
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Στο πολύκροτο σίριαλ με τίτλο ‘’ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ’’ παίχτηκε 

ακόμη ένα επεισόδιο που καθήλωσε όχι μόνο τους δημότες του Δήμου Ζίτσας 

αλλά και σύσσωμη την κοινωνία των Ιωαννίνων.   

Επειδή όμως το εν λόγω σίριαλ έχει κουράσει τους τηλεθεατές του και 

κυρίως τους δημότες του Δήμου Ζίτσας, οφείλουμε προς αποκατάσταση της 

αλήθειας και κυρίως προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας της πλειοψηφίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνουμε γνωστά τα εξής αδιαμφισβήτητα:                 

Α) Η στάση και η τοποθέτηση του Δημάρχου Ζίτσας για το ζήτημα της 

φιλοξενίας των αστέγων ήταν, είναι και παραμένει σταθερή και γνωστή και δεν 

συνδέεται με την συνολική αξιοποίηση της πρώην Παιδόπολης. Εξάλλου ο 

Δήμος Ιωαννίνων έχει ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας την παραχώρηση 
της χρήσης ενός κτιρίου από το σύνολο των εγκαταστάσεων για την 

φιλοξενία των αστέγων.    

Άλλοι ήταν αυτοί που στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ να αποδεχθούν την πρόταση του Δημάρχου 

να τεθεί σε ψηφοφορία το ζήτημα της φιλοξενίας των αστέγων. Γιατί 

άραγε; 

 Τους προκαλούμε λοιπόν να τοποθετηθούν δημόσια για 
το εάν αποδέχονται ή όχι την φιλοξενία των αστέγων στο 
συγκεκριμένο χώρο της πρώην ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ. Επιτέλους ας 

δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση. 

  Ας αναλογιστούν όλοι όμως ποια είναι η παρέμβαση σήμερα σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας για το μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα της φιλοξενίας 

αστέγων από φορείς όπως οι Δήμοι, η Εκκλησία, εθελοντικές οργανώσεις 

πολιτών και ποιες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν. 

 Το πλέον σίγουρο είναι ότι πουθενά δεν υψώθηκαν γεωγραφικά τείχη 

και αποκλεισμοί.        

Β) Στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της 22ας 

Φεβρουαρίου 2012 το θέμα 14 είχε τίτλο: Ενημέρωση – συζήτηση για την 

αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων της πρώην Παιδόπολης «ΑΓΙΑ 

ΕΛΕΝΗ» με εισηγητή τον Δήμαρχο Ζίτσας, ο οποίος και έβαλε το πλαίσιο για 

την αξιοποίηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.  



Δηλαδή τη συγκρότηση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής που σε 

εύλογο χρονικό διάστημα θα επεξεργαστεί τα δεδομένα και θα καταθέσει τις 

προτάσεις της για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της πρώην 

Παιδόπολης «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», με πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας για 
την παραχώρηση του συνόλου της έκτασης και των εγκαταστάσεων στο 
Δήμο Ζίτσας και όχι της χρήσης αυτών, τα πορίσματα της οποίας 

επιτροπής θα αποτελέσουν τη βάση διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο 

Υγείας σε περίπτωση φυσικά που αυτό δεχθεί να συζητήσει το ενδεχόμενο 

παραχώρησης των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Δήμο Ζίτσας.  

Η εισήγηση του Δημάρχου περιελάμβανε επίσης και διαβούλευση για 

το συγκεκριμένο ζήτημα με ανάρτηση της διαδικασίας στην ιστοσελίδα του 

Δήμου προκειμένου να καταθέσει και όποιος άλλος επιθυμεί τις προτάσεις του 

για την αξιοποίηση της πρώην Παιδόπολης. 

Την εισήγηση του Δημάρχου αυτούσια αποδέχθηκαν οι 
παρατάξεις της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης και όρισαν 
μάλιστα εκπρόσωπό τους στην επιτροπή που συστήθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.   

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και προς πλήρη αποκατάσταση της 
αλήθειας και της αξιοπιστίας είναι στη διάθεσή όποιου τα ζητήσει τα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου για το 
συγκεκριμένο θέμα. 

Μετά από αυτά είναι προφανές ότι κάθε δημότης μπορεί να βγάλει τα 

συμπεράσματά του σχετικά με τους πραγματικούς λόγους της απόσυρσης 

από τη διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου της παράταξης 

της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ζίτσας. 

Όταν μάλιστα ο ίδιος ο επικεφαλής της υπερθεμάτισε την εισήγηση του 

Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής που θα επεξεργαστεί και 

καταθέσει προτάσεις για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης 

από το Δήμο Ζίτσας. 

Φαίνεται ότι η προηγούμενη τοποθέτηση του επικεφαλής της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, ότι δηλαδή 

δεν σκοπεύει να καταθέτει προτάσεις κατά τη θητεία της σημερινής Δημοτικής 

Αρχής αλλά τις φυλάει για όταν εκλεγεί Δήμαρχος, παραμένει σταθερή και 

αταλάντευτη.        



Με την ευχή να είναι το τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ που 

εκτυλίσσεται και να σταματήσει το παιχνίδι εντυπώσεων. 

                                                

                                                                               Για το Δήμο Ζίτσας 

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     


