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Η εκλογική περιφέρεια της Θεσπρωτίας γίνεται για πρώτη φορά διεδρική και έτσι,
θεωρητικά η μάχη για τις δύο βουλευτικές έδρες θα κριθεί ανάμεσα στους δύο πρώτους των
εκλογών, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Από το κυβερνών κόμμα υπάρχει ασφαλώς η ισχυρή υποψηφιότητα του Υφυπουργού
Εργασίας Αντώνη Μπέζα, ο οποίος δεν έχει κανέναν λόγο για να μην είναι εκ νέου
υποψήφιος.

Με αισιοδοξία κατέρχονται επίσης ως υποψήφιοι βουλευτές, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος
Κάτσιος και ο πρώην Νομάρχης Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας που νοιώθει να
αναβαπτίζεται πολιτικά, μετά την δικαστική αθώωσή του για την υπόθεση της δωροδοκίας.

Η Ευτυχία Σκούρα προβάλλει ως επικρατέστερη για την τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου
από γυναίκες, με λιγότερες πιθανότητες για μια από τις Αντιγόνη Φίλη, περιφερειακή
σύμβουλο ή Ρεγγίνα Δηλαβέρη, αντιδήμαρχο Ηγουμενίτσας.
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Τα ονόματα που προτείνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ για αξιολόγηση
προς την Κεντρική Επιτροπή είναι οι: Βίλλιας Παύλος, Γκανιά Χριστίνα, Θεοδώρου
Αθανάσιος, Κάτσης Μάριος, Μητσέλος Σπύρος, Μποροδήμος Αθανάσιος, Νταής Ανδρέας,
Παπαρούνας Παύλος και Τσακίρη Αστυρόπη. Επικρατέστεροι θεωρούνται για μια από τις
τέσσερις θέσεις του ψηφοδελτίου, οι Κάτσης – πρώτος σε σταυρούς από το ΣΥΡΙΖΑ το
Μάιο του 2012 - Νταής – υποψήφιος Δήμαρχος τον περασμένο Μάη, στην Ηγουμενίτσα - και
Γκάνια, ενώ η ΚΕ δεν αποκλείεται να κάνει αποδεκτό το ενδιαφέρον για υποψηφιότητα του
δημοσιογράφου Γιάννη Τζώρτζη και του Δημήτρη Σακαρέλη.

Απέσυρε τέλος, την υποψηφιότητά του ο Δημήτρης Τσότσης, διαφωνώντας με τις επιλογές
της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει απίστευτη δυστοκία ανεύρεσης υποψηφίων βουλευτών, όπως
συμβαίνει άλλωστε και σε κάθε εκλογική περιφέρεια όπου το κόμμα σήμερα, δεν έχει ένα
σημείο αναφοράς, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δηλαδή. Το κόμμα ΓΑΠ κάνει ακόμα πιο
δύσκολα τα πράγματα και μέχρι την ανακοίνωση του νέου κόμματος δεν κινούνταν
πραγματικά φύλλο...

Οι Νίκος και Ανδρέας Σπυρόπουλος πιέζονται αφόρητα για να πουν το «ναι», ο Γιάννης
Γεωργίου που προαλείφονταν για υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του Γ. Ζάψα με τις
γνωστές εμπλοκές, επίσης, η Δήμητρα Κολιογιάννη που ήταν υποψήφια και το 2012 πιο
εύκολα θα μπορούσε να πει το «ναι», υπάρχει ακόμα του όνομα του Λεωνίδα Μπέλλου και
τέλος, ο Γιάννης Γόγολος, υποψήφιος το 2012, έχει δηλώσει από καιρό ότι είναι με τον
ΓΑΠ. Εναλλακτικά δεν αποκλείεται όπως και τον Ιούνιο του 2012, να επιστρατευτεί η
«εφεδρεία» που λέγεται Κώστας Πανταζής, νυν ειδικός γραμματέας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, αν και το εν λόγω στέλεχος ήταν ανέκαθεν απέναντι στον Β.
Βενιζέλο.

Τέλος, με το «Ποτάμι», ο Φώτης Σγούρης, περιφερειακός συντονιστής, είναι ο σίγουρος
υποψήφιος βουλευτής με το νεοπαγές κόμμα.
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