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TI ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Κοντεύουν να συμπληρώσουν χρόνο οι εσωκομματικές διαδικασίες του «Κινήματος
Αλλαγής» που ξεκίνησαν με την ανάδειξη του επικεφαλής του πολιτικού σχηματισμού, τον
περασμένο Νοέμβριο.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ανασυγκρότηση του νεοπαγούς Κινήματος, με
ανασύνθεση των οργανώσεων σε επίπεδο Νομών αλλά και Δήμων. Μετά τον διορισμό και
των Νομαρχιακών Οργανώσεων κατά τα πρότυπα της συγκρότησης των κεντρικών
συλλογικών οργάνων του κόμματος, η οργανωτική ανασυγκρότηση – ή επί το ακριβέστερον,
συγκρότηση – ολοκληρώνεται με τις εκλογές για την ανάδειξη των Συντονιστικών
Δημοτικών Οργανώσεων, την Κυριακή 24 Ιουνίου.

Τι γίνεται στα Γιάννενα

Στα Γιάννενα, ο γραμματέας της ΝΕ του ΚΙΝΑΛ Άλκης Λάνταβος κάλεσε το απόγευμα της
Δευτέρας τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, σε μια ανοιχτή συνάντηση για την
προετοιμασία αυτών των εκλογών. Είναι γεγονός πως δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο το
εγχείρημα, να φέρει στις κάλπες μες στο κατακαλόκαιρο τον κόσμο, για ένα διακύβευμα
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που δεν είναι φαινομενικά και τόσο σοβαρό, όπως η εκλογή προέδρου, ας πούμε...

Εκλογές θα γίνουν την Κυριακή και στους 8 Δήμους του Νομού, σε κέντρα που θα
ανακοινωθούν ως, το αργότερο, την Παρασκευή

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει την Τετάρτη το απόγευμα,
ωστόσο μέχρι την Δευτέρα το βράδυ, η Νομαρχιακή Επιτροπή είχε στη διάθεσή της
συγκροτημένες τις εφορευτικές επιτροπές για τους 8 «Καλλικρατικούς» Δήμους του Νομού
Ιωαννίνων και τους προβλεπόμενους υποψήφιους για την κάθε Δημοτική Οργάνωση.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, για Δήμους με πληθυσμό κάτω των 10.000, η
Δημοτική Οργάνωση αποτελείται από 5 μέλη, άρα στους 6 από τους 8 Δήμους του Νομού
μας οι οργανώσεις θα είναι πενταμελείς.

Στους Δήμους Ιωαννιτών και Ζίτσας, οι Δημοτικές Οργανώσεις θα είναι επταμελείς.

Μέχρι προχθές το βράδυ, ο Δήμος Ιωαννιτών ήταν ο μόνος που παρουσίαζε ένα πρόβλημα
για την σύνθεση της Δημοτικής Οργάνωσης, καθώς το ενδιαφέρον δεν ήταν το απαιτούμενο.

Από μέλη της ΝΕ εκφράστηκε μάλιστα, έντονη δυσφορία σε βάρος επίδοξων υποψήφιων
βουλευτών του Κινήματος που σνομπάρισαν χωρίς να είναι δικαιολογημένη η απουσία τους,
την διαδικασία, αφήνοντας τα μέλη της Νομαρχιακής να βγάλουν το φίδι απ' την τρύπα.

Η κριτική που ακούστηκε προχθές, στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου, όπου φιλοξενήθηκε η
συνάντηση, ήταν στοχευμένη κατά συγκεκριμένων προσώπων.

«Δε μπορεί να έχεις πάρει τα μισά Γιάννενα τηλέφωνο, ζητώντας στήριξη στις
επερχόμενες εθνικές εκλογές όπου θα είσαι όπως πιστεύεις, σίγουρος υποψήφιος
βουλευτής, και την ίδια ώρα να αγνοείς τις εσωκομματικές διαδικασίες τόσο επιδεικτικά και
να μην έρχεται να προτείνεις μερικούς ανθρώπους για τη Δημοτική Οργάνωση» ήταν το
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παράπονο που ακούστηκε προχθές.

Οι εσωκομματικές διαδικασίες πάντως, γίνονται και σε ένα κρίσιμο σημείο για το μέλλον
του εγχειρήματος, καθώς ο Σταύρος Θεοδωράκης και κάποιοι βουλευτές από το «Ποτάμι»
εμφανίζονται ως φευγάτοι από το Κίνημα...
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