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Την απάντησή του στην επιστολή στον τοπικό τύπο του κ. Στέφανου Πανταζή με την οποία
κατήγγειλε την απόφαση σύμπραξης με την «Αυτοδιοικητική Ενότητα» του Βασίλη
Γαρδίκου, δίνει με ανακοίνωσή του ο Μανώλης Ματσάγκας, επικεφαλής της παράταξης
«Ριζοσπαστική Ανατροπή» στο Δήμο Ζίτσας.

Όπως τονίζει στην απάντησή του ο κ. Ματσάγκας, μετά από πολλές συζητήσεις στη
Γραμματεία της παράταξης, στις οποίες συμμετείχε ο Στέφανος Πανταζής, αποφασίστηκε
ομόφωνα η διενέργεια ολομέλειας, την Κυριακή 1 Ιουλίου, η οποία και πραγματοποιήθηκε,
μετά από πρόσκληση όλων των μελών, με κύριο αντικείμενο την επιλογή της στάσης της
παράταξης στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Η απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών συνοψίζεται στα εξής: «τα μέλη της
παράταξης διαπιστώνουν την ανάγκη για αλλαγή της σημερινής δημοτικής αρχής στις
επόμενες εκλογές, η οποία μπορεί να προκύψει μόνο με τη δημιουργία ανοιχτού
προοδευτικού μετώπου, με τη συμμετοχή των υφιστάμενων παρατάξεων, αλλά και άτυπων
κινήσεων και μεμονωμένων δημοτών, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να συνεισφέρουν. Καθώς
μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της δημοτικής περιόδου πρέπει να αναληφθούν
πρωτοβουλίες για την αναζήτηση των συνεργασιών και πιθανά της κοινής πορείας».

Σε εφαρμογή της απόφασης έγιναν συζητήσεις με τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις της
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αντιπολίτευσης, όπου συμμετείχε αντιπροσωπεία της παράταξης «Ριζοσπαστική
Ανατροπή» – η οποία ορίστηκε από τη Γραμματεία με τη συμμετοχή του Στέφανου Πανταζή
και ενημέρωνε συνεχώς τα μέλη για την πορεία των επαφών – με τελική κατάληξη την
συνεργασία με τη δημοτική παράταξη «Αυτοδιοικητική Ενότητα».

«Τα τέσσερα χρόνια δημοτικής περιόδου, ως επικεφαλής της παράταξης και εκλεγμένος
δημοτικός σύμβουλος λειτούργησα με βάση τις αρχές της παράταξης και τηρώντας τις
αποφάσεις των μελών της, χωρίς να έχει, ως σήμερα, τεθεί υπό αμφισβήτηση, η δράση μου.

Με το ίδιο σκεπτικό τήρησα την απόφαση των μελών της παράταξης για συνεργασία με την
παράταξη «Αυτοδιοικητική Ενότητα», εφαρμόζοντας συλλογικές διαδικασίες, οι οποίες
πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους τους συμμετέχοντες» σημειώνει ο Μανώλης
Ματσάγκας.
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