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Αύριο στις δέκα και μισή το πρωί, στο ξενοδοχείο Du Lac θα πραγματοποιηθεί η Ολομέλεια
της παράταξης «Ενότητα Πολιτών- Νέα Γιάννενα». Στη διάρκεια της Ολομέλειας, στην
οποία θα παραστούν τα μέλη και φίλοι της παράταξης, θα γίνει ο απολογισμός του
δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής για την διετία 2011-12.

Πρόκειται μία σημαντική διαδικασία, η οποία σκοπεύει να αναδείξει τον κρίσιμο και
ουσιαστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα σε ένα πολύ
δύσκολο και εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Αυτό άλλωστε επεσήμαναν σε δηλώσεις που έκαναν σήμερα ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος
και ο Γραμματέας της παράταξης Δημήτρης Θεμελής.

«Πρόκειται για μία ολομέλεια με πολιτική βαρύτητα. Μια δημοκρατική διαδικασία που
έρχεται για να κρίνει τη Δημοτική Αρχή αλλά και για να καταθέσει προτάσεις»,
υπογράμμισε ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος και τόνισε ότι «η παράταξη συνεχίζει την
παρουσία και τη δράση της, είναι πολιτικά ανεξάρτητη κι εκεί συγκλίνουν πολλές
κοινωνικές δυνάμεις».
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Ο Γραμματέας της παράταξης Δημήτρης Θεμελής επεσήμανε ότι το σημερινό γενικό
πολιτικό περιβάλλον δεν ευνοεί τέτοιες κινήσεις. Όμως εάν δεν καθιερωθούν τέτοιες
διαδικασίες στο χώρο της αυτοδιοίκησης δεν θα επέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών. «Η
λειτουργία της παράταξης θα συνεχιστεί. Με την εμπειρία που έχει στα δύο χρόνια
λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου, μπορεί να απαντήσει με προτάσεις και στις
αδυναμίες του ίδιου του Καλλικράτη. Κάνουμε ένα τολμηρό βήμα γιατί επιδιώκουμε τον
έλεγχο από τους πολίτες κι επειδή πιστεύουμε ότι αν κοπεί ο τελευταίος κρίκος, αυτός που
συνδέει τους πολίτες με την αυτοδιοίκηση, τα πάντα θα καταρρεύσουν», τόνισε ο κ.
Θεμελής.

Ερωτηθείς ο Δήμαρχος αν υπάρχουν ολιγωρίες ή καθυστερήσεις τόνισε ότι όπου υπάρχουν
οφείλονται στην έλλειψη χρηματοδότησης. «Σε πολύ μικρούς χρόνους προσπαθήσαμε να
κάνουμε όσα δεν έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια» υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι τα
σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα οφείλονται στη συνεχή αφαίμαξη πόρων από το
κεντρικό κράτος, σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του Καλλικράτη αλλά και στην εμμονή
της πολιτείας να περικόπτει κονδύλια παρότι η αυτοδιοίκηση είναι απολύτως συνεπής σε
όλες τις υποχρεώσεις της.

Τέλος ο κ. Θεμελής αναφερόμενος στη λειτουργία της παράταξης είπε ότι οι δύο
συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν ικανοποιητικές. Η συνέχεια θα είναι ανάλογη
με σκοπό ένα μόνο πεδίο διαλόγου με τους πολίτες.
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