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ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Θα μπορούσε να είναι η... σούπερ Δευτέρα της Ηπείρου, σε σχέση με τις επικείμενες
περιφερειακές εκλογές, κατ' αντιστοιχία της αμερικάνικης «σούπερ Τρίτης», της μέρας
δηλαδή που σε 13 αμερικανικές πολιτείες γίνονται ταυτόχρονα προκριματικές εκλογές για
την ανάδειξη του υποψηφίου προέδρου των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Ρεπουμπλικάνων
και Δημοκρατών. Αλλά τελικώς δεν ήταν...

Για το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, 3ης του Σεπτέμβρη, είχαν προγραμματιστεί
συνεδριάσεις α) της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων της ΝΔ με θέμα τις περιφερειακές εκλογές και την
αναστάτωση του Σαββατοκύριακου, από την απειλή διαγραφής των τεσσάρων μελών της
τοπικής οργάνωσης λόγω της συμμετοχής τους στη γραμματεία οργανωτικού του Σπύρου
Ριζόπουλου και β) των μελών των τεσσάρων Νομαρχιακών Επιτροπών της Ηπείρου του
«Κινήματος Αλλαγής», για τις περιφερειακές εκλογές και την υποψηφιότητα που θα
στηρίξει το κόμμα στην Ήπειρο.

«Νηνεμία» στη ΝΔ

Μετά την... «καταιγίδα» στην τοπική ΝΔ από την απειλή λήψης πειθαρχικών μέτρων κατά
των 10 μελών της οργανωτικής γραμματείας Ριζόπουλου που διατυπώθηκε με επιστολή –
κλήση του γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη το απόγευμα της Παρασκευής 1
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Σεπτεμβρίου, τα όσα ακολούθησαν, με την ειρωνική απάντηση των 8, την παρέμβαση της
ΝΟΔΕ Ιωαννίνων στη γραμμή Αυγενάκη πριν την συνεδρίαση και τις αντιδράσεις στον απλό
κόσμο της τοπικής ΝΔ, από την υπερβολική αντίδραση του γραμματέα, η συνεδρίαση της
ΝΟΔΕ Ιωαννίνων της ΝΔ προμηνύονταν θυελλώδης.

Οι αρχικές εισηγήσεις ωστόσο, τόσο του προέδρου της ΝΟΔΕ Θόδωρου Τζαρούχη, όσο και
του βουλευτή Ιωαννίνων του κόμματος Κώστα Τασούλα, λειτούργησαν «πυροσβεστικά»
στην εξέλιξη των πραγμάτων. Αμφότεροι επεσήμαναν τη σπουδαιότητα των περιφερειακών
εκλογών και το ευρύτερο πολιτικό τους νόημα. Είναι σαφές πως η ΝΔ θέλει να αθροίσει
ποσοστά σε Δήμους και Περιφέρειες στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και η
χρονική σειρά των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων θα καθορίσει εν πολλοίς τη στάση
του κόμματος: αν οι εθνικές εκλογές προηγηθούν, είναι λογικό η σημασία που θα δώσει στις
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές η ΝΔ να είναι μικρότερη, γιατί δεν θα επιδιώκονται
πολιτικά μηνύματα, αφού αυτά θα έχουν ξεκαθαρίσει με τη... «μητέρα» των εκλογικών
«μαχών»... νωρίτερα. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά αν οι εθνικές εκλογές γίνουν στο
τέλος της τετραετίας...

Σε κάθε περίπτωση, κανείς από τα κεντρικά της ΝΔ δεν εκτιμά σήμερα τη ζημιά που γίνεται
στη βάση του κόμματος, όταν υιοθετούνται κατακόρυφα στο κόμμα, οι κάθετες λογικές του
γραμματέα που λέει «ή με τον Καχριμάνη ή απέναντι!». Το ίδιο άραγε θα πει και αύριο, όταν
η ΝΔ καταλήξει στο Νίκο Γκόντα, φερ' ειπείν, για το Δήμο Ιωαννιτών και δίπλα του
εξακολουθήσουν να υπάρχουν «αντάρτικα» ψηφοδέλτια, όπως του Άρη Μπαρτζώκα ή
Νεοδημοκράτες υποψήφιοι με τη σημερινή δημοτική αρχή;

Στην προσπάθειά τους λοιπόν, να μεταφέρουν τη «γραμμή» της Πειραιώς στη βάση του
κόμματος, ο βουλευτής και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ τόνισαν ουσιαστικά ότι οι περιφερειακές
εκλογές ισούνται με τις εθνικές εκλογές. Ο μεν Τζαρούχης ζήτησε από όλους σεβασμό στις
αποφάσεις του κόμματος, ο δε βουλευτής τόνισε πως πρόκειται για μία αναμέτρηση που
ξεπερνά τον Καχριμάνη... μια αναμέτρηση βαρύνουσας σημασίας, από την οποία δε θα
προκύψει μόνο Περιφερειάρχης...

Η Μαρίνα Καλιαμούρη, μέλος της ΝΟΔΕ που συμμετέχει στη γραμματεία οργανωτικού της
παράταξης Ριζόπουλου, παρέστη στη συνεδρίαση και κάποιοι ελάχιστοι κινήθηκαν
επιθετικά απέναντί της, αλλά μέχρι εκεί. Ανέγνωσε την επιστολή που συνυπέγραψε με τους
άλλους 7, προς το γραμματέα του κόμματος και επιτέθηκε στην ηγεσία της ΝΟΔΕ για την
πρόωρη ανακοίνωση. Τέλος, μέλος της ΝΟΔΕ τόνισε πως η ανακοίνωση στήριξης στον
Καχριμάνη από τη ΝΟΔΕ δεν έπρεπε να βγει πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση
και υπονοήθηκε από κάποιους πως την ανακοίνωση έστειλαν γραμμένη από την Πειραιώς...
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Στο ΚΙΝΑΛ...

Στο «Κίνημα Αλλαγής» από την άλλη, δεν έχουν δύο σίγουρους υποψήφιους
Περιφερειάρχες όπως στη ΝΔ... αλλά αναζητούν πρόσωπα για να σταλούν προς αξιολόγηση
στα κεντρικά του κόμματος.

Τρεις προτάσεις βρίσκονται στο... «τραπέζι» των οργανώσεων Ηπείρου του Κινήματος
Αλλαγής, για την υποψηφιότητα του κόμματος στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές.

Στα δύο ονόματα που έχουν κατά νου, τα στελέχη της Νομαρχιακών οργανώσεων Ηπείρου
του ΚΙΝΑΛ, ενδέχεται να προστεθεί ως την ερχόμενη Δευτέρα και αυτό του νυν επικεφαλής
της «Συμμαχίας Ηπειρωτών» Γιώργου Ζάψα.

Το απόγευμα της Δευτέρας συνεδρίασαν τα μέλη των τεσσάρων Νομαρχιακών Επιτροπών
κατόπιν πρόσκλησης του γραμματέα των Ιωαννίνων, Άλκη Λάνταβου αλλά η συνάντηση δεν
κατέληξε πουθενά. Αποφασίστηκε ωστόσο, να γίνει από την Τρίτη, μια ανοιχτή «πρόσκληση
εκδήλωσης» ενδιαφέροντος για υποψηφίους Περιφερειάρχες...

Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκαν τα κομματικά στελέχη, προκειμένου να πιέσουν την
πλευρά της «Συμμαχίας Ηπειρωτών» να δεσμευτεί σε μια διαδικασία αξιολόγησης του
υπάρχοντος ενδιαφέροντος, ώστε να καταλήξει ο χώρος της Κεντροαριστεράς, σε μια
υποψηφιότητα στην Ήπειρο. Αν και είχε συμφωνηθεί να είναι στη συνάντηση αντιπρόσωπος
της «Συμμαχίας Ηπειρωτών», την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η εκπροσώπηση της
παράταξης και δεν ήταν δυνατόν να καταλήξει η συνεδρίαση σε ένα αποτέλεσμα.

Δεδομένο για υποψηφιότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου θεωρείται στο εξής, το ενδιαφέρον
του πρώην προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρη Δημητρίου καθώς και του
πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Οικονόμου. Οι κομματικές οργανώσεις του ΚΙΝΑΛ
αναμένεται να καταλήξουν σε τρία τουλάχιστον ονόματα και να αποστείλουν την πρότασή
τους στα κεντρικά.
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