οι επτά προταθέντες είναι ο Χρήστος Μαντάς, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο
Γιάννης Καραγιάννης, ο Άρης Σπέγγος, ο Γιάννης Στέφος και οι κυρίες Ηλιάνα Τσολίου και
Μαρία Τζούφη.

Το Ποτάμι, φαίνεται ότι οριστικοποιεί το ψηφοδέλτιο στο Νομό Ιωαννίνων, με τους Αθηνά
Κολιονάσιου, Πέτρο Μπούγια, Δημήτρη Πάνου, Παναγιώτη Κάππο, Βίκυ Κώστα, Αλέξανδρος
Κρομμύδας και Πέτρος Σκαπινάκης να είναι οι επτά υποψήφιοι την ώρα όμως που υπάρχουν
αρκετά κενά στους άλλους τρεις νομούς της Ηπείρου.

Τέλος, στους «Ανεξάρτητους Έλληνες» τα ονόματα που μέχρι τώρα έχει ακουστεί ότι έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εκλογές, είναι αυτά των Αντώνη Βασιλείου,
Κώστα Ευθυμίου και της Ζένιας Καράμπαλη, ενώ το ΚΚΕ θα ανακοινώσει κι αυτό τις δικές
του υποψηφιότητες.
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