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Η θέση του αντιπροέδρου, «κλειδί» για την εύρεση λύσης

Μια υπόσχεση για το μοίρασμα των θέσεων του προεδρείου είναι αυτή που δεν επιτρέπει
την συναινετική λύση μεταξύ των παρατάξεων της ΠΕΔ Ηπείρου. Μια υπόσχεση που δόθηκε
πριν τις εκλογές και εξηγεί πολλά για την αρνητική στάση που κρατά ο δήμαρχος
Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος, στην πρόταση που του έχει κατατεθεί για σύσταση
διαπαραταξιακού προεδρείου.

Ποια είναι αυτή η υπόσχεση όμως;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Όταν αρκετό καιρό πριν τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Ηπείρου το κεντροδεξιό μπλοκ των
δημάρχων αποφάσιζε να χρίσει άτυπο επικεφαλής του συνδυασμού του τον Γιάννη Λώλο, η
παράταξη του Νίκου Γκόντα και ο ίδιος προσωπικά δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την
κίνηση αυτή.
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Μάλιστα σε μια σύσκεψη που έγινε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Βίκυς Ευταξά, ο κ. Γκόντας είχε ανεβάσει του τόνους
απειλώντας με τη μη στήριξη του ψηφοδελτίου.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα όμως η παράταξη του κ. Γκόντα άλλαξε ρότα και
συστρατεύτηκε στο κεντροδεξιό ψηφοδέλτιο.

Για να γίνει όμως αυτό φαίνεται ότι απαίτησε κάτι σε αντάλλαγμα.

Αυτό δεν ήταν άλλο από τη θέση του αντιπροέδρου της ΠΕΔ.

Έτσι ο κ. Λώλος υποσχέθηκε πως σε περίπτωση εκλογής του τη θέση του αντιπροέδρου θα
καταλάμβανε στέλεχος της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», προφανώς ο κ. Γκίκας
που αναδείχτηκε και πρώτος σε ψήφους.

Με αυτό τον τρόπο ο κ. Λώλος εξασφάλιζε την εκλογική ενίσχυση του συνδυασμού του ενώ
από την άλλη η παράταξη του κ. Γκόντα την πιο υψηλή θέση που θα μπορούσε να κατέχει
μετά απ' αυτή του προέδρου στο Δ.Σ. της ΠΕΔ.

Αυτή λοιπόν η υπόσχεση είναι που στέκεται εμπόδιο στην λήξη του σίριαλ της συγκρότησης
του προεδρείου της ΠΕΔ, καθώς η πρόταση που έχει κατατεθεί από την πλευρά της
παράταξης στην οποία συμμετείχαν αυτοδιοικητικοί από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ, μιλά για ένα προεδρείο με πρόεδρο φυσικά τον κ. Λώλο, αντιπρόεδρο από τη δική
τους παράταξη και μια ακόμη θέση μέλους στο πενταμελές σχήμα.

Μια πρόταση που σίγουρα βγάζει από το αδιέξοδο την ΠΕΔ και θα μπορούσε να αποτελέσει
την καλύτερη λύση, άσχετα με το που θα κατέληγε η έδρα που έχει μείνει «ορφανή».
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Άλλωστε η κεντροαριστερή παράταξη εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να πάρει την έδρα
αυτή η παράταξη του κ. Λώλου χωρίς να χρειαστεί να φτάσουμε στα δικαστήρια, αρκεί
φυσικά να υπάρξει συμφωνία στο διαπαραταξιακό προεδρείο.

Όπως γίνεται αντιληπτό λοιπόν τα όσα γράφονται και διαδίδονται για παιχνίδια που έχουν
να κάνουν με μοίρασμα των θέσεων από την κεντροαριστερή παράταξη ουδεμία σχέση με
την πραγματικότητα έχουν.

Αντίθετα οι κεντροδεξιοί αυτοδιοικητικοί ήταν εκείνοι που εξαρχής μοίρασαν θέσεις, πριν
καν δουν το αποτέλεσμα των εκλογών και τώρα λόγω των υποσχέσεων που έχουν δοθεί
εγκλωβίζουν την ΠΕΔ σε ένα αδιέξοδο το οποίο όσο συνεχίζεται καταρρακώνει τον ίδιο τον
θεσμό.
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