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Το «Γιάννενα Τώρα» έγινε η πρώτη δημοτική παράταξη που ανακοινώνει ένα μεγάλο μέρος
του ψηφοδελτίου για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Πέραν αυτής και ασφαλώς πέραν της «Ενότητας Πολιτών – Νέα Γιάννενα» που δεν θα
αλλάξει τον κορμό του ψηφοδελτίου που κατέβασε το 2014 με κάποιες λίγες
προσθαφαιρέσεις, μόνο η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» του Μωυσή Ελισάφ έχει
γνωστοποιήσει έναν αριθμό υποψηφίων, εμφανίζοντας ως σήμερα μόνο πρόσωπα. Δεν έχει
δώσει ονόματα υποψηφίων με την έννοια του καταλόγου, αλλά σε γενικές γραμμές,
γνωρίζουμε αρκετούς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

Ανακοίνωση με τη λογική της ανάγνωσης ονομάτων, γίνεται για πρώτη φορά, από την
παράταξη του Άρη Μπαρτζώκα, η οποία το 2014, είχε μπει αν θυμάμαι καλά, τελευταία
στον προεκλογικό στίβο.

Λίμνη και όχι Ρολόι

Η επιλογή της Λίμνης, ως φόντου για την ανακοίνωση των 28 πρώτων ονομάτων, έγινε με
στόχευση να καταδειχτεί ένας κεντρικός προεκλογικός και μετεκλογικός προγραμματικός
στόχος της παράταξης που είναι η Παμβώτιδα.

Είναι αλήθεια πως στη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής θητείας, η παράταξη του Άρη
Μπαρτζώκα ασχολήθηκε αρκετά με τη Λίμνη, διοργάνωσε ημερίδα και παρουσίασε
προτάσεις για την απορρύπανση και την ανάπτυξή της. Ό,τι μπορεί να κάνει δηλαδή, μια
αντιπολιτευόμενη παράταξη, το έκανε νομίζω, το «Γιάννενα Τώρα».

1/6

Πρώτο το «Γιάννενα Τώρα»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 04 Φεβρουάριος 2019 12:56 -

Ως φόντο για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου, είχε πέσει ως ιδέα και το Ρολόι, στην
πλατεία Δημαρχείου, μιας και το συγκεκριμένο αρχιτεκτόνημα, είναι και το σύμβολο της
παράταξης. Ωστόσο, η ιδέα απορρίφθηκε για να μην κατηγορηθούν τα μέλη της παράταξης
πως καταστρέφουν το πράσινο, επειδή θα χρειαζόταν να πατήσουν πάνω του, αν έκαναν
εκεί την παρουσίαση.

Επισημάνσεις για πρόσωπα

Για την ανθρωπογεωγραφία της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» λοιπόν, μπορώ να επισημάνω
δυο-τρία πράγματα, χάριν παραπολιτικού κουτσομπολιού...

Ο κορμός των στελεχών παραμένει ο ίδιος. Οι άνθρωποι που έστησαν την παράταξη
(Αλεξίου, Κυριαζής, Πάνου) συνεχίζουν να είναι παρόντες, με τις μικροδιαφορούλες
πάντως, διαπροσωπικές και πολιτικές, οι οποίες ξεπερνιούνται από καιρού εις καιρόν...

Από τον αρχικό πυρήνα, παραμένει επίσης και θα είναι υποψήφιος, παρ' ότι «πηγμένος»
επαγγελματικά, ο Κώστας ο Σακκάς, για τον οποίο υπήρχε μια μεγάλη πιθανότητα να
ακολουθήσει το Μωυσή Ελισάφ, στο εγχείρημά του.

Υποψήφιος ενταγμένος σε κόμμα, είναι ο Γιώργος ο Γοργόλης, ίσως το μόνο κομματικό
στέλεχος που μετέχει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, στο «Γιάννενα Τώρα». Ο Γ.
Γοργόλης είναι αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικού Τομέα των ΑΝΕΛ και μέλος της
τοπικής συντονιστικής του κόμματος του Καμμένου και απ' όσο γνωρίζω, θα είναι και
υποψήφιος βουλευτής Ιωαννίνων, στις – όποτε γίνουν – εθνικές εκλογές.

Οι ΑΝΕΛ δε στηρίζουν συνδυασμούς στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τουλάχιστον στην
Ήπειρο και έχουν πάρει απόφαση να αφήσουν τα στελέχη τους, να είναι υποψήφια αν το
επιθυμούν, με όποιο συνδυασμό θέλουν.

Ο κόσμος στην «πίτα»
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Η πρώτη Κυριακή του Φλεβάρη είχε selfies από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – όχι από
αγώνα του Ολυμπιακού... Έπηξε το fb από φωτογραφίες, από την εκδήλωση που έχει
καθιερωθεί ως «πίτα του Ηπειρώτη».

(Χάριν του παιδευτικού ρόλου της στήλης, θα επαναλάβω πως είναι κακόηχη και
λανθασμένη η αναφορά σε κοπή της «πίτας»... Ποια «πίτα» κόβουμε δηλαδή για το καλό του
χρόνου; Την τυρόπιτα ή τη χορτόπιτα; Βασιλόπιτα είναι το σωστό και δίνω συμβουλή προς
υποψηφίους, να χρησιμοποιούν το ευφυολόγημα αυτό, όταν τους καλούν να χαιρετίσουν σε
τέτοιες εκδηλώσεις. Το είχα ακούσει πριν από πολλά χρόνια από τον Άρη το
Σπηλιωτόπουλο και με τη σειρά μου, σας το παίζω έξυπνος...).

Παίζει να ήταν στο ΣΕΦ την Κυριακή, περισσότεροι οι υποψήφιοι - Δήμαρχοι,
Περιφερειάρχες, βουλευτές – από τα χορευτικά της εκδήλωσης και από τον κόσμο που
πήγε να παρακολουθήσει την εκδήλωση...

Η αμήχανη και ανεκτίμητη στιγμή...

Από τις αμήχανες στιγμές της εκδήλωσης, η χειραψία – ίσως η πρώτη στην ιστορία! – του
Αλέκου Καχριμάνη και του Σπύρου Ριζόπουλου!

Όπως μου περιέγραψαν, ο Ριζόπουλος καθυστέρησε λίγο και έκανε είσοδο... ηγέτη, αυτού
που μπαίνει λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, όπως ορίζει το πρωτόκολλο και αφού η
προσέλευση του κοινού έχει ανακοινωθεί ως περαιωμένη. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας
λοιπόν ή ως... Περιφερειάρχης, ο Ριζόπουλος έφτασε στις θέσεις των επισήμων και άρχισε
να τους χαιρετά όλους, ώσπου κάποια στιγμή έφτασε και στον Καχριμάνη. Δε θα μπορούσε
να κάνει διαφορετικά... του πρότεινε το χέρι και ο Αλέκος ανταποκρίθηκε.

Αν υπάρχει φωτογραφικό πειστήριο αυτής της ιστορικής στιγμής, είναι προφανώς
ανεκτίμητο.
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Πρώην ΠΑΣΟΚ...

Από φερόμενη υποψήφια βουλευτής του ΚΙΝΑΛ στο Νομό Θεσπρωτίας, η απερχόμενη
Δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση έκλεισε να είναι υποψήφια περιφερειακή
σύμβουλος με τον Αλέκο Καχριμάνη, στις εκλογές του Μαΐου.

Ασφαλώς δεν είναι το πρώτο ούτε το τελευταίο πρόσωπο, προερχόμενο από το πάλαι ποτέ
ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Καχριμάνη να πλαισιώσει το συνδυασμό του.
Το έπραξαν στο παρελθόν υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όπως ο Π. Βασιλάκης στην
Πρέβεζα και ο Δ. Φίλης στα Γιάννενα, ή απλά στελέχη του κόμματος, όπως ο πρώην
αντιπεριφερειάρχης Β. Γοργόλης.

Σίγουρα θα είναι και σε αυτές τις εκλογές κάμποσοι, οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ που
θα ακολουθήσουν τον χρισμένο υποψήφιο Περιφερειάρχη της ΝΔ και αναμένω από το ΚΙΝΑΛ
να εφαρμόσει τα πειθαρχικά μέτρα που έχει προαναγγείλει η πρόεδρός του, για διαγραφή
όσων δεν ακολουθήσουν τις επίσημες επιλογές του, στις Περιφέρειες της χώρας.

Ήταν αναμενόμενο και το έχω προδιαγράψει εδώ και καιρό, το «πλιάτσικο» Καχριμάνη στο
χώρο του πρώην ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό, φέρει ευθύνες και το Κίνημα, με την άρνησή του να
συμφωνήσει σε μια υποψηφιότητα, η οποία θα συσπειρώσει μεγάλο μέρος των
Κεντροαριστερών δυνάμεων στην Ήπειρο, κόντρα στον απερχόμενο Περιφερειάρχη. Δεν το
έκανε, προτιμώντας να μετρήσει τις δυνάμεις του και το αποτέλεσμα θα απογοητεύσει
πολύ κόσμο, είμαι βέβαιος...

Όσο για τους ανθρώπους που στηρίχθηκαν στο παρελθόν από το ΠΑΣΟΚ, όπως η
Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση, η οποία το 2010 όταν εξελέγη πρώτη γυναίκα Δήμαρχος
στην Ήπειρο, δήλωνε «ΠΑΣΟΚ, οικολόγος και Παναθηναϊκός», αυτό που λένε οι πρώην πια,
«σύντροφοί» της στη Θεσπρωτία, με θλίψη και θυμό, είναι πως τα στερνά τιμούν τα
πρώτα...

Στο κυνήγι των υποψηφίων
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Παράπονα για αθέμιτες μεθόδους στον προσεταιρισμό υποψηφίων, δεν ακούω μόνο από το
Ριζόπουλο, σε σχέση με το ψηφοδέλτιο των «Οριζόντων της Ηπείρου». Έχω ακούσει και
από δημοτικές παρατάξεις που κατηγορούν τη δημοτική αρχή πως τους «κλέβει»
υποψηφίους.

Αυτό ακούγεται τις τελευταίες μέρες έντονα, αναφορικά με το Στέφανο Ζούμπα. Ο
γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων – με την ιδιότητα του γραμματέα μιας συνιστώσας του
ΚΙΝΑΛ, διατηρεί ακόμα τον τίτλο – ήταν γνωστό πως θα μπορούσε να κατέβει με τον
Ελισάφ, το Μπέγκα ή το Δημήτρη Δημητρίου. Επέλεξε το Θωμά Μπέγκα και την «Ενότητα
Πολιτών» για λόγους που εκείνος γνωρίζει καλύτερα και προσωπικά, δεν το έψαξα.

Δυσαρέστησε όπως ήταν αναμενόμενο, τους Ελισαφικούς, γιατί θεωρούσαν πως η άριστη
προσωπική σχέση του με τον καθηγητή, θα βάρυνε στην τελική απόφασή του. Αναφέρουν
μάλιστα, πως είχε παραστεί και σε 2-3 συναντήσεις υποψηφίων του «Γιάννενα - Νέα
Εποχή» τον τελευταίο καιρό.

Η επίσκεψη στα Πράμαντα

Η ΝΔ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση χρεώνουν συχνά στην κυβέρνηση, την
«εργαλειοποίηση» θεσμών και φορέων.

Αυτή η κατηγορία μου ήλθε στο μυαλό, διαβάζοντας το δελτίο τύπου της Υφυπουργού
Μερόπης Τζούφη για την επίσκεψή της στα Πράμαντα, έδρα του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων.

Η Γιαννιώτισσα Υφυπουργός και εκ νέου υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε αγκαζέ την
– αγαπημένη της στήλης - Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου Αγγελική
Φωτεινού και πήγαν να δουν το Δήμαρχο Γιάννη Σεντελέ και το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής (υπάρχει άραγε εκεί, ένας σύλλογος για όλα τα
σχολεία ή μήπως βάφτισαν Σύλλογο μια ομάδα γονιών, είναι μια απορία αλλά αποτελεί
λεπτομέρεια)...
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Προσωπικά δε θυμάμαι στο παρελθόν, ανώτατο υπηρεσιακό στέλεχος της κρατικής
μηχανής να μετέχει ενεργά στον προεκλογικό αγώνα υποψηφίου... Η συνεργασία Δήμων και
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι επιβεβλημένη και δεδομένη, γίνεται όμως, σε
αυστηρά υπηρεσιακά πλαίσια.

Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως, όλα είναι σχετικά!
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