Ανακοίνωσε υποψηφιότητα για το Δήμο Κόνιτσας ο Β. Σπανός
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος 2018 10:19 -

Την πρόθεσή του να κατέλθει ως υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Κόνιτσας, ανακοινώνει ο
νυν επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Κόνιτσας «Ο Τόπος που θέλω να ΖΩ»
Βασίλης Σπανός.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο κ. Σπανός εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος. Στην πορεία
ανέλαβε επικεφαλής της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κόνιτσας και
σήμερα συνεχίζοντας ως επικεφαλής, διεκδικεί τη δημαρχεία.

«Αυτή την περίοδο η προσπάθειά μας έγκειται κυρίως στο να διευρύνουμε αυτή τη βάση,
ενεργοποιώντας νέες δυνάμεις, χωρίς αποκλεισμούς, από όλο το πολιτικό δημοκρατικό
φάσμα, επιδιώκοντας συνεργασίες, όπως άλλωστε προτάσσει η νέα πραγματικότητα στην
τοπική αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα Κλεισθένης» σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

Αναφέρεται επίσης, σε βασικά προβλήματα του Δήμου Κόνιτσας και σημειώνει μεταξύ
άλλων:
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Είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η περιοχή είναι το
δημογραφικό. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση είναι φαινόμενο που μάστιζε για δεκαετίες
ολόκληρες τα χωριά του διευρυμένου Δήμου Κόνιτσας και που δυστυχώς απειλεί πλέον και
την πόλη της Κόνιτσας.

Μικρό ποσοστό νέων ανθρώπων παραμένουν στην περιοχή, αφού υπάρχει μεγάλη δυσκολία
να δραστηριοποιηθεί κάποιος επαγγελματικά.

«Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η αναστροφή αυτής της πορείας. Όσα έχουν γίνει στο
παρελθόν δεν μπορούν να αλλάξουν, αλλά μπορούν οι παραλείψεις και τα λάθη αυτού του
παρελθόντος να δείξουν την κατεύθυνση που θα πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα»
τονίζει.

Και συνεχίζει: «Η διαφορετική πρόταση που καταθέτουμε έχει να κάνει με τον τρόπο που
αυτά τα πλεονεκτήματα μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν μπορεί να μένουμε στις
καλές προθέσεις και στα ευχολόγια. Χρειάζεται να δούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
περιοχής μας με μία πιο τεχνοκρατική και επιστημονική ματιά. Ιεραρχώντας πρώτα τους
στόχους μας και προγραμματίζοντας με οραματισμό αλλά και ρεαλισμό τα επόμενα βήματα.
Αρχικά κινήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, βάζοντας σε προτεραιότητα τα απλά
και σχεδιάζοντας με προσοχή τα μεγάλα, με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης ξεπερνώντας
την αναποτελεσματικότητα και τη γραφειοκρατία».

Για τη σημερινή Δημοτική Αρχή σημειώνει: «έκανε μια κακή διαχείριση της
καθημερινότητας, με μικρά περιστασιακά έργα που τις περισσότερες φορές εξυπηρετούσαν
μικροπολιτικά, παλαιοκομματικά, συντεχνιακά συμφέροντα όσων την στήριξαν για να
εκλεγεί ή όσων προσδοκεί να την ψηφίσουν στο μέλλον. Είναι μια Δημοτική Αρχή
αναποτελεσματική, αλλά το χειρότερο είναι ότι έχει περάσει σε μεγάλο μέρος των
δημοτών την άποψη ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, προσπαθώντας να χειραγωγήσει
τους πάντες, είναι άλλωστε γνωστό ότι και για τα αυτονόητα πρέπει ο πολίτης να χτυπήσει
την πόρτα του Δημάρχου».
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