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Την προσχώρηση στην παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» του ανεξάρτητου δημοτικού
συμβούλου Βαγγέλη Καραμπίνα, ανακοίνωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, μαζί τον εκ
νέου υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, ο επικεφαλής της παράταξης, υποψήφιος Δήμαρχος
Ιωαννιτών, Μωυσής Ελισάφ.

Λίγες μέρες μετά τη μεγάλη συγκέντρωση της παράταξης, που όπως τόνισε ο κ. Ελισάφ,
«μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για τη συνέχεια...», καλωσόρισε στην παράταξη ένα άξιο
στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το οποίο χρησιμοποίησε τους χαρακτηρισμούς
«συνεπής και ακούραστος εργάτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διακρίνεται για τη
δυναμικότητα και την εντιμότητά του». Πρόσθεσε πως ο κ. Καραμπίνας θα δώσει τις
δυνάμεις του για την «ανατροπή των καθεστωτικών αντιλήψεων» στο Δήμο Ιωαννιτών.

Ο Βαγγέλης Καραμπίνας από την πλευρά του, δήλωσε βέβαιος για την επιτυχία της
παράταξης και αναφέρθηκε στους λόγους που τον ώθησαν στην απόφαση της συνεργασίας
με το Μωυσή Ελισάφ, και είναι κατά βάση η προσωπική γνωριμία με τον καθηγητή ιατρικής.

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε άπαντες, πως «μέχρι σήμερα υπηρέτησα την Τοπική
Αυτοδιοίκηση με ανιδιοτέλεια και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των συνδημοτών μου.
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Βεβαιώνω τους συνδημότες μου ότι έτσι θα συνεχίσω και τώρα. Δεν πρόκειται με
οποιοδήποτε κόστος να υποχωρήσω από τις βασικές μου αξίες και θέσεις όπως έκανα στα
τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά».

Ερωτηθείς για τις τελευταίες του τρεις υποψηφιότητες με αντίστοιχες δημοτικές
παρατάξεις του Δήμου Ιωαννιτών (το 2010 με την «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα», το
2014 με την παράταξη του Λάζαρου Νάτση «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή» και το
2019 με την παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή») ο κ. Καραμπίνας τόνισε πως «είμαι
σταθερός στις θέσεις και τις απόψεις μου όσον αφορά την πολιτική μου τοποθέτηση στο
χώρο της Αριστεράς και του σοσιαλισμού και έτσι θα δράσω από δω και πέρα».

Αναφέρθηκε στην υποψηφιότητά του με το Φίλιππα Φίλιο το 2010, επικαλούμενος τη στενή
φιλία του με τον πρώην Δήμαρχο και έκανε αναφορά και στην υποψηφιότητά του στον τέως
Δήμο Μπιζανίου το 2006, κόντρα στις κομματικές υποψηφιότητες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.
«Τότε, έχοντας ένα ψηφοδέλτιο υπερκομματικό, σε εκείνη τη φάση, κυνηγήθηκα από
συγκεκριμένα συμφέροντα και κόμματα» σημείωσε. Για την υποψηφιότητά του το 2014, δεν
είπε περισσότερα, δείχνοντας ότι θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους με τον πρώην
επικεφαλής του.

Εν τω μεταξύ, ερωτηθείς ο Μωυσής Ελισάφ για την πιθανότητα συνεργασίας με την
παράταξη «Γιάννενα – Πολίτες για την Ανατροπή» δήλωσε πως ουδέποτε ως τώρα, υπήρξε
επικοινωνία του με το Λάζαρο Νάτση.

2/2

