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ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

«Κινούμενη άμμο» θυμίζει τις τελευταίες ώρες, η «γαλάζια» παράταξη στο Δήμο Ιωαννιτών.

Η ανακοίνωση του Νίκου Γκόντα, στο όνομα της παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική
Πρωτοπορία», με την οποία δήλωσε πως βρίσκεται σύσσωμη παρούσα ενόψει της
επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης στους Δήμους, τάραξε τα φαινομενικά ήρεμα «νερά»
στο χώρο της Κεντροδεξιάς παράταξης.

Με την ανακοίνωση, ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Γκόντας θέλησε να στείλει μήνυμα προς την
Πειραιώς και προς τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Λ. Αυγενάκη, να τον
υπολογίζει και αφετέρου, ήταν μια ενδοπαραταξιακή υπενθύμιση προς όσους τον
αμφισβητούν, ότι δεν είπε ακόμα την τελευταία του λέξη...

Πράξη αμφισβήτησης προς την ηγεσία του Νίκου Γκόντα, θεωρήθηκε και η συνάντηση της
περασμένης Κυριακής στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τασούλα, με τη συμμετοχή
των μισών σχεδόν δημοτικών συμβούλων της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» και
χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλοι μισοί, όπως και ο επικεφαλής της παράταξης. Τη συνάντηση
αποκάλυψαν με χθεσινό τους δημοσίευμα οι «Νέοι Αγώνες» και την Τρίτη, οι δημοτικοί
σύμβουλοι που συμμετείχαν σε αυτήν, αρνούνταν πως ήταν οι ίδιοι που την προκάλεσαν.
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Το σίγουρο είναι πως το κλίμα στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Ιωαννιτών δεν
είναι καθόλου καλό, κοινά παραδεκτό είναι επίσης πως ο Νίκος Γκόντας καθυστέρησε
χαρακτηριστικά να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και δεν αποκλείεται, όσο χάνεται χρόνος,
το αυτοδιοικητικό εγχείρημα του Μωυσή Ελισάφ να κερδίσει έδαφος και στον κεντροδεξιό
χώρο της πόλης, αφού ο καθηγητής ιατρικής και υποψήφιος Δήμαρχος κάνει ανοίγματα σε
στελέχη όλων των πολιτικών τάσεων, θέλοντας να δώσει ένα υπερκομματικό προφίλ στο
συνδυασμό του.

Τι έχουν μπροστά τους;

Από τις 17 Σεπτεμβρίου και μετά, όταν υποτίθεται, Αυγενάκης – Γαϊτάνης θα αρχίσουν να
ασχολούνται με την υποψηφιότητα της ΝΔ στο Δήμο Ιωαννιτών, ποιες επιλογές θα έχουν
μπροστά τους;

Εκ των πραγμάτων, το όνομα του Νίκου Γκόντα είναι στο «τραπέζι», είτε θέλει είτε δεν
θέλει ο γραμματέας της ΝΔ... Δε μπορεί η ΝΔ να φανεί αγνώμων απέναντι σε έναν άνθρωπο
που την εκπροσώπησε για δύο τετραετίες ως Δήμαρχος και άλλες δύο ως υποψήφιος, με τη
στήριξή της, και ο ίδιος έχει φερθεί στο κόμμα του, τουλάχιστον, με αξιοπρέπεια. Και στην
περίπτωση που από τη ΝΔ έχουν αποφασίσει να μην «ξανακατεβάσουν» τον κ. Γκόντα, η
ηγεσία του κόμματος οφείλει να μιλήσει μαζί του. Είναι πιθανό ότι θα τον ενδιέφερε η
ενασχόληση με την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό θα δυσκόλευε την
εκλογή άλλων...

Πραγματική αμφισβήτηση στο εσωτερικό της παράταξής του, δεν είχε ως τώρα ο κ.
Γκόντας, ωστόσο σίγουρα δημοτικοί σύμβουλοι δυσφορούν με την αναβλητικότητά του.
Όσοι δυσφορούν όμως, ξέρουν πως «μαγικές λύσεις» δεν έχει η ΝΔ και την ίδια ώρα,
εμφανίζονται αρνητικοί και στην προοπτική να βγει μπροστά στέλεχος της νέας γενιάς από
το στελεχικό δυναμικό της παράταξης, όπως οι Βασίλης Βλέτσας και Σπύρος
Κωνσταντόπουλος, στους οποίους τέθηκε το ερώτημα αν επιθυμούν να ηγηθούν του
σχήματος. Έτσι, αναπόφευκτα, καταλήγουν πάλι στον πρώην Δήμαρχο...

Το όνομα του γιατρού Φίλιππου Σιάκκα τέλος, έχει επανέλθει στη συζήτηση, γιατί σύμφωνα
με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο χειρουργός αναμένεται να επανέλθει στη θέση του στο
«Χατζηκώστα», μετά την προσωρινή ποινή για την εμπλοκή του στην υπόθεση των
επιθεμάτων, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως πολιτική σκευωρία από την κυβέρνηση.
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Με τα δεδομένα αυτά, όλοι οι «παίχτες» παίρνουν θέση στην αφετηρία της εσωκομματικής
«κούρσας» και αναμένουν την πιστολιά του «αφέτη».

Π.Μ.
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