Νίκος Γκόντας: «Δεν θέλουμε ένα Δήμο δύο ταχυτήτων»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 11:24 -

Καταγγελτικός απέναντι στη Δημοτική Αρχή, έτοιμος για συνεργασίες και με πρόγραμμα
διοίκησης εμφανίζεται ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» Νίκος
Γκόντας, λίγες μόνο μέρες πριν τις εκλογές της 26ης Μαΐου. Μιλώντας στους «Ν.Α.» δεν
φείδεται κριτικής και καλεί τους γιαννιώτες να τον εμπιστευτούν γιατί έχει αποδείξει ότι
«μιλάει με έργα».

Αναλυτικά η συνέντευξη στον Αλ. Θεμελή έχει ως εξής:

Κύριε Γκόντα, επαίρεστε ότι με την παράταξή σας αλλάξατε τα Γιάννινα και ότι
μιλάτε με έργα. Πιστεύετε ότι αρκεί αυτό για να σας εμπιστευθούν εκ νέου οι
πολίτες των Ιωαννινων;

Δεν επαίρομαι όπως λέτε. Καταγράφω την πραγματικότητα. Εκατοντάδες έργα, μικρά και
μεγάλα, κατέστησαν τα Γιάννινα σύγχρονη πόλη και τελικό τουριστικό προορισμό. Δε
χρειάζεται να τα απαριθμήσω, θα ήταν άλλωστε κουραστικό για τους αναγνώστες σας.
Ενδεικτικά θα σας πω για την Κάναν Μεσαρέ, το υπόγειο παρκινγκ, τις πεζοδρομήσεις, την
ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλιμνίου περιοχής, την επέκταση του σχεδίου
πόλης, έργα στις Δημοτικές Ενότητες, τα ΚΑΠΗ, τους παιδικούς σταθμούς, τα συσσίτια στο
σπίτι και πλήθος άλλων. Συνεπώς, δεν είναι έπαρση να λέμε ότι " μιλάμε με έργα ". Δεν
αρκούμαστε όμως σε αυτά . Έχουμε καταρτίσει ένα πρόγραμμα, εναρμονισμένο με τις
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απαιτήσεις των καιρών. Με καινοτόμες προτάσεις, για να κατακτήσουν τα Γιάννινα τη θέση
που τους αξίζει.

Θέλετε να μας πείτε δύο - τρεις από αυτές τις σκέψεις σας;

Εκτός από την αντιμετώπιση της καθημερινότητας που θα είναι πρώτιστο μέλημά μας,
άμεσα θα διεκδικήσουμε την κατασκευή του οδικού άξονα μέχρι τα Τίρανα. Η γειτονική
Αλβανία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης γιά την περιοχή μας και προς
την κατεύθυνση αυτή το Πανεπιστήμιο, οι πνευματικοί άνθρωποι , το Επιμελητήριο, όλοι,
μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα.Τα Γιάννινα πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο του
Μητροπολιτικού Δήμου , της ουσιαστικής πρωτεύουσας της Ηπείρου, της οποίας η εξέλιξη
θα επηρεάζει δραστικά ολόκληρη την Περιφέρεια .Θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση
επενδύσεων, ένταξη και νέων περιοχών στο Σχέδιο Πόλης. Ισόρροπη ανάπτυξη, διότι για
εμάς δεν υπάρχουν πολίτες δυο κατηγοριών, όπως και δε νοείται πόλη δύο ταχυτήτων.
Είναι πολλά που θα μπορούσα να σας πω. Θα επιμείνω, όμως, ότι με τη συνεργασία όλων
και τη συμμετοχή των πολιτών, είναι σίγουρο ότι θα επιτύχουμε.

Επιμένετε, όμως, και στην κοινωνική πολιτική. Η Δημοτική Αρχή διακηρύττει ότι
πρωτοπορεί.

Αν πρωτοπορεί σε κάτι, αυτό είναι το "γκρέμισμα ". Κατάργησε μέσα στην κρίση τα
συσσίτια στο σπίτι, που είχαμε καθιερώσει. Απαράδεκτο. Εμείς θα τα
επαναλειτουργήσουμε. Όπως και τα ΚΑΠΗ. Έχουμε σχεδιάσει το τρόπο με τον οποίο δεν θα
αφήσουμε κανένα πολίτη άστεγο, νηστικό, χωρίς στοιχειώδη περίθαλψη και παιδεία,
μειώνοντας ταυτόχρονα την τιμή του νερού . Είναι αδιανόητο να αφήνουμε συμπολίτες μας,
ηλικιωμένους, παιδιά, να μην μπορούν να επιβιώσουν. Στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε πιο
αποτελεσματικά, τις εργαζόμενες μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και επιμένω
σε ό,τι αφορά τα παιδιά, διότι αυτά κρατάνε τα " κλειδιά " για το μέλλον.

Όλα όσα λέτε απαιτούν χρήματα. Από που θα αντλήσετε τους πόρους που
απαιτούνται;

Από τον εξορθολογισμό των δαπανών, διότι έχουμε μια σπάταλη Δημοτική Αρχή. Από την
αξιοποίηση κάθε προγράμματος Εθνικού και Ευρωπαϊκού . Μην ανησυχείτε. Τα έχουμε λάβει
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υπ όψη μας όλα. Πάντως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να έχουμε μηδενικές
απορροφήσεις...

Κύριε Γκόντα, όσα λέτε μοιάζουν και ως καταγγελία της Δημοτικής Αρχής .

Φυσικά και είναι. Η παράταξη που διοικεί το δήμο εδώ και εννιά χρόνια, δεν κατάφερε
τίποτε άλλο από το να προκαλεί, να υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και να επιδίδεται
σε ... ασκήσεις επί χάρτου. Ούτε ένα έργο δεν έκανε, μηδενική απορρόφηση του ΕΣΠΑ,
γεγονός πρωτοφανές, ενώ δεν βρήκε τον τρόπο να υλοποιήσει και έργα " ώριμα " από τη
δική μας θητεία . Μη μου πείτε για τα ...σαράντα χιλιόμετρα ασφάλτου , που λέει ότι έκανε,
διότι η πόλη μοιάζει με βομβαρδισμένη, οι Δημοτικές Ενότητες παρατημένες, για να μην πω
για την κακή εικόνα μιας " παρέας " που δήθεν διοικεί, ενώ ασχημονεί και προκαλεί και με
τις κακόγουστες επιλογές της.

Η απλή αναλογική απαιτεί συνεργασίες. Εσείς είστε έτοιμος για αυτή την προοπτική ;

*Είναι αίτημα των καιρών. Ασφαλώς και είμαι. Το έχω πει πολλές φορές. Πλέον η
συμμετοχική διοίκηση είναι επιβεβλημένη, ασχέτως των δυσκολιών που μπορεί να
παρουσιάσει στην πράξη.

Κλείνοντας κ. Γκόντα, πως βλέπετε την εμπλοκή των κομμάτων στις αυτοδιοικητικές
εκλογές;

* Σε μια χώρα τα κόμματα είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Πιστεύω όμως ότι σε ό,τι
αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες.
Οι πολίτες δεν είναι πρόβατα για να θέλουν τσοπάνη και να μαντρώνονται. Έχουν
αισθητήριο και κρίση. Οι συνεργάτες μου και εγώ τους εμπιστευόμαστε απόλυτα.
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