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Τη σιωπή του, την οποία κράτησε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφάσισε να
σπάσει το πρωί της Δευτέρας ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας,
Νίκος Γκόντας, σχετικά με το μέλλον του στο Δήμο Ιωαννιτών.

Εύλογα κανείς θα αναρωτηθεί «γιατί τώρα;» και «ποια η σημασία της παρέμβασης;».

Προσπαθώντας να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές της ανακοίνωσης η δημόσια αυτή
παρέμβαση του κ. Γκόντα έρχεται να απευθυνθεί τόσο εντός όσο και εκτός Ιωαννίνων.

Φυσικά στέλνει ένα μήνυμα προς τη Ν.Δ. η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση υποψηφίου
υπενθυμίζοντάς της ότι εκείνος ήταν ο «εκλεκτός» της όχι όμως μια κομματική επιλογή.

Μάλιστα ο κ. Γκόντας θυμίζει σε όσους πιθανά να το ξεχνούν ότι στην προηγούμενη
εκλογική αναμέτρηση ήταν ο νικητής του πρώτου γύρου, κάτι που στις επερχόμενες
εκλογές με την απλή αναλογική μπορεί να λέει πολλά.

Το ίδιο συνέβη, θυμίζω εγώ, και στις εκλογές με αντίπαλο τον Φ. Φίλιο, αν και στην τελική
μάχη, τόσο απέναντι στον Φίλιο όσο και απέναντι στον Θ. Μπέγκα ο κ. Γκόντας ηττήθηκε
άνετα.
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Από την άλλη, και επειδή ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας δεν είναι
χθεσινός στην πολιτική, διέγνωσε πιθανά ότι οι καθυστερήσεις που έπαιζε με τη Ν.Δ.
οδήγησαν την τελευταία, μετά από περιπλανήσεις σε υποψηφιότητες τύπου Φ. Σιάκα ακόμα
και Μ. Ελισάφ σε μια πιο «δυνατή» από πλευράς ονόματος προοπτική, αυτή της σημερινής
αντιπεριφερειάρχη, Τ. Καλογιάννη, η οποία, από ορισμένα κέντρα φέρεται τις τελευταίες
μέρες να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην «κάθοδό» της από την Άνω στην Κάτω πλατεία.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα ο κ. Γκόντας αποφάσισε να βγει μπροστά να πει αρκετά
αλλά όχι να διαλευκάνει πλήρως το τοπίο.

Έστειλε ένα μήνυμα στη Ν.Δ. υπενθυμίζοντας ποιος είναι ο ίδιος και η παράταξή του για το
χώρο της κεντροδεξιάς στα Γιάννενα, χωρίς όμως να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.

Επί της ουσίας είπε σε όσους επεξεργάζονται σενάρια για το Δήμο χωρίς αυτόν ότι ο ίδιος
δεν έχει μιλήσει ακόμα για τη δική του επόμενη μέρα.

Το ερώτημα βέβαια που θέτουν όλοι είναι πόσο πια θα περιμένει η Ν.Δ. την απόφαση του κ.
Γκόντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο όμως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα καθώς στην ανακοίνωσή
του μας παρέπεμψε μεν στο μέλλον, δεν μας το προσδιόρισε όμως καθόλου.

Καταλήγοντας, δική μου εκτίμηση είναι πως ο κ. Γκόντας έκανε μια παρέμβαση δηλώνοντας
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η οποία απόφαση δεν μπορεί να παρθεί χωρίς τη δική του
παρουσία – συγκατάθεση, θόλωσε όμως τα νερά σε ότι αφορά την εκ νέου υποψηφιότητά
του κάτι που δεν μπορεί να γίνει για πολύ ακόμα ανεκτό από τη Ν.Δ.

Τώρα αν η υπομονή στο κόμμα του Κ. Μητσοτάκη στερέψει και αποφασιστεί να στηριχτεί
μια υποψηφιότητα πέραν αυτής του κ. Γκόντα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συμφωνία με
τον ίδιο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του
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σημερινού επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας και αν το σενάριο για
τριπλή εκπροσώπηση του χώρου της Δεξιάς (Επίσημη υποψηφιότητα, Άρης Μπαρτζώκας
και Νίκος Γκόντας) γίνει πραγματικότητα.

Αλέξανδρος Θεμελής
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