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Επίσκεψη του Δημήτρη Αναγνωστάκη στα Γιάννινα

Την πάγια πολιτική θέση της «Δημοκρατικής Αριστεράς» για στήριξη της τοπικής
αυτοδιοίκησης μετέφερε στους αυτοδιοικητικούς των Ιωαννίνων ο βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ,
πρώην δήμαρχος Χαλκίδας και υπεύθυνος του αυτοδιοικητικού τομέα του κόμματος
Δημήτρης Αναγνωστάκη ο οποίος βρέθηκε στην πόλη μας προκειμένου να συμμετάσχει στην
«Αυτοδιοικητική Συνάντηση» που οργανώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με πρωτοβουλία
της Ν.Ε. του κόμματος.

Ο κ. Αναγνωστάκης χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις παρατηρήσεις που άκουσε από όλα
τα στελέχη της Τ.Α. στα Γιάννινα και δεσμεύτηκε ότι θα τις μεταφέρει στην ηγεσία του
κόμματος προκείμενου να φτάσουν και στα αυτιά της κυβέρνησης.

Παράλληλα χαρακτήρισε μια πολύ καλή ευκαιρία την πραγματοποίηση του συνεδρίου της
ΚΕΔΕ στην πόλη μας στα τέλη Μαΐου, ώστε να ασκηθούν πιέσεις στο Υπουργείο
Εσωτερικών για να υπάρξουν άμεσα οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές σε θεσμικό
κυρίως επίπεδο, όπως άλλωστε έχουν ζητήσει κατά καιρούς οι δήμαρχοι όλης της χώρας.
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«Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει όραμα και μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για
την ανάκαμψη της χώρας μας αρκεί όμως να βρει τη συμπαράσταση της πολιτείας», είπε ο
κ. Αναγνωστάκης.

Σε ότι αφορά τις κινήσεις της ΔΗΜΑΡ ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, όποτε γίνουν
αυτές, ο βουλευτής τόνισε ότι αναζητούνται ήδη σύμμαχοι από τον χώρο της
κεντροαριστεράς, της σοσιαλοδημοκρατίας και της οικολογίας προκειμένου να συνθέσουν
μια πολιτική πρόταση που θα έχει ανταπόκριση στον κόσμο και φυσικά αναζητούνται κα τα
πρόσωπα εκείνα που θα μπορέσουν να υπηρετήσουν την πολιτική αυτή και να την
εκφράσουν με αμεσότητα.

Ο κ. Αναγνωστάκης είχε και κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο
Καχριμάνη με τον οποίο συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δεύτερος βαθμός
της αυτοδιοίκησης με τον Περιφερειάρχη να τονίζει πως ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης
Κουβέλης, έχει πολλές φορές παρέμβει υπέρ της αυτοδιοίκησης όταν χρειάστηκε,
προσθέτοντας πως είναι καιρός και η Πολιτεία να δείξει την εμπιστοσύνη που πρέπει στις
Περιφέρειες πριμοδοτώντας τες με περισσότερες αρμοδιότητες.

Συνάντηση όμως είχε και με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, Φίλιππα Φίλιο με τη συζήτηση να
επικεντρώνεται κυρίως στα σοβαρά θεσμικά και οικονομικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης,
τα οποία θα μονοπωλήσουν και το συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στα Γιάννινα στις 30 και
31 Μαΐου.

«Ενημέρωσα τον κ. Αναγνωστάκη για τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
αυτοδιοίκηση και για τα οποία απαιτούνται υπουργικές αποφάσεις ή νομοθετικές ρυθμίσεις.
Μία σειρά γραφειοκρατικών ζητημάτων περισφίγγουν την αυτοδιοίκηση και δεν της
επιτρέπουν να λειτουργήσει ελεύθερα. Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα υπάρξουν συγκεκριμένες
προτάσεις όμως το ζητούμενο είναι να γίνουν αποδεκτές από την Κυβέρνηση», ανέφερε
στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος και συμπλήρωσε ότι τέτοιες
συναντήσεις συμβάλλουν ώστε τα προβλήματα να φτάνουν στην Αθήνα.

Ο κ. Αναγνωστάκης ευχαρίστησε το δήμαρχο για την συνάντηση και την αναλυτική
ενημέρωση που είχε. «Εστιάσαμε σε εξειδικευμένα ζητήματα για τη βιωσιμότητα της
αυτοδιοίκησης και σε θέματα που αντί να διευκολύνουν, δυσχεραίνουν το έργο της και
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μειώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. Επικεντρώνουν
λοιπόν εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα ώστε να συμβάλλουμε από την πλευρά μας στην
επίλυσή τους», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Αναγνωστάκης.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της
ΠΕΔ, Δημήτρη Ρογκότη ο οποίος του έδωσε τις προτάσεις που έχει κάνει η ΠΕΔ σχετικά με
τι θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε η Τ.Α. να μπορέσει να γίνει πιο
λειτουργική.
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