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Αυτόνομη κατά πάσα πιθανότητα θα κατέλθει στις εκλογές του 2019, η δημοτική παράταξη
«Γιάννενα Τώρα» στο Δήμο Ιωαννιτών.

Το «περισσότερες πιθανότητες» που είπε ωστόσο ο Άρης Μπαρτζώκας, προσδιορίζοντας
το ενδεχόμενο να είναι αυτόνομη και όχι συνεργαζόμενη με άλλες δυνάμεις, η παράταξη
που το 2014 ήταν η ευχάριστη έκπληξη των δημοτικών εκλογών, δεν αποκλείει να ισχύσουν
τελικώς, κάποια από τα σενάρια που φέρνουν τον επικεφαλής της ακόμα και υποψήφιο
ενός αυτοδιοικητικού σχήματος της ΝΔ, στο μεγαλύτερο Δήμο της Ηπείρου.

Ερωτηθείς στη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης τύπου ο επικεφαλής της
παράταξης «Γιάννενα Τώρα», άφησε ανοιχτά τα σενάρια, αν και όπως είπε χαρακτηριστικά,
ήταν μια καλή ευκαιρία η χθεσινή, να τα διαψεύσει κατηγορηματικά. «Τίποτα δεν αληθεύει,
εγώ προσωπικώς και τα μέλη της παράταξης δεν έχουμε επαφές ούτε με κόμμαστα ούτε με
άλλες παρατάξεις ούτε με προσωπικότητες ούτε στο προσκήνιο ούτε στο παρασκήνιο. Η
παράταξη ξεκίνησε το 2014 ως μια παράταξη ανεξαρτήτων πολιτών και συνεχίζει ως
παράταξη ανεξαρτήτων πολιτών. Και τίποτε δεν θα γίνει εν κρυπτώ. Αυτή τη στιγμή η
παράταξη συνεχίζει όπως ξεκίνησε και θεωρώ ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να
κατέβει αυτόνομη όπως και το 2014...» απάντησε επί λέξει. «Με όποιο εκλογικό σύστημα θα
είμαστε παρόντες» απάντησε στη σχετική ερώτηση.
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Υπέρ απλής αναλογικής

Ο επικεφαλής της παράταξης άσκησε κριτική στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και
στην δημοτική αρχή για την απολυταρχική αντίληψη περί διοίκησης. Το δημοτικό συμβούλιο
Ιωαννίνων δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ορίζουν τα λεξικά ως δημοτικό συμβούλιο,
σημείωσε χαρακτηριστικά. Μίλησε για μια ελίτ που κυβερνά το Δήμο και με την
αντιπολίτευση να αγνοείται συστηματικά... «Οι αποφάσεις λαμβάνονται από μια ελίτ παρά
τω Δημάρχω» σημείωσε.

Αναφέρθηκε σε θέματα που έρχονται χωρίς εισηγήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, οι
αντιδήμαρχοι δεν ενημερώνουν για τα αποτελέσματα των ταξιδιών τους κτλ. Με την κακή
λειτουργία του παρόντος δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Μπαρτζώκας εξήγησε τη στάση της
παράταξής του υπέρ της απλής αναλογικής. Υπέρ του εκλογικού συστήματος που προωθεί
σήμερα η κυβέρνηση, ο κ. Πάνου υπερθεμάτισε. «Η απλή αναλογική είναι δίκαιο σύστημα και
η σύνθεση και η συναίνεση είναι απαραίτητες για τα μεγάλα προβλήματα της πόλης ενώ
ενδέχεται να κινητοποιήσει δυνάμεις της κοινωνίας να ασχοληθούν με τα κοινά» σημείωσε.
Πρότεινε όριο στη θητεία των δημοτικών συμβούλων μέχρι 2 ως 3 το πολύ θητείες, εκλογή
στον ενιαίο «Καλλικρατικό» Δήμο από ενιαίο ψηφοδέλτιο των δημοτικών συμβούλων και
εκλογή του Δημάρχου από το σώμα.
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