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Οι παρατάξεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ στην ΠΕΔ Ηπείρου

Τις επόμενες κινήσεις τους νομικά και πολιτικά αναμένεται να αποφασίσουν την Πέμπτη
οπότε και θα συνεδριάσουν τα μέλη των δύο παρατάξεων της ΠΕΔ που προσκυνείται στον
Κεντροαριστερό χώρο προκειμένου να «απαντήσουν» στην μονομερή εκλογή προεδρείου
από την παράταξη του Γιάννη Λώλου την περασμένη Παρασκευή.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα και χωρίς να έχουν γίνει συζητήσεις
ουσίας για τη στάση που θα κρατήσουν τα μέλη των δύο παρατάξεων τα σενάρια που
υπάρχουν είναι δύο.

Το ένα που συγκεντρώνει και τις μικρότερες πιθανότητες είναι η απουσία τους απ' όλες τις
συνεδριάσεις της ΠΕΔ, κάτι που θα επιφέρει το απόλυτο χάος στο Όργανο αλλά και την
απόλυτη απαξίωση στον θεσμό και το άλλο που μιλά για πολιτική συνεννόηση, έστω και
τώρα, μεταξύ όλων των παρατάξεων χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι θα υπάρξει αποδοχή
της εκλογής του προεδρείου.
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Τα δέκα μέλη των δύο παρατάξεων που θα συναντηθούν την Πέμπτη θα εξετάσουν τις
κινήσεις τους σε νομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο.

Σε ότι έχει να κάνει με το πρώτο δεν αποκλείεται να αποφασιστεί η προσφυγή στη
δικαιοσύνη κατά της νομιμότητας της εκλογής του προεδρείου καθώς όπως αναφέρουν
στους Ν.Α. έγκυρες πηγές η συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής και η συγκρότηση
προεδρείου ήταν πέρα για πέρα παράτυπες.

Παράλληλα δεν αποκλείεται πέρα από την προσφυγή για τις θέσεις του προεδρείου να γίνει
ταυτόχρονα και για την μία έδρα που μένει αδιάθετη.

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης η σκέψη που υπάρχει με γνώμονα να μην απαξιωθεί κι
άλλο ο θεσμός αλλά παράλληλα να προωθηθούν τα σημαντικά θέματα της Ηπείρου στα
κέντρα λήψης αποφάσεων είναι να υπάρξει συμμετοχή στις συνεδριάσεις, όταν τίθενται
τέτοια θέματα, χωρίς όμως συμμετοχή στην ψηφοφορία. Κι αυτό φυσικά μέχρι να υπάρξει
δικαστική απόφαση η οποία παραμένει η μόνη λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η
αδιαλλαξία που επέδειξαν συγκεκριμένοι αυτοδιοικητικοί στις προτάσεις που κατατέθηκαν
για διαπαραταξιακό προεδρείο.
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