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ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Την ανάγκη να εκφράσει την συμφωνία της με τα όσα πρότειναν ορισμένοι συμπολίτες μας
(μερικοί εξ αυτών είχαν ταχθεί ανοιχτά ή συμμετείχαν μάλιστα στην παράταξη του
σημερινού Δημάρχου) ένιωσε η Νέα Εποχή του Μωυσή Ελισάφ.

Έτσι, με ανακοίνωσή της τονίζει πως παραμένει ανοιχτή στο διάλογο και τη σύνθεση
απόψεων ενώ επιρρίπτει τις ευθύνες για την αποτυχία της να συνθέσει στην αντιπολίτευση,
στην οποία καταλογίζει πικρία για την ήττα στις εκλογές ή προσήλωση στην επόμενη
εκλογική αναμέτρηση.
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Προσθέτει μάλιστα ότι είναι πρόθυμη για συνεργασία με όλους όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν στη δημιουργία μιας ομπρέλας στήριξης του Δήμου μας στις δύσκολες
στιγμές που βιώνουμε, δεν αναφέρει όμως πουθενά ότι με το εκλογικό σύστημα που
εκλέχτηκε ήταν εκείνη που αποφάσισε ποιες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου θα
αποτελέσουν την συμπολίτευση και ποιες την αντιπολίτευση.

Τι δεν λέει

Όταν η παράταξη του Δημάρχου αρνήθηκε την συνέχιση των συναντήσεων με την παράταξη
του Θωμά Μπέγκα και διέκοψε τις όποιες συζητήσεις για μια συνεργασία κι όταν η ίδια
παράταξη συμφώνησε με δύο εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης της
Τατιάνας Καλογιάννη να αποχωρήσουν απ' αυτή για να γίνουν αντιδήμαρχοι, σίγουρα δεν
έδειξε διάθεση για συνεργασία.

Αντίθετα, έδειξε πως προσπάθησε να φτιάξει μια όσο το δυνατόν πιο πλειοψηφική ομάδα,
σε συνεργασία με τις παρατάξεις των κ.κ. Γκόντα και Μπαρτζώκα.

Τότε που ήταν οι διακηρύξεις για σύνθεση;

Ή μήπως περίμενε πως οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης θα υπακούν στις επιλογές της,
χωρίς καμία αντιπρόταση;

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των δύο σημαντικών διαφωνιών στα θέματα των led και της
ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας, πού συνάντησε ισχυρές διαφωνίες η δημοτική αρχή;

Εκτός αν θεωρεί πως η αντιπολίτευση δεν έχει δικαίωμα να κρίνει, όταν σε πολλές
περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η διοίκηση γίνεται με προχειρότητα.
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Ακόμα και τότε όμως, η κριτική της αντιπολίτευσης μπορεί να είναι σκληρή, η στήριξή της
όμως αποδεικνύεται με το τι ψηφίζει μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.

Επιπρόσθετα, όταν ένα από τα πιο προβεβλημένα της στελέχη και μέχρι πρότινος
αντιδήμαρχος, καταλογίζει στο δήμαρχο πως διοικεί με τους συμβούλους και τους φίλους
και όχι με τους αιρετούς, πως μπορεί να πείσει ότι η παράταξή του ζητά σύνθεση;

Μήπως αντί για σύνθεση και συμπόρευση, ζητά τυφλή εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της;

Ή μήπως η ανακοίνωση της είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό παιχνίδι στο οποίο επιδίδεται με
μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα;

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση της παράταξης του Δημάρχου σημειώνει:

Η παράταξή μας «Γιάννενα- Νέα Εποχή» αποτέλεσε μία συλλογική προσπάθεια. Μία
προσπάθεια ανθρώπων από διαφορετικές πολιτικές και κομματικές αφετηρίες με έναν
στόχο: Να αλλάξει σελίδα ο Δήμος μας.

Με αυτή την αρχή πορεύτηκε και με αυτή κέρδισε τις εκλογές.

Τη διάθεσή της για συνεργασία με όλους όσοι πιστεύουν ότι απαιτούνται ρήξεις, τομές και

3/6

Φταίει, κυρίως, η αντιπολίτευση για την απουσία συνεννόησης
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδροσ θεμελησ
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 12:34 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 12:38

τολμηρές αποφάσεις την απέδειξε μετά τις εκλογές και την αποδεικνύει καθημερινά.

Στόχος της ήταν να δημιουργήσει την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Να συνεργαστεί με
αυτοδιοικητικές δυνάμεις όχι για να πετύχει μία αριθμητική υπεροχή στο δημοτικό
συμβούλιο αλλά για να πετύχει μία πραγματική συστράτευση ανθρώπων ώστε να γυρίσει
σελίδα ο Δήμος και ο τόπος.

Τη συναίνεση προσπάθησε και προσπαθεί να την πετύχει σε κάθε συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικά σε θέματα που υπερβαίνουν το σήμερα. Σε θέματα που οι πολίτες απαιτούν λύσεις.

Τις περισσότερες φορές δεν το έχει πετύχει.

Η ευθύνη σαφώς δεν βαρύνει μόνο την παράταξη του Δημάρχου, την Δημοτική Αρχή.

Η ευθύνη βαρύνει όλους όσοι είτε ακόμη φέρουν τις πικρίες των εκλογών είτε προσβλέπουν
στις επόμενες εκλογές.

Στις σημερινές συνθήκες όμως το πρόκριμα είναι άλλο.

Συμπολίτευση κι αντιπολίτευση καλούμαστε να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία μέσα στο
πρωτόγνωρο περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία.

Η Δημοτική Αρχή, η παράταξη του Δημάρχου είναι εδώ με την ίδια διάθεση για συνεργασία
και συμπόρευση.
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Είναι εδώ για να συζητήσει, να αφουγκραστεί, να συνθέσει και να δώσει λύσεις.

Με διάθεση για προσφορά και χωρίς υστεροβουλίες.

Με ενδιαφέρον μελέτησε την παρέμβαση ενεργών συμπολιτών και από την πλευρά της
εκφράζει δημόσια την πρόθεσή της για συνεργασία με όλους όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν στη δημιουργία μιας ομπρέλας στήριξης του Δήμου μας στις δύσκολες
στιγμές που βιώνουμε.

Τι απαντά η Τ. Καλογιάννη

Απαντώντας στην «ανοιχτή επιστολή των 26 συνδημοτών μας», για την οποία, όπως
αναφέρει ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ, καθώς δεν της έχει αποσταλεί, η παράταξη της
Τατιάνας Καλογιάννη εκφράζει τις δικές της απόψεις επί του θέματος τονίζοντας αρχικά
ότι πολλές προσδοκίες διαψεύστηκαν στην πράξη, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η
σημερινή Δημοτική Αρχή.

Θυμίζει τις υπόγειες διαδρομές (συναλλαγή με πλούσια ανταλλάγματα με συμβούλους της
αντιπολίτευσης), τις αδιαφανείς διαδικασίες όπως η αποδοχή δωρεών SOROS και η
προώθηση έργων πολλών εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες (ενεργειακή
αναβάθμιση οδοφωτισμού).

Συνεχίζει επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή, αρνούμενη κάθε διάλογο και συνεργασία με
την αντιπολίτευση για την επίλυση κρίσιμων θεμάτων του τόπου έδειξε υπέρμετρη
αλαζονεία, ενώ ανεπάρκειες καταδείχτηκαν με την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και
προγραμματισμού σε κάθε τομέα και με την προχειρότητα στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες
συχνά λαμβάνονται όχι από τα θεσμικά όργανα του Δήμου αλλά από «φίλους του
Δημάρχου», όπως επισημαίνει και ο μέχρι χθες αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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«Παρόλα αυτά- όπως τονίζει- για να ξεπεραστεί η στασιμότητα και να προσεγγίσει ο Δήμος
τα ευρωπαϊκά δεδομένα, βάλαμε στην άκρη τα προαναφερόμενα και καταθέσαμε
τεκμηριωμένες προτάσεις, εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι
καταγεγραμμένες στον ιστότοπο www.ioannina2023.gr.

Η μοναδική πρότασή μας στην οποία συναίνεσε η Δημοτική Αρχή και ψηφίστηκε ομόφωνα
από το Δ.Σ. αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού COVID-19 για τη μονάδα λοιμωδών του
Πανεπ/κου Νοσοκομείου».

Συνεχίζοντας η παράταξη της κ. Καλογιάννη υπογραμμίζει πως μέχρι σήμερα, στο δημοτικό
συμβούλιο έχουν συζητηθεί περισσότερα από 500 θέματα από τα οποία καταψήφισε μόνο 5
από αυτά.

«Αυτή είναι η συναίνεσή μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για το καλό του Δήμου και των
συνδημοτών μας.

Παρόλα αυτά ο Δήμος μας παρακμάζει. Έργα και δράσεις ζωτικής σημασίας για τον τόπο
δεν προχωρούν, όπως η συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, η καθαριότητα, η
ανάδειξη της λίμνης μας, η ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα, η επέκταση του βιολογικού
καθαρισμού, η κατασκευή της Βογιάνου-Γενημματά και πολλά άλλα. Γι' αυτά βαρύνεται
αποκλειστικά η Δημοτική Αρχή», σημειώνει η ανακοίνωση για να καταλήξει:

«Επειδή λοιπόν, οι 26 εκλεκτοί συμπολίτες που υπογράφουν την επιστολή, δεν γνώριζαν,
προφανώς, όλα τα προαναφερόμενα, τους καλούμε σε μια συνάντηση με την Παράταξή μας,
ώστε να τους ενημερώσουμε για την πολιτική συναίνεσης που ακολουθούμε προς όφελος
του Δήμου μας και να τους δώσουμε αναλυτικά στοιχεία για τις προτάσεις μας».
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