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ΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σε προεκλογική τροχιά έχουν μπει πια για τα καλά κόμματα και παρατάξεις στα Γιάννενα
μιας και η αλλαγή της ημερομηνίας των αυτοδιοικητικών εκλογών αναγκάζει τους
μηχανισμούς να... τρέξουν.

Σε άλλες παρατάξεις τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα, ενώ σε άλλες όχι και τόσο, την
ίδια ώρα που η απλή αναλογική δίνει την ευκαιρία να ξεπηδήσουν καινούργια σχήματα, όχι
απαραίτητα από νέα πολιτικά πρόσωπα.

Τα δεδομένα στο Δήμο Ιωαννιτών είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Η παράταξη της Ενότητας
Πολιτών με επικεφαλής το σημερινό Δήμαρχο, Θωμά Μπέγκα, θα συνεχίσει την πορεία της
διεκδικώντας μια δεύτερη θητεία, ενώ ερωτηματικό παραμένει η στάση της Κοινωνίας
Πολιτών του Παντελή Κολόκα καθώς ο σημερινός αντιδήμαρχος ετοιμάζεται για τις
βουλευτικές εκλογές.
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Σε περίπτωση που είναι ένας εκ των υποψηφίων της Ν.Δ. στο νομό, δύσκολα θα συνεχίσει
να ασχολείται και με την αυτοδιοίκηση, άσχετα με το πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές.

Στην αντίπερα όχθη, αυτή της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας, το τοπίο παραμένει
θολό καθώς ενώ πολλά έχουν ακουστεί για την αντικατάσταση του επικεφαλής της και επί
δύο θητείες δημάρχου, Νίκου Γκόντα, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Πληροφορίες θέλουν τη Ν.Δ. να επιθυμεί μια ανανέωση στο ψηφοδέλτιο του δήμου
ξεκινώντας από τον επικεφαλής, ωστόσο η διάδοχη κατάσταση δεν είναι εύκολη, καθώς
όσα στελέχη έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να ικανοποιούν ούτε τον κόσμο,
ούτε το κόμμα.

Η περίπτωση του Άρη Μπαρτζώκα θα μπορούσε να είναι μια λύση, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε
ότι η παράταξη του «Γιάννενα Τώρα» θα κατέλθει ως έχει στις επόμενες εκλογές, με
αρκετές πιθανότητες να αυξήσει την εκπροσώπησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο η παράταξη «Γιάννενα, Πολίτες για την
Ανατροπή» του Λάζαρου Νάτση που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ν.Ε. Ιωαννίνων αναφέρεται ότι «ενθαρρύνει και στηρίζει όλες
τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι Οργανώσεις στο Νομό, καθώς και οι
αυτοδιοικητικές παρατάξεις και τα σχήματα που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην κατεύθυνση
συγκρότησης σύγχρονων προοδευτικών προγραμμάτων και των μέγιστων δυνατών
διευρύνσεων και συγκλίσεων, ανάλογα και με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε Δήμο του
Νομού μας».

Ειδικά για το Δήμο Ιωαννιτών η Ν.Ε. Ιωαννίνων στηρίζει «όλες τις πρωτοβουλίες της
παράταξης «Γιάννενα, Πολίτες για την Ανατροπή» για τη συγκρότηση του ευρύτερου
δυνατού προοδευτικού μετώπου, στα πλαίσια της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής
Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
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Το αντίθετο απ' ότι έγινε στις εκλογές του 2010 που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έψαχνε τη διεύρυνση
αλλά τη δημιουργία αμιγώς κομματικών ψηφοδελτίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Αν τώρα η αλλαγή στάσης αυτή μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος είναι λιγάκι νωρίς να
εκτιμηθεί. Η γενικότερη πολιτική αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ όμως απέναντι σε κόμματα
αλλά και τοπικά στελέχη τους με τα οποία θα μπορούσαν να βρουν κοινή γραμμή δεν αφήνει
και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Όλα μιλώντας για προγραμματικές συγκλίσεις και συμφωνίες πριν την πρώτη Κυριακή των
εκλογών. Διότι τα αποτελέσματά τους θα κρίνουν αν και ποιες συμμαχίες μπορούν να
διαμορφωθούν μετά.

Τέλος, στις παρατάξεις της Αριστεράς δεν υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον καθώς τα
πράγματα εκεί είναι ξεκάθαρα εδώ αι πολλά χρόνια. Το ΚΚΕ θα κατεβάσει δικό του
συνδυασμό, ενώ ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι άλλες δυνάμεις θα στηρίξουν ξανά τη ΔΡΑΣΥ.

Η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Την Κυριακή συνεδρίασε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, με την παρουσία
του Μέλους της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνου του Οργανωτικού Γραφείου, Τάσου
Πολιτίδη, της Υφυπουργού Παιδείας, Μερόπης Τζούφη και των Βουλευτών του Νομού,
Χρήστου Μαντά και Γιάννη Καραγιάννη, με βασικό θέμα συζήτησης το νέο τοπίο που
διαμορφώνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η πρόσφατη ψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι», με την
καθιέρωση της απλής αναλογικής και τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τον Μάιο
του 2019.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκτιμά ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, παρά τις μεγάλες
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δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα στην
κατεύθυνση της στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η ενίσχυση των Δήμων με
προσωπικό μέσα από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού, η αυξημένη χρηματοδότηση ιδιαίτερα των ορεινών και νησιωτικών
Δήμων, οι νέες δυνατότητες εκτέλεσης σημαντικών έργων στον τομέα της ύδρευσης /
αποχέτευσης, το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και πολλά άλλα.

«Όλα αυτά έχουν συγκεκριμένη αποτύπωση και στους Δήμους της περιοχής μας.
Επισημαίνουμε ότι, εκτός των άλλων, στον Δήμο Ιωαννιτών παραχωρήθηκαν προς
αξιοποίηση το Γιαννιώτικο Σαλόνι, το Άσυλο Ανιάτων, οι στρατιωτικοί φούρνοι, οι παλαιές
στρατιωτικές φυλακές, καθώς και άλλοι χώροι. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι λύθηκαν τα
προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα στην
μεταμνημονιακή περίοδο να γίνουν πρόσθετες θεσμικές και άλλες παρεμβάσεις στην
κατεύθυνση στήριξης της Τ.Α. και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών»,
αναφέρει η ανακοίνωση.
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