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ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

Απογοήτευσε όσους ανέμεναν ειδήσεις για τις επιλογές του «Κινήματος Αλλαγής» στις
αυτοδιοικητικές εκλογές, ο πρόσφατα ορισθείς ως υπεύθυνος της αντίστοιχης επιτροπής
του κόμματος, Γιώργος Καμίνης.

Την Τετάρτη, ως μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΚΙΝΑΛ, ο Γιώργος Καμίνης βρέθηκε
στα Γιάννενα και το πρωί, παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Παρουσιάστηκε ωστόσο, ο
Δήμαρχος Αθηναίων από απροετοίμαστος για τα νέα του καθήκοντα, ως ελλιπώς
ενημερωμένος για τα τεκταινόμενα στην Ήπειρο και συγκεκριμένα για την ένταση των
τελευταίων ημερών, μετά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο περιφερειακών
παρατάξεων «Ήπειρος Ανατροπής» και «Συμμαχία Ηπειρωτών», η οποία «αδειάστηκε» από
τις κομματικές οργανώσεις του Κινήματος στους τέσσερις Νομούς.

Στη σχετική ερώτηση, ο κ. Καμίνης δήλωσε ελλιπή γνώση του θέματος και δεσμεύτηκε να
ενημερωθεί σχετικώς... Ωστόσο είναι δεδομένο πως η τοπική οργάνωση του ΚΙΝΑΛ είχε
ενημερώσει από την περασμένη Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή, το Δήμαρχο για τις
τελευταίες εξελίξεις και του είχε ενεχειρίσει τη δική της ανακοίνωση κατά του Γιώργου
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Ζάψα. Απλά, μάλλον δεν την διάβασε ο κ. Καμίνης και προφανώς δεν έχει προσαρμοστεί
ακόμα στα νέα του καθήκοντα...

Κατά τα λοιπά, δήλωσε πως οι εν ενεργεία Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες που στηρίχθηκαν
από το ΠΑΣΟΚ το 2014, εφόσον επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι, θα στηριχθούν ξανά
από το Κίνημα.

Την ίδια ώρα, με μια αντίφαση που του επισημάναμε, δήλωσε πως είναι κατά των
χρισμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – ο ίδιος «στηρίχθηκε» από το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ και
το «Ποτάμι» το 2014. Ο κ. Καμίνης εμφανίστηκε ως υποστηρικτής των στηρίξεων σε
πρόσωπα αλλά όχι των χρισμάτων. «Οι εποχές αυτές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί» είπε
και πρόσθεσε πως «όταν έλθει η ώρα θα ρωτήσουμε τις τοπικές κοινωνίες». Δεν είπε
επίσης πως το κόμμα του θα αφουγκραστεί την κοινωνία, ώστε να στηρίξει υποψήφιους: δεν
προσδιόρισε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί πιθανά δεν έχει συμφωνηθεί. Είπε απλά
γενικά πως θα ακούσει τις κομματικές οργανώσεις, τους παραγωγικούς φορείς εκείνους
που προφανώς έχει ερείσματα το κόμμα κτλ. Το σφυγμό της κοινωνίας η ηγεσία θα τον
πιάσει από τις τοπικές οργανώσεις.

Πρώτα εθνικές εκλογές

Το ΚΙΝΑΛ όπως και η ΝΔ, βλέπει ως προτεραιότητα την προετοιμασία για τις εθνικές
εκλογές. Στη λογική αυτή ήταν οι δηλώσεις του Γιώργου Καμίνη εκτιμώντας πως είναι το
πιθανότερο αυτές να προηγηθούν των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Έχοντας στο πλευρό του το γραμματέα του ΚΙΝΑΛ Ιωαννίνων Άλκη Λάνταβο και τον
αναπληρωτή του Μάριο Βαβάτσικο, ο Δήμαρχος δήλωσε πως η παρουσία του στην
απογευματινή νομαρχιακή συνέλευση του ΚΙΝΑΛ Ιωαννίνων, είχε ως στόχο την
προετοιμασία του κόμματος – «δουλειά μεταξύ μας...» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το κόμμα είναι έτοιμο για εκλογές είπε, αν και θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο έτοιμο όπως
παραδέχτηκε. Η εσωτερική οργάνωση του ΚΙΝΑΛ κορυφώνεται στις 24 Ιουνίου με την
ανάδειξη των τοπικών δημοτικών οργανώσεων του Κινήματος που θα γίνει με εκλογές...
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«Δύο πηγές νομιμοποίησης» έχει το ΚΙΝΑΛ σημείωσε ο κ. Καμίνης, απαντώντας σε ερώτημα
για τα προβλήματα σύνθεσης και απόλυτης ομοιογένειας του κόμματος: τις εκλογές του
Νοεμβρίου για την ανάδειξη του προέδρου και τη συμμετοχή των διαφόρων κομμάτων και
τάσεων, η οποία στηρίζεται σε μια άτυπη προγραμματική συμφωνία.

Τέλος, όσον αφορά το ονοματολογικό των Σκοπίων από το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου
του ΚΙΝΑΛ έγινε σαφές πως το κόμμα μπορεί και να στηρίξει στη βουλή τη συμφωνία που
θα φέρει η κυβέρνηση, αν υπακούει σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές (συνταγματική
αναθεώρηση στα Σκόπια, erga omnes χρήση του ονόματος κτλ.).

Σε Δήμαρχο και Περιφερειάρχη

Το δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη, υποδέχτηκε χθες το μεσημέρι στο γραφείο του ο
δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Οι δύο τους είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για θέματα της αυτοδιοίκησης, αλλά και
της κεντρικής πολιτικής σκηνής.

«Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι σήμερα το Δήμαρχο της πρωτεύουσας της χώρας. Το
Δήμαρχο Αθηναίων. Η σχέση μας με τον Γιώργο Καμίνη ξεκίνησε με την αρχή της θητείας
μας στην προσπάθεια που κάναμε να συγκροτήσουμε μια αυτοδιοικητική παράταξη στην
ΚΕΔΕ με κύριο άξονά της την αντίληψη που έχουμε για μια ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση.
Σήμερα βρίσκεται εδώ εκπροσωπώντας το Κίνημα Αλλαγής κι όπως ξέρετε, το Δημαρχείο
της πόλης είναι πάντα ανοιχτό σε όσους εκπροσωπούν το δημοκρατικό, προοδευτικό
χώρο», ανέφερε σε δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Μπέγκας

Από την πλευρά του ο κ. Καμίνης αναφέρθηκε στη νέα του ιδιότητα με την οποία
επισκέπτεται σήμερα τα Γιάννενα δηλώνοντας «πάντα ευπρόσδεκτος στο Δημαρχείο της
πόλης».

«Ανοιγόμαστε στον κόσμο γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα για τη χώρα.
Πρέπει να προχωρήσουμε με ένα τρόπο καινοτόμο απέναντι στην κοινωνία. Τα κόμματα πια
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δεν επιβάλουν τις απόψεις τους την κοινωνία. Οι εποχές αυτές έχουν παρέλθει. Γι' αυτό
είμαι εδώ, να μιλήσω και να ακούσω αυτοδιοικητικούς, στελέχη του Κινήματος Αλλαγής και
τον κόσμο των Ιωαννίνων για την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο
κ. Καμίνης, ο οποίος είχε συνάντηση αμέσως μετά και με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
Αλέξανδρο Καχριμάνη.
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