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Με τρεις ανακοινωμένες υποψηφιότητες και άλλες τόσες ενδεχομένως, να αναμένονται ή
να προετοιμάζονται... αυτές οι δημοτικές εκλογές στο Μέτσοβο, δεν θα έχουν προηγούμενο,
όσον αφορά το πλήθος των ενδιαφερόμενων για τη θέση του Δημάρχου.

Το χορό των ανακοινώσεων πρόθεσης υποψηφιότητας άνοιξε πριν από δύο εβδομάδες,
πρώτος, ο ε.α. αξιωματικός της ΕΛΑΣ, Θεόφιλος Σούλτης με την παράταξη «Μέτσοβο – Νέα
Εποχή». Ο κ. Σούλτης είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης.

Την περασμένη Παρασκευή, ανακοίνωσε την εκ νέου υποψηφιότητά του, ο απερχόμενος
Δήμαρχος Κώστας Τζαφέας, ο οποίος θα διεκδικήσει μια ακόμα επανεκλογή, έπειτα από το
διάλειμμά της τετραετίας 2010-2014, όταν ηττήθηκε από το Νίκο Τσομπίκο.

Τη Δευτέρα και το πρωί, ανακοίνωσε τη γνωστή από καιρό, πρόθεσή του να είναι
υποψήφιος Δήμαρχος, ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων της ΝΔ, Σπύρος Βασιλείου.
Το όνομα της παράταξης που θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα, σε εκδήλωση στο
ξενοδοχείο Du Lac, στις 19:00, είναι «Δύναμη Δημοτών». Εδώ και περίπου ένα χρόνο, από
τη στιγμή των εσωκομματικών εκλογών για τα περιφερειακά όργανα της ΝΔ, ο Σπύρος
Βασιλείου απείχε από τη δημόσια σφαίρα. Τον τελευταίο καιρό ήταν γνωστό πως ο
καταγόμενος από την περιφέρεια του Δήμου Μετσόβου, πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ,
ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος Δήμαρχος στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
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Ποιοι έπονται

Από τις υποψηφιότητες που αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο
Μέτσοβο, στις επερχόμενες εκλογές, θα είναι και ο Απόστολος Μπιτούνης, αντιδήμαρχος
του Κώστα Τζαφέα σήμερα. Ως το τέλος του μήνα, ο κ. Μπιτούνης αναμένεται να
ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, για το Δήμο, ως αυτόνομη κάθοδο και λέγεται πως έχει
τις... ευλογίες του Περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια,
έμμεσα στήριζε το πρόσωπο που κάθε φορά εκλέγονταν Δήμαρχος, στην ιδιαίτερη πατρίδα
του. Αν ισχύει αυτό, ο κ. Μπιτούνης αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις
εκλογές.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι βέβαιο ότι θα εκδηλωθεί έστω και την τελευταία
στιγμή κάποια υποψηφιότητα, ενώ τέλος, την πιθανότητα καθόδου στις εκλογές, εξετάζει
και ο Θόδωρος Δασούλας, προερχόμενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
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