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ΛΙΓΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σε πλήρη ετοιμότητα έχουν τεθεί τα κομματικά επιτελεία όλων των κομμάτων, προκειμένου
να ολοκληρώσουν τις λίστες στους τέσσερις Νομούς της Ηπείρου.

Στα Γιάννενα και σε ότι έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία έχει ακουστεί το σενάριο
της «μετακόμισης» του Χρήστου Μαντά στην Αθήνα προκειμένου οι υπόλοιποι τρεις
βουλευτές να έχουν ελπίδες να εκλεχτούν όλοι. Ένα σενάριο όμως που δύσκολα θα
επιβεβαιωθεί. Από εκεί και μετά ο Φίλιππας Φίλιος απέκλεισε από μόνος του το ενδεχόμενο
να βρεθεί στη λίστα λέγοντας ότι θα συμφωνούσε μόνο στην τοποθέτησή του στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας, έστω και στην τιμητική τελευταία θέση.

Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε ανοιχτός στην «αξιοποίησή» του μετεκλογικά σε θέσεις που έχουν
να κάνουν με την αυτοδιοικήση.

Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη, πρέπει να βρει δύο νέους υποψηφίους στο Νομό
Ιωαννίνων, μετά τις αποχωρήσεις του Φίλιππου Σιάκκα και της Αναστασίας Μπινιέρη, όπως
και έναν στο Νομό Πρέβεζας καθώς δεν θα μετέχει ο Θωμάς Πεπόνης.

1/3

Σβήνουν – γράφουν τις λίστες και στα Γιάννενα
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2015 16:00 -

Σύμφωνα με πληροφορίες την Πέμπτη θα οριστικοποιηθεί, το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές
της 20ης Σεπτεμβρίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν στην πρωτεύουσα της Ηπείρου,
ο Γιώργος Κουμουτσάκος και ο Σταύρος Καλαφάτης, που είναι υπεύθυνοι από τα κεντρικά
της Συγγρού για τις γαλάζιες λίστες στην Ήπειρο. Ονόματα όπως αυτά του Γ. Νταλαμάγκα
και της Στ. Τσιάρα έχουν πέσει στο τραπέζι, όμως τα δύο στελέχη της Ν.Δ. θα έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν έναν ευρύ κύκλο συναντήσεων με φορείς της περιοχής αλλά να
επισκεφθούν και περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, ώστε να συνομιλήσουν με
στελέχη και μέλη της βάσης του κόμματος.

Στη «Λαϊκή Ενότητα» τώρα επικεφαλής του ψηφοδελτίου φαίνεται να είναι ο Βασίλης
Πριμικήρης κάτι που ίσως θέσει τον Γ. Παπαδημήτριου εντελώς εκτός λίστας με τον ίδιο να
μη θέλει να γίνει ξανά «κομπάρσος» σε μια εκλογική μάχη με προδιαγεγραμμένο το
αποτέλεσμα για την υποψηφιότητά του.

Στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ τώρα τα πράγματα είναι αρκετά μπερδεμένα, καθώς
η Ν.Ε. της Δημοκρατικής Αριστεράς φαίνεται να μη συμφωνεί με την απόφαση της ηγεσίας
του κόμματος να συνενώσει τις δυνάμεις του με το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον όχι με τον τρόπο
που αυτή έγινε.

Για το λόγο αυτό όπως μας είπαν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής υπάρχει απροθυμία
συμμετοχής στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατικής Συσπείρωσης η οποία πιθανά να στηριχτεί
εξ ολοκλήρου σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ίσως μία μόνο θέση στη λίστα να καλυφτεί από
στέλεχος της ΔΗΜΑΡ αν τα κεντρικά του κόμματος επιμένουν ότι θα πρέπει κάποιος να
βρεθεί σε αυτή.

Όπως και να έχει οι επόμενες μια δύο μέρες είναι αυτές που θα κρίνουν το μέλλον αυτής
της συνεργασίας καθώς ο χρόνος πιέζει και σίγουρα στη Δημοκρατική Συσπείρωση δε
θέλουν να πάθουν τα ίδια που έπαθαν τον Χειμώνα όταν στη Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ οι
υποψηφιότητες έκλεισαν με δυσκολία.

Στα υπόλοιπα κόμματα τώρα τα πράγματα είναι στάσιμα με την έννοια ότι αναμένονται οι
αποφάσεις των Κεντρικών Επιτροπών στην Αθήνα.
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Και σε αυτά πάντως οι εξελίξεις θα έρθουν σύντομα καθώς ο χρόνος προς τις κάλπες
ολοένα και λιγοστεύει.
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