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Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η απόφαση του Κινήματος Αλλαγής για τον
υποψήφιο Δήμαρχο της Ηγουμενίτσας, όπως δήλωσε στη " Θεσπρωτική " ο γραμματέας της
νομαρχιακής επιτροπής του κινήματος Μιχάλης Κάτσινος.

Στη διευρυμένη δημοτική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα,
παρουσία της βουλευτή Εύης Χριστοφιλοπούλου και του μέλους του της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής Γιώργου Τσούμα, κατατέθηκαν τρεις υποψηφιότητες: του Παναγιώτη
Νταή, του Γιώργου Σιντόρη, ενώ προτάθηκε από μέλη της συνέλευσης να υποστηριχθεί η
ήδη ανακοινωμένη ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Γιάννη Γόγολου.

Τόσο ο κ. Νταής όσο και ο κ. Σιντόρης στις τοποθετήσεις τους στη συνέλευση δεσμεύτηκαν
ότι θα στηρίξουν την οποία υποψηφιότητα προκριθεί από την εκλογική επιτροπή του
κινήματος, με τον κ. Σιντόρη να θεωρεί πάντως την υποψηφιότητα Γόγολου "αντάρτικο" και
προσπάθεια να προκαταληφθούν οι αποφάσεις και να ζητά να μην ληφθεί υπόψιν στην
αξιολόγηση από την εκλογική επιτροπή.

Σε γενικές γραμμές το κλίμα μέσα στην σύσκεψη ήταν ιδιαίτερα καλό και η συζήτηση
εξελίχθηκε χωρίς εντάσεις. Και πώς να μην είναι αφού το Κίνημα Αλλαγής έχει να
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παρουσιάσει δύο πολύ καλές υποψηφιότητες οι οποίες δεσμεύτηκαν ότι θα
αλληλοστηριχθούν ανεξάρτητα ποια θα είναι η επιλογή για τον επικεφαλής.

Αντίθετα πολλά από τα μέλη άσκησαν έντονη κριτική στον κο Γόγολο για την πρακτική του
ενώ ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κάτσινος ανέλαβε την
υποχρέωση (και ήδη το έπραξε) να στείλει το βίντεο της τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία
ο Γιάννης Γόγολος δηλώνει ξεκάθαρα ότι έχει καταθέσει την κομματική του ταυτότητα.

Βίντεο που ζητήθηκε από την κα Χριστοφιλοπούλου, προκειμένου να το δει και η επιτροπή
αξιολόγησης του Κινήματος.

Δεν παραβρέθηκε

Ο κ. Γόγολος δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία αν και μέλος του Κινήματος Αλλαγής.
Νωρίτερα είχε συνάντηση με την βουλευτή του κινήματος Εύη Χριστοφιλοπούλου στην
οποία εξήγησε τις θέσεις του και επέδωσε υπόμνημα για την υποψηφιότητά του.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο κ. Γόγολος πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του
είχε συζητήσει την πρόθεσή του αυτή τόσο με μέλη της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ όσο και με
μέλη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που υπήρχε τότε, και από το περιβάλλον του
σημειώνεται ότι η μετεξέλιξη των πολιτικών αυτών σχηματισμών σε Κίνημα Αλλαγής δεν
αναιρεί το πράσινο φως που είχε πάρει από τους πολιτικούς σχηματισμούς.

Ωστόσο σε καμία των περιπτώσεων δεν έκανε γνωστά τα ονόματα με τα οποία συνομίλησε,
τόσο από την Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, όσο και από την Δημοκρατική Συμπαράταξη, για να
τεκμηριώσει τα όσα λέει.
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Την ίδια ώρα και ενώ ο κος Γόγολος επικαλείται την Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την
ΔΗΣΥ κανένας από τους πολιτικούς χώρους δεν τον καλύπτει πολιτικά με μια επίσημη
ανακοίνωση, μέσα από την οποία να επιβεβαιώνεται ότι όντως δόθηκε σε αυτόν το πράσινο
φως προκειμένου να προχωρήσει με την στήριξή τους στην συγκρότηση δημοτικής
παράταξης.

Όσο αυτά δεν συμβαίνουν η επιχειρηματολογία του κου Γόγολου μένει μετέωρη.

Προς αξιολόγηση

Πάντως και οι τρείς υποψηφιότητες εστάλησαν για αξιολόγηση στην εκλογική επιτροπή, η
οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές μαζί τους, ώστε να
διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο σύμπλευσης.

Από την άλλη πλευρά η κα Χριστοφιλοπούλου, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν
τη συνεδρίαση, σημείωσε πως η ύπαρξη περισσότερων της μίας υποψηφιοτήτων μπορεί, με
δεδομένο το εκλογικό σύστημα της αλκής αναλογικής που εισάγει ο "Κλεισθένης", να
αποτελεί και θετική εξέλιξη, με το βλέμμα στραμμένο στο β' γύρο των δημοτικών εκλογών
και τις ενδεχόμενες συνεργασίες που θα απαιτηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι οριστικές αποφάσεις του ΚΙΝΑΛ αναμένονται έως την προσεχή
Παρασκευή.
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