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METAΞΥ ΔΗΜ. ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ

«Πόλεμο» ανακοινώσεων προκάλεσε η έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την
Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία να... ανοίγει το χορό κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή
για αριθμολαγνεία, περίσσια λόγων και απουσία έργων.

Όπως ήταν φυσικό ο Δήμος απάντησε κατηγορώντας με τη σειρά του την παράταξη του κ.
Γκόντα για αντιπολίτευση «παλιάς κοπής» τονίζοντας παράλληλα ότι το μέλλον για τα
Γιάννενα έχει ήδη ξεκινήσει προσπερνώντας μάλιστα προ πολλού την Ανεξάρτητη Δημοτική
Πρωτοπορία.

Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία

Όταν οι αριθμοί ευημερούν οι πολίτες δυστυχούν.
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Αυτή η παλαιότερη ρήση Έλληνα Πρωθυπουργού, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην
περίπτωση του Δήμου Ιωαννιτών, ο οποίος, κατά τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου κ.
Μπέγκα και του αντιδημάρχου κ. Θ. Μανταλόβα, μετά από επτά χρόνια «ανοίγει παράθυρο
για το μέλλον».

Δυστυχώς για όλη τη δημοτική αρχή και οι αριθμοί έχασαν την σημασία τους και την αξία
τους, όταν αυτοί μετατρέπονται σε μια διαρκή αριθμολαγνεία, για επικοινωνιακούς λόγους,
χωρίς αυτοί να μετατρέπονται σε έργα και απλά επί μια επταετία, από τους ίδιους
ανθρώπους να επαναλαμβάνεται το ίδιο παραμύθι.

Έφτασαν σε σημείο, ο κ. Δήμαρχος με τον κ. Αντιδήμαρχο να εξαγγέλλουν έργα άνω των 70
εκατομμυρίων χωρίς να έχουν εξασφαλίσει ούτε ένα ικανό μέρος από αυτά!

Τύφλα να έχουν οι αλχημιστές μπροστά στις καθημερινές αλχημείες της Δημοτικής Αρχής,
οι οποίοι επί επτά συναπτά έτη μιλούν για τα Ιωάννινα του μέλλοντος, χρησιμοποιώντας
μεθόδους του παρελθόντος.

Ξέχασαν την ιδιότητα των αυτοδιοικητικών και φόρεσαν τα κουστούμια των θαυματοποιών
και των αερολόγων εμπαίζοντας τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επί μια επταετία βλέπουν
να «κτίζονται» τα Ιωάννινα του μέλλοντος με κούφια λόγια!

Ας προσγειωθεί επί τέλους, η μονίμως αεροβατούσα Δημοτική Αρχή και ας ασχοληθεί με
την πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς, φέρνει την πόλη μας στο άρμα της αδιαφορίας και
της εγκατάλειψης.

Δημοτική Αρχή

Ο προγραμματισμός αλλά και η εκτέλεση σημαντικών έργων που αφορούν τόσο την
καθημερινότητα όσο και στη διαμόρφωση της πορείας του Δήμου στο μέλλον θα μπορούσε
να «ενοχλήσει» μόνο όσους αντιπολιτεύονται τη Δημοτική Αρχή με μεθόδους παλιάς κοπής
για τις οποίες μάλιστα έχουν κριθεί από τους γιαννιώτες.
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Δεν μπορούμε αλλιώς να κατανοήσουμε την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Δημοτικής
Πρωτοπορίας η οποία μας μέμφεται.

Γιατί άραγε;

Επειδή καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Δήμου και στηριζόμενοι στις
δικές μας δυνατότητες υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά προγράμματα στο
σύνολο της Αυτοδιοίκησης;

Ή γιατί οι προτάσεις μας μέσω του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που
σηματοδοτούν το μέλλον του Δήμου, εγκρίθηκαν στο σύνολό τους;

Δυστυχώς για την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης το μέλλον για τα Γιάννινα όχι
μόνο έχει ξεκινήσει, αλλά την έχει προσπεράσει προ πολλού.
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