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Την εκ νέου συμμετοχή στις εκλογές του ερχόμενου Μάη, της παράταξης «Ανεξάρτητη
Δημοτική Πρωτοπορία» κάνει γνωστή με ανακοίνωσή της η παράταξη στο Δήμο Ιωαννιτών
του Νίκου Γκόντα.

Με την εν λόγω παρέμβαση, δεν γίνεται σαφές αν ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Γκόντας θέλει ή
όχι να είναι εκ νέου υποψήφιος για το Δήμο Ιωαννιτών και ενώ για τη ΝΔ το θέμα θα ανοίξει
από τις 17 Σεπτεμβρίου και μετά, η παράταξή του επιλέγει να παρέμβει σε αυτό το χρονικό
σημείο, δηλώνοντας το «παρών» στις εκλογές. Αυτό πάντως, δεν είναι βέβαιο ότι
ερμηνεύεται και ως πρόθεση δική του να είναι εκ νέου επικεφαλής της παράταξης, αν και η
λέξη «σύσσωμη» μπορεί να λέει πολλά.

Ενόχληση προκάλεσε σε μερίδα δημοτικών συμβούλων της παράταξης, το γεγονός ότι η
ανακοίνωση εξεδόθη χωρίς να είναι σε γνώση των μελών της και οι περισσότεροι
αιφνιδιάστηκαν πληροφορούμενοι την ανακοίνωση από τον τύπο. Δείγμα ότι οι σχέσεις
αρκετών μελών της παράταξης με τον επικεφαλής και πρώην Δήμαρχο Νίκο Γκόντα, δεν
βρίσκονται σε καλό σημείο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
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«Η πρώιμη και ακατάσχετη εκλογολογία στο βωμό προσωπικών φιλοδοξιών βλάπτει τον
τόπο.

Απομένει δημοτική περίοδος δώδεκα μηνών και η μακρά προεκλογική περίοδος είναι
επιζήμια για την πόλη μας. Άλλωστε το τελευταίο που ενδιαφέρει τους συμπολίτες μας
είναι οι προσωπικές επιδιώξεις.

Η παράταξή μας, ως πρώτη δύναμη στην πόλη μας, θα συνεχίσει γόνιμα και εποικοδομητικά
να επιδιώκει την επίλυση των σοβαρών και μεγάλων προβλημάτων της πόλης μας, παρά την
μόνιμη ανικανότητα και αδιαφορία της απερχόμενης δημοτικής αρχής.

Η προεκλογική περίοδος θεσμικά καθορίζεται ένα μήνα πριν τις εκλογές και η παράταξή
μας σύσσωμη θα δώσει το παρόν της».
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