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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στις 30 Μαρτίου,
απολογιστικού περιεχομένου, η παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών» με επικεφαλής τον
Γιώργο Ζάψα, θέτει το ζήτημα της μη παραγωγής πολιτικών συμπερασμάτων αλλά και της
τήρησης των κανονισμών, κλείνοντας το μάτι στον ελεγκτή νομιμότητας. Καταρχάς
σημειώνει ότι η συνεδρίαση αυτή έπρεπε να είχε γίνει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, παρουσία
δημάρχων και άλλων φορέων –κάτι που δεν έγινε. Η παράταξη επισημαίνει δε ότι η ομιλία
του περιφερειάρχη πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαντλημένο ακροατήριο μετά από 2 ½ ώρες
διαδικασία. «Δηλαδή, δεν απολογήθηκε ο περιφερειάρχης. Πρόκειται για κάκιστη εφαρμογή
του νόμου και ελεγχόμενη ερμηνεία του» υπογραμμίζει στην ανακοίνωση η «Συμμαχία
Ηπειρωτών». Επικαλούμενη τον νόμο, η παράταξη αναφέρει ακόμη την υποχρέωση της
Περιφέρειας Ηπείρου να μεριμνά για τη μετάδοση της συνεδρίασης. «Δεν υπήρξε καμία
μέριμνα ενημέρωσης των πολιτών» τονίζει και καταφέρεται στη συνέχεια κατά των μέσων
μαζικής ενημέρωσης «που υμνούν τον περιφερειάρχη και κόβουν τις τοποθετήσεις των
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επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ή τους αφιερώνουν 30 δευτερόλεπτα
δημοσιότητας».

"Άνθρακας ο θησαυρός. Η περιφερειακή αρχή, δηλαδή ο Περιφερειάρχης, απολογήθηκε πάλι
δια των αντιπεριφερειάρχών, χωρικών και θεματικών. Εδώ και τέσσερα χρόνια
επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο στην αίθουσα του περιφερειακού Συμβουλίου, με τους
ίδιους πρωταγωνιστές. Επισημάναμε στον Πρόεδρο του περιφ. Συμβουλίου το
«ανορθόδοξο» της διαδικασίας που επιλέγει και πως αυτή η διαδικασία πάσχει και δεν
παράγει πολιτικά αποτελέσματα, αν δεν είναι στα όρια της νομιμότητας.

Η Συμμαχία Ηπειρωτών πήρε θέση και για την εκτροπή από την νομιμότητα αναφορικά με
την επιλεγείσα διαδικασία συζήτησης του απολογισμού - κατ' άλλους στρεβλή και άχρηστη
όπως έγινε - στο περιφερειακό Συμβούλιο και για την απουσία στόχου της περιφερειακής
αρχής μετά επτά έτη στο τιμόνι της περιφέρειας. Η Ήπειρος δικαιούται καλύτερη θέση και
τύχη. Προχθές χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία αυτοκριτικής και συνεννόησης για την
περιφερειακή αρχή. Γι αυτό και δεν θέλουν την απλή αναλογική. Με αυτήν την περιφερειακή
αρχή ο εναγκαλισμός της δημόσιας διοίκησης στην περιφέρεια θα συνεχιστεί (οι μισοί
προϊστάμενοι είναι αναπληρωτές διευθυντές με απόφαση του Περιφερειάρχη), το σενάριο
διοίκησης θα παραμένει καθεστωτικό, ο δημοκρατικός προγραμματισμός θα αναζητείται, η
διεκδίκηση αποπεράτωσης των έργων υποδομής όπως οι οδικοί άξονες, το τραίνο και το
φυσικό αέριο θα πάνε πίσω, οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και οι
αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου θα αφήνονται στην εκάστοτε κυβέρνηση και η
Ήπειρος θα πορεύεται με τον αραμπά, εάν δεν πάρουμε την υπόθεση της περιφέρειας στα
χέρια μας στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές", αναφέρει η ανακοίνωση της Συμμαχίας
Ηπειρωτών.
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