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Αυξημένο ενδιαφέρον από τα στελέχη στα Γιάννενα

Μ' ένα πονοκέφαλο βρίσκεται η Ν.Δ. από την πρώτη μέρα που στο τιμόνι της κάθισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας πονοκέφαλος που έχει να κάνει με την εξεύρεσης και ανάδειξη
νέων στελεχών με τα οποία θα στελεχώσει την κυβέρνησή του πρώτα, όταν και άμα αυτή
προκύψει και την κρατική μηχανή στην συνέχεια.

Από την πρώτη μέρα, είναι αλήθεια, έπιασαν δουλειά οι συνεργάτες του και άνοιξαν το
μητρώο μελών μέσα από το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται η επιλογή των καλυτέρων
στελεχών τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που έχει θεσπίσει η ομάδα επικοινωνίας που
συστάθηκε για τον λόγο αυτό.

Πάνω από 5.000 είναι τα στελέχη αυτά που έχουν καταθέσει βιογραφικά και από αυτά 500
περίπου έχουν ήδη αξιολογηθεί και αναμένεται η αξιοποίησή τους.

Μέσα σε αυτά τα στελέχη αρκετά είναι από την Ήπειρο, ειδικότερα από τα Ιωάννινα.
Στελέχη που έχουν μπει στην βάσανο της κρίσης από την επιτροπή αξιολόγησης στην
οποία, εκτός των άλλων μετέχει και το «Ίδρυμα Καραμανλή». Μάλιστα πριν από λίγο καιρό
ανακοινώθηκε η πρώτη δεκαπεντάδα στελεχών που πέρασαν τα «σκληρά» τεστ.

Ανάμεσά τους και ο Λάμπρος Γεωργακόπουλος, πρώην διοικητής του Νοσοκομείου
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Χατζηκώστα, ενώ εντός των ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί και ο δεύτερος πίνακας
των δέκα πέντε νέων επιτυχόντων.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι στην δεκαπεντάδα θα βρίσκεται και άλλος «εκλεκτός» από το
νομό Ιωαννίνων.

Να σημειωθεί ότι από την Ήπειρο έχουν υποβληθεί αρκετά βιογραφικά προς αξιολόγηση
αρχίζοντας από υποψηφιότητες στις εθνικές εκλογές.

Τα... πρωτάκια της λίστας

Για όσους τώρα δοκιμάσουν για πρώτη φορά ως υποψήφιοι ακούγονται τα ονόματα του
καθηγητή καρδιολογίας Προκόπη Φούσα, του γιατρού Γιάννη Γιαννακάκη, του περιφερειακού
συμβούλου Κώστα Σιαράβα, η Μαρία Κεφάλα που θα καλύψει μια θέση γυναίκας, ο Λάμπρος
Γεωργόπουλος, Ο Κωνσταντίνος Δαρδαμάνης και ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος. Στα πλαίσια
δε του ανοίγματος της Ν.Δ. προς τους άλλους πολιτικούς χώρους, ενδιαφέρουσα είναι η
περίπτωση του βουλευτή του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, Γιώργου Αμυρά, ο οποίος κατάγεται από τα
Γιάννινα και στις Ευρωεκλογές ήταν υποψήφιος με την Ν.Δ.

Κάπως έτσι καταγράφεται το σκηνικό της Ν.Δ. στο νομό μας αυτή την στιγμή, με τους
υποψηφίους να είναι πολλοί ενώ οι θέσεις μόλις εφτά.

Ποιοί από τους παλιούς θα παραμείνουν στο ψηφοδέλτιο

Ως τόσο ο πονοκέφαλος για τον τοπικό κομματικό μηχανισμό της Ν.Δ. έχει να κάνει και με
την επιλογή υποψηφίων για τις εθνικές εκλογές αφού κάθε τόσο πέφτουν στο τραπέζι
ονόματα που ενδεχομένως θα μπορούσαν αν στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο.

Ακούγονται λοιπόν πολλά ονόματα, ενώ η λίστα των «επιθυμούντων» ολοένα και
μεγαλώνει, ενώ πολλές φορές αλλάζει κατά το δοκούν.
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Σύμφωνα με πληροφορίες μας και με γνώμονα την πολιτική επιλογή του Κυριάκου
Μητσοτάκη για ανανέωση του πολιτικού προσωπικού η συγκρότηση του ψηφοδελτίου θα
αποτελέσει ένα συνδυασμό του «παλαιού» με το «νέο» προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες
οι τάσεις μέσα στο κόμμα.

Το «παλιό», στην προκειμένη περίπτωση, θα το εκφράσει ο Κώστας Τασιούλας που ως νυν
βουλευτής και βάση της οδηγίας του Κυριάκου δεν κόβετε. Όλες οι υπόλοιπες έξη τον
αριθμό θέσεις, διεκδικούνται από πρόσωπα που είτε είναι δοκιμασμένα στο παρελθόν,
όπως ο Σταύρος Καλογιάννης στην βουλή και η Μαρία Τσολάκη, είτε αυτά έχουν δοκιμαστεί
στον χώρο της αυτοδιοίκησης, όπως ο πρώην δήμαρχος Νίκος Γκόντας, ο οποίος θα είναι
μια καλή επιλογή για την Ν.Δ. αν επιλέξει να κατέβει στον βουλευτικό στίβο.

Από εκεί και πέρα για τις υπόλοιπες θέσεις παίζουν πρόσωπα με πρώτον τον Γιάννη
Καραμπίνα, ο οποίος ήταν τρίτος σε ψήφους στις προηγούμενες εκλογές.
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