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Η «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» έριξε αυλαία στην προεκλογική περίοδο το βράδυ
της Παρασκευής, λίγη ώρα πριν εκπνεύσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος.

Ο επικεφαλής της και υποψήφιος Δήμαρχος Ιωαννιτών στάθηκε στη μεγάλη δύναμη αυτής
της παράταξης που είναι το έργο και η παρακαταθήκη εμφανών πολιτικών «προϊόντων» που
παρήχθησαν στη διάρκεια της 8ετίας από το 2002 ως το 2010. «Η μόνη παράταξη που έκανε
περισσότερα από όσα υποσχέθηκε» όπως είπε αρκετές φορές σε αυτή την προεκλογική
περίοδο ο Δήμαρχος.

«Η παράταξη που έκανε τα Γιάννενα πρωταθλητή σε έργα, καθημερινότητα, πολιτισμό και
τουρισμό». Η σύγκριση με τα επόμενα χρόνια αφορά πολλά ωραία λόγια, πολλές
υποσχέσεις, μεγάλα λόγια αλλά όχι έργα.

Η εικόνα της πόλης σήμερα, σύμφωνα με τον πρώην Δήμαρχο

εγκατάλειψη δημοτικών διαμερισμάτων

έλλειψη συντονισμού
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εγκατάλειψη καθημερινότητας του πολίτη

αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων

αδυναμία διαχείρισης και αντιμετώπισης απλών προβλημάτων

Για τη ΝΔ

Περισσότερο από ό,τι συνέβη στην προηγούμενη μεγάλη εκλογική συγκέντρωση της
παράταξης, ο Νίκος Γκόντας αναφέρθηκε στη ΝΔ και στην πολιτική αυτονομία της
«Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας». Είπε: «Αυτή η παράταξη ήταν πάντα ελεύθερη
από γραμμάτια, εξαρτήσεις, κηδεμονίες και συναλλαγματικές. Αυτό το έχουμε αποδείξει με
τις συγκρούσεις μας με την εκάστοτε εξουσία. Αυτή μας η στάση είχε ως αποτέλεσμα έναν
πόλεμο και κατά την περίοδο που είχαμε την ευθύνη διακυβέρνησης του Δήμου, αλλά και
μετά. Με χτυπήματα και πάνω, αλλά κυρίως και κάτω από τη ζώνη. Πολλά από αυτά τα
χτυπήματα (δεν το κρύβουμε) ήταν και μέσα από τη δική μας «οικογένεια». Κάποιοι – ΝΑΙ –
δεν ήθελαν και δεν θέλουν αυτή την παράταξη να έχει την ευθύνη του Δήμου, γιατί αυτή η
παράταξη δεν εξυπηρετεί συμφέροντα, παρά μόνον τα συμφέροντα της πόλης. Αυτή την
παράταξη κανείς δεν μπορεί να την θεωρεί δεδομένη, παρά μόνον οι απλοί Γιαννιώτες
πολίτες«.

Ο κ. Γκόντας αναφέρθηκε αρκετά σε τρίτους που πολέμησαν την παράταξη. Και σημείωσε:
«Κάποιοι λοιπόν αναρωτιόνταν προεκλογικά, εάν αυτή η παράταξη θα είναι παρούσα στις
εκλογές. Εσείς αποδεικνύετε και απόψε ότι αυτή η παράταξη δεν είναι ποτέ απλά παρούσα,
αυτή η παράταξη είναι γεννημένη για να είναι πρωταγωνιστής. Κάποιοι απόψε θα είναι
ανήσυχοι, κάποιοι θα είναι απογοητευμένοι. κάποιοι θα δούνε ότι τα σχέδια επί χάρτου που
έφτιαξαν δεν «τους βγήκαν». Και δεν τους βγήκαν γιατί ξέχασαν πως οι Γιαννιώτες έχουν
και μνήμη και κρίση. Πως οι Γιαννιώτες δεν είναι πρόβατα. πως οι Γιαννιώτες είναι πολίτες
και όχι πελάτες».

Θέσεις και πρόγραμμα
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Μιλώντας προγραμματικά, ο κ. Γκόντας όρισε συγκεκριμένα σημεία:

Όχι ιδιωτικοποίηση στο νερό

Όχι εταιρεία εμφιάλωσης η ΔΕΥΑΙ

Όχι ιδιωτικοποίηση στα σκουπίδια

Όχι στη Δημοτική Συγκοινωνία

Όχι τραμ

Το πρόγραμμα της παράταξης για τις επερχόμενες εκλογές στηρίζεται σε 3 κεντρικούς
άξονες:

Πλήρης επαναφορά – αποκατάσταση (όχι επισκευή) όλων των δομών που ορίζουν την
έννοια της καθημερινότητας των δημοτών.

Συνέχιση του έργου για την πόλη που διακόπηκε το 2010:

Ολοκλήρωση της Γεννηματά και υπογειοποίηση, συνδέοντάς την με την οδό Παπανδρέου

Σύνδεση της Κενάν – Μεσαρέ με την περιφερειακή οδό
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Ενοποίηση του κέντρου της πόλης από το Δικαστικό Μέγαρο μέχρι το λιμανάκι μέσω της
οδού Μετσόβου με κλιμακοστάσια, κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες για ΑΜΕΑ από τα
Λιθαρίτσια στην οδό Μετσόβου.

Κατασκευή παραλίμνιου δρόμου, ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου.

Επέκταση και πραγματική λειτουργία σε όλο το εύρος του Δήμου δωρεάν και ελεύθερου
internet – wifi που σήμερα δεν υφίσταται καν.

Επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ και διεύρυνση των υπηρεσιών τους – επαναλειτουργία δωρεάν
αθλητικών εγκαταστάσεων – επαναφορά συσσιτίων απόρων – ελαφρύνσεις δημοτικών
τιμολογίων στους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες – πόλη φιλική στα ΑΜΕΑ

3.Συνέχιση των μεγάλων οραματικών σχεδίων:

Με κέντρο τη λίμνη Παμβώτιδα ενοποίηση όλων των δημοτικών διαμερισμάτων με την πόλη,
ώστε πλέον να αποτελούν τις γειτονιές της και όχι τους φτωχούς συγγενείς (Εντάξεις στο
σχέδιο πόλης – δρόμοι – πεζοδρόμια – φωτισμός).

Επέκταση της εγκατάστασης των βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και μικρών κάδων και
κίνητρα για την καλύτερη εφαρμογή της ανακύκλωσης.

Εγκατάσταση και λειτουργία ενός εργοταξίου για κάθε δημοτική ενότητα και ίδρυση
συνεργείων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε όλο το εύρος του Δήμου.
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