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Γ. ΖΑΨΑΣ ΚΑΙ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

H προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης, συνάντηση των μελών των Νομαρχιακών
Επιτροπών του ΚΙΝΑΛ από την Ήπειρο, δεν αναμένονταν να οδηγήσει σε κάτι θεαματικό.

Μετά και τη διάθεση που ανέγνωσαν οι Γιαννιώτες στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα, από το
γραμματέα αυτοδιοίκησης του κόμματος, σχετικά με το χειρισμό των υποψηφιοτήτων των
αυτοδιοικητικών εκλογών στο εξής, έγινε κατανοητό ότι θα είναι ουσιαστικός ο ρόλος της
Αθήνας, στην επιλογή υποψηφίων και εν προκειμένω ο λόγος γίνεται για την Περιφέρεια
Ηπείρου.

Το ενδιαφέρον το βράδυ της Τρίτης ήταν μεγάλο, στα γραφεία της ΝΕ Ιωαννίνων του ΚΙΝΑΛ
και όπως αναμένονταν, τέθηκαν δύο ονόματα: αυτοπροτάθηκε ο πρώην πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου και ετεροπροτάθηκε, ο επικεφαλής της
«Συμμαχίας Ηπειρωτών», Γιώργος Ζάψας.

Έγινε σε γενικές γραμμές πολύ καλή συζήτηση, ήταν όλοι οι γραμματείς ΝΕ του ΚΙΝΑΛ από
την Ήπειρο και τα δύο βασικά συμπεράσματα ήταν τα εξής:
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αξιολόγηση και σεβασμός στην όποια επιλογή του ΚΙΝΑΛ για υποψηφιότητα

ναι σε συνεργασίες με πρόσωπα, όχι με κόμματα...

Αυτό το τελευταίο πάντως, μπορεί να στενεύει κατά πολύ, το εύρος των πιθανών
συνεργασιών για την Περιφέρεια Ηπείρου. Στην προκειμένη περίπτωση, η περιφερειακή
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, είναι ομάδα προσώπων ή κόμμα;

Έρχεται ο Τόλκας

Εν τω μεταξύ, στην ομιλία της Φώφης Γεννηματά, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το
απόγευμα της Δευτέρας, διεμηνύθη προς τους ανθρώπους της ΝΕ Ιωαννίνων του ΚΙΝΑΛ πως
η διαδικασία καταγραφής ενδιαφέροντος υποψηφίων για την Περιφέρεια Ηπείρου δεν
αρχίζει και σταματά στα Γιάννενα... Θα υπάρξει εγκύκλιος από τα κεντρικά, με την οποία
θα δίνονται οδηγίες στο εξής. Δεν ακούστηκαν πάντως, αρνητικές απόψεις για τις
πρωτοβουλίες της ΝΕ Ιωαννίνων.

Την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να βρεθεί πιθανότητα στην Ήπειρο, ο γραμματέας
αυτοδιοίκησης του κόμματος, Άγγελος Τόλκας για να εξετάσει από κοντά τα δεδομένα, το
βέβαιο είναι πάντως, πως η υπόθεση της Ηπείρου απασχολεί έντονα την ηγεσία του
κόμματος και την υπό τον Καμίνη, εκλογική επιτροπή.

Συνεπώς, ανεξάρτητα από τις όποιες κουβέντες ή προτάσεις υποψηφιοτήτων γίνουν σε
τοπικό επίπεδο, τον τελευταίο λόγο θα έχει η ηγεσία του κόμματος. Αυτό λογικά,
δυσχεραίνει και την προοπτική της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε, ως πιθανότητα
ακαταμάχητη προς το παρόν, παρουσιάζεται η διάσπαση του χώρου της Κεντροαριστεράς
στην Ήπειρο και η κάθοδος δύο τουλάχιστον περιφερειακών συνδυασμών. Στην περίπτωση
αυτή, την αποδυνάμωση της καταγραφής των δυνάμεων της κεντροαριστεράς στην Ήπειρο
στις περιφερειακές εκλογές, θα εντείνουν έτι περαιτέρω οι... «πλαγιοκοπήσεις» που
ετοιμάζει στο χώρο, τόσο ο Αλέκος Καχριμάνης όσο και ο Σπύρος Ριζόπουλος, με το
«κλέψιμο» στελεχών.
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Σενάριο για Γεροβασίλη στον ΖΥΡΙΖΑ

Στα ονόματα πιθανών υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες Περιφερειακές εκλογές,
αναφέρεται με δημοσίευμά του η aftodioikisi.gr. Το δημοσίευμα μιλά για ονόματα που
συζητούνται στην Κουμουνδούρου για τους υποψήφιους του κόμματος, στις 13 περιφέρειες
εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντως, όπως αναφέρεται, το κυβερνών κόμμα πιθανότατα θα καθυστερήσει να
ανακοινώσει ονόματα υποψηφίων, με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι κάτι τέτοιο
θα γίνει προς το Νοέμβριο. Παράλληλα, μετά την καθιέρωση της απλής αναλογικής,
υπάρχουν δύο «γραμμές» στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη υποστηρίζει ότι είναι ευκαιρία να
προκριθεί η αυτόνομη κάθοδος προκειμένου το κόμμα και οι υποψήφιοί του να καταγράψουν
τις δυνάμεις τους και οι συνεργασίες να γίνουν στον β΄γύρο και η δεύτερη που θεωρεί ότι
αυτή είναι η στιγμή για συνεργασίες και ανοίγματα προς την κεντροαριστερά από τον
α΄γύρο.

Για την Ήπειρο, αναφέρεται ότι βρίσκονται σε αρχικό στάδιο οι διερευνητικές επαφές με
φόντο τον «γαλάζιο» εμφύλιο μεταξύ του νυν περιφερειάρχη Α. Καχριμάνη και του
επικοινωνιολόγου Σπ. Ριζόπουλου. Ως ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι να είναι εκ
νέου υποψήφια η κ. Γεροβασίλη, παρ' ότι στις εκλογές του 2014, η υποψηφιότητά της στην
Ήπειρο, εξασφάλισε την ανετότερη εκλογική επικράτηση του Αλ. Καχριμάνη, δίνοντάς του
τη νίκη από την πρώτη Κυριακή, κάτι που δε συνέβη σε άλλη περιφέρεια της χώρας.
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