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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΙΣΑΦ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιστολή – απάντηση σε διαφορετικό ύφος από τις προηγούμενες που είχαν ανταλλαγεί
μεταξύ των παρατάξεων του νεοεκλεγέντος και του απερχόμενου Δημάρχου Ιωαννίνων,
έστειλε ο επικεφαλής της «Νέας Εποχής», Μωυσής Ελισάφ σε αυτό της «Ενότητας
Πολιτών – Νέα Γιάννενα», Θωμά Μπέγκα.

Αφού αναφέρει πως δεν βλέπει ξεκάθαρη θέση στο ενδεχόμενο προγραμματικής
συμφωνίας, αρνείται την ανάγκη νέας συνάντησης, καλεί την «Ενότητα Πολιτών» να
απαντήσει άμεσα αν συμφωνεί στο πλαίσιο που έθεσε ενώ επισημαίνει ότι ο όρος
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«προοδευτικότητα» που θέτει η παράταξη του κ. Μπέγκα, έχει ήδη κριθεί στις εκλογές,
υποστηρίζοντας ούτε η ερμηνεία των όρων «πρόοδος» και «συντήρηση» έγινε προεκλογικά,
φωτογραφίζοντας με αυτόν τρόπο την «Ενότητα Πολιτών».

Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει:

Προβληματιζόμαστε γιατί από κανένα σημείο της απάντησής σας δεν γίνεται σαφές ότι
συμφωνείτε με αυτές τις προγραμματικές μας θέσεις ή με μέρος τους. Υποστηρίζετε δε ότι
θα πρέπει αντιπροσωπείες των δύο παρατάξεων να συζητήσουν το κοινό πλαίσιο της
προγραμματικής σύγκλισης αλλά και των προγραμματικών διακηρύξεων της κάθε
παράταξης όταν οι τελευταίες -τόσο της δικής σας παράταξης όσο και της δικής μαςκατατέθηκαν δημόσια και κρίθηκαν στις εκλογές. Η αναφορά σας σε «επίτευξη συγκλίσεων
και συναινέσεων σε προοδευτική κατεύθυνση» χρίζει περαιτέρω διευκρινίσεων: Για την δική
μας παράταξη η ερμηνεία των όρων «πρόοδος» και «συντήρηση» έγινε προεκλογικά. Δεν
σχετίζεται με την πολιτική ή κομματική αφετηρία των παρατάξεων αλλά με την ικανότητά
τους, την βούληση και την δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πόλης και
στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Επίσης είναι απολύτως λογικό να
ερμηνεύουμε εντελώς διαφορετικά το «σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε από την παρούσα
Δημοτική Αρχή» όπως και να ιεραρχούμε διαφορετικά τις προτεραιότητες για τα επόμενα
χρόνια ωστόσο το ζητούμενο είναι η δυνατότητα σύγκλισης για την αλλαγή νοοτροπιών και
αντιλήψεων με στόχο την καλύτερη διακυβέρνηση αλλά και την αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ρουσφετολογικές
πρακτικές. Επιπρόσθετα χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης η άποψή σας «για επίτευξη
συγκλίσεων και συναινέσεων σε προοδευτική κατεύθυνση» και αν αυτή σημαίνει
αποκλεισμούς παρατάξεων κάτι που δεν συνάδει με την δική μας θέση για την δημιουργία
μιας μεγάλης δημιουργικής πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς κανέναν
αποκλεισμό. Σε αναμονή των απαραίτητων διευκρινήσεων.
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