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Και επισήμως ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής νέων μελών στον ΣΥΡΙΖΑ, που λειτουργεί
την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής νέων μελών www.isyriza.gr.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ «παίρνει
την πρωτοβουλία και απευθύνει πλατιά πρόσκληση σε όλους τους αριστερούς,
δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να γίνουν μέλη της μεγάλης και ανοικτής
"οικογένειας" του ΣΥΡΙΖΑ, με κεντρικό σύνθημα «Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου».

Η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε το τελευταίο διήμερο με την περιοδεία του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στα Γιάννενα έρχονται τις επόμενες μέρες Ανδρέας Ξανθός και Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Είναι πολύ πιθανό ως το τέλος του χρόνου, να έλθει και ο Αλ6.

Φόβος για το «άλλο»

Φοβούμενοι... ασθένειες, ιώσεις και κρυολογήματα οι διευθύνοντες την τοπική οργάνωση
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του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζονται προς το παρόν τουλάχιστον, απρόθυμοι να ανοίξουν... πόρτες
και παράθυρα για να μπει καινούργιος «αέρας» στο κόμμα.

Στον τεχνολογικά και ψηφιακά αναπτυσσόμενο – ή υπανάπτυκτο, όπως θέτε το λέτε... ΣΥΡΙΖΑ, αγνοούν πως οι ηλεκτρονικές εγγραφές θέλοντας και μη, δυνητικά τουλάχιστον, θα
φέρουν καινούργιο κόσμο στις τάξεις του κόμματος. Δεν το κόβω να γίνεται και χαμός
δηλαδή, αλλά τουλάχιστον τα εγγεγραμμένα μέλη θα αυξηθούν κατά τι, και τα ονόματα θα
πυκνώσουν σε σχέση με τα υφιστάμενα μητρώα που είναι... λίστες αδειανές.

Βάζοντας προσκόμματα στον ορισμό συγκεκριμένων ανθρώπων στις επιτροπές,
γραμματείες κλπ. της «Προοδευτικής Συμμαχίας», οι ίδιοι άνθρωποι, μιλώντας για τη
Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να διατηρήσουν τα στεγανά της
κομματικής οργάνωσης του 3%.

Έτσι, στη διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων που συνεδρίασε τη Δευτέρα,
συζήτησαν για εκδηλώσεις... αλλά όχι για «καυτά» πολιτικά ζητήματα που αφορούν την
αυτό-οργάνωση και την επόμενη μέρα του κόμματος.

Κάποιοι πήγαν ως «Προοδευτικάριοι» και έφυγαν με κατεβασμένα κεφάλια.

(Η ιστορία της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ με ιντριγκάρει όπως αντίστοιχα θέματα σε άλλα
κόμματα, π.χ. η επόμενη μέρα στο ΚΙΝΑΛ... Και ουδεμία ψευδαίσθηση έχω πως από
«τσίρκο» που είναι σήμερα, θα γίνει ποτέ σοβαρό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ...).

«Αντιπροσωπευτικά» σώματα

15 εκπροσώπους θα έχει η Ήπειρος, στη νέα γενική συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος. Οι 13 θα ανήκουν στην παράταξη του Αλ. Καχριμάνη, εκ των οποίων οι 11 θα είναι
ex officio! Οι άλλοι δύο θα εκλεγούν από το περιφερειακό συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα,
και άλλες δύο θέσεις εκπροσώπων θα καλυφθούν από την αντιπολίτευση: πιθανότατα η μία
από το Ζάψα και η άλλη από έναν εκ των Ριζόπουλου – Δημητρίου.
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Αντιπροσωπευτικό και πολυσυλλεκτικό... το δίχως άλλο... το σχήμα της εκπροσώπησης της
Ηπείρου, στο ανώτατο συλλογικό όργανο της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι ως
προς αυτό η ευθύνη ανήκει και στο Θεοδωρικάκο αλλά και στο νομοθέτη του «Κλεισθένη»,
αν δεν κάνω λάθος.

Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου ο για
χρόνια νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ, Πάνος Ζυγούρης, προέτρεψε τους Δημάρχους να μην
αποδεχτούν τις εγκυκλίους και τα ΠΔ του Υπουργού Τάκη και να μην ορίσουν εκπροσώπους.

Δίκοπο μαχαίρι

Για τα μπάχαλα που επικρατούν σήμερα, στους ακυβέρνητους Δήμους, είχα γράψει εδώ και
αρκετό καιρό. Τότε, έγραφα, μεταφέροντας μια εκτίμηση που μου είχε διατυπώσει σε
συνέντευξή μας, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, πως η επόμενη μετά το
ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, θα κάνει λιγότερο δημοκρατική και περισσότερο «Δημαρχοκεντρική»
την διοίκηση στους Δήμους.

Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να αφήσει τους Δήμους, με τους συσχετισμούς των εκλογών
του Μαΐου και με ανώτερο αποφασιστικό όργανο τα δημοτικά συμβούλια, χωρίς τις
διευρυμένες υπεραρμοδιότητες των δύο επιτροπών (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής).

Έτσι, πιθανά δεν θα λειτουργούσε τίποτα, θα γίνονταν μόνο διαχείριση του προσωπικού
στους Δήμους και των λειτουργικών εξόδων και θα παίρναμε μια καλή γεύση από την απλή
αναλογική, ως προς την εφαρμογή της σε έναν ανώριμο πολιτικά λαό, όπως οι Έλληνες. Θα
βλέπαμε τότε πως είτε έβγαινε Δήμαρχος ο Μπέγκας, είτε έβγαινε η Καλογιάννη αντί του
Ελισάφ, για το Δήμο Ιωαννιτών δεν θα υπήρχε καμία διαφορά, αφού κανένας δεν θα
μπορούσε να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Όπως ενδεχομένως συμβεί και τώρα δηλαδή...

Στο καλό σενάριο, ο εκλεγμένος Δήμαρχος θα έπρεπε να παίρνει ή να παίρνει σήμερα,
αποφάσεις αποδεκτές από την πλειοψηφία του σώματος, άρα και πάλι, δεν θα ίσχυε το
προεκλογικό πρόγραμμα της κάθε παράταξης. Επομένως το ερώτημα είναι το ίδιο:
χρειαζόταν να γίνουν εκλογές; Θα μπορούσαμε να ψηφίζουμε από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο
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δημοτικούς συμβούλους μόνο και αυτοί να εκλέγουν το Δήμαρχο.

Έσταξε η ουρά...

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων Μ. Παπαγεωργίου επρόκειτο
να στείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών ερώτημα για τη σωστή διαχείριση των συνεδριάσεων
του δημοτικού συμβουλίου.

Βασικό θέμα που έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα... πολιτικό, δημοκρατίας, κτλ. είναι αν οι
Γκόντας και Μπαρτζώκας δικαιούνται να μιλάνε ως επικεφαλής παρατάξεων ή ως απλοί
δημοτικοί σύμβουλοι, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο.

Πολύ πιθανόν το Υπουργείο να δικαιώσει τον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης που
υποστηρίζει πως οι συμπράττουσες παρατάξεις έχουν χάσει τα δικαιώματά τους,
εντασσόμενες ανέκκλητα στην παράταξη του Δημάρχου. Και άρα, οι Γκόντας και
Μπαρτζώκας θα μιλάνε ως απλοί δημοτικοί σύμβουλοι, δεν θα έχουν δικαίωμα να μετέχουν
σε συζητήσεις που γίνονται αυστηρά σε επίπεδο αρχηγών (ελάχιστες περιπτώσεις) και θα
μιλάνε λιγότερο.

Ακόμα κι έτσι λοιπόν, θα στάξει... η ουρά του γαϊδάρου... Για τους πολίτες, είναι τεράστια η
σημασία της εξέλιξης... αλλά για το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο, είναι ένα ύψιστο ζήτημα
δημοκρατίας που αποκαθίσταται στην αρμόζουσα θέση της.

Δεν παίζουμε με τέτοια πράγματα...

(Και για να σοβαρευτώ, για την «εργαλειοποίηση» του ήσσονος σημασίας αυτού θέματος,
ευθύνη φέρει και η ίδια η δημοτική αρχή, εκτός της αντιπολίτευσης).

Το ψειρίζουμε
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Το δεύτερο θέμα που χειρίστηκε αυτές τις μέρες ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου,
ήταν το ψήφισμα κατά της κατάργησης του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ.

Ο πρώην Δήμαρχος Θ. Μπέγκας προέβλεψε στο facebook αλλά και σε επίσημη ανακοίνωση
της παράταξής του την Δευτέρα πως η δημοτική αρχή δεν θα θελήσει να εκδοθεί ψήφισμα,
γιατί φοβάται να τα βάλει με το Υπουργείο Υγείας, για να μην στενοχωρήσει τη ΝΔ...

Το αρχικό κείμενο συνέταξε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και εστάλη στις
παρατάξεις για τη διατύπωση και των δικών τους προτάσεων, ώστε να γίνει η τελική
διαμόρφωση.

Έχω την αίσθηση ότι το ψειρίζουμε πολύ το θέμα του ΚΕΘΕΑ, αν και απολύτως ξεκάθαρο.

Θέλει αρετή και τόλμη η ανεξαρτησία

Και κάτι ακόμα:

Αν η δημοτική αρχή κάνει εκπτώσεις στην καταγγελία του Υπουργείου Υγείας για ένα θέμα
που αφορά την κοινωνία και όχι τον ίδιο το Δήμο, στα μεγάλα θέματα που θα τεθούν
μελλοντικά και στα οποία η δημοτική αρχή θα οφείλει να συγκρουστεί με την κυβέρνηση, τι
θα κάνει;

Ό,τι και οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ όταν απέναντί
τους, ως διοικήσεις Δήμων και Περιφερειών, είχαν κυβερνήσεις των κομμάτων τους;

Το να το λέει μόνο ο Ελισάφ δεν φτάνει... Θέλει δουλειά για να πείσει ότι είναι όντως
ανεξάρτητος...
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Γραφεία γιοκ!

Προς το παρόν όσοι ζητούν γραφεία για να στεγάσουν τις παρατάξεις τους, θα μείνουν με
το παράπονο.

Αναφέρομαι πρωτίστως στην «Ενότητα Πολιτών» που διαμαρτύρεται από την πρώτη μέρα
της νέας αυτοδιοικητικής θητείας και απαιτεί γραφεία...

Ο Δήμος έχει πρόβλημα με τη στέγαση των υπηρεσιών του, καθώς ξενοικιάζεται το κτίριο
στην οδό Κωλέττη και αναζητούνται νέοι χώροι για τις υπηρεσίες του.

Ως εκ τούτου, οι παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να περιμένουν λίγο καιρό,
μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά τους.

Ο Τσόλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο

Ένας από τους πρώτους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του
Δήμου Ιωαννιτών που καταρτίστηκαν και κατατέθηκαν ήδη στην Οικονομική Επιτροπή προς
έγκριση, είναι αυτός της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Ενημέρωσης, του
Δημοτικού Ραδιοφώνου δηλαδή.

Και όχι μόνο ήταν γρήγορα στις βασικές υποχρεώσεις τους τα μέλη της νέας Διοίκησης του
Ραδιοφώνου αλλά ήδη, έχουν προχωρήσει και στην κατάρτιση του νέου προγράμματος και
τρέχουν με στόχο να φέρουν έσοδα, σε ένα ακριβό «μαγαζί» που αναγκαστικά, επιδοτείται
από το Δήμο.

Μια από τις πρώτες αποφάσεις του νέου προέδρου, Νίκου Τσόλη ήταν να παραιτηθεί του
δικαιώματος αποζημίωσης. Ο αντιπρόεδρος δεν δικαιούται, ούτως ή άλλως αποζημίωση.
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Για να δούμε αν θα ακολουθήσει το Νίκο και άλλος από τη δημοτική αρχή...

Τη μασέλα φοράει ο Παναγιώτης Μπούρχας
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