ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 11/06/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δίνουμε στη δημοσιότητα την τελευταία Πολιτική Απόφαση της Δημοτικής μας
Παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη».
Σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική Απόφαση από σήμερα 11 Ιουνίου 2019 η
Παράταξη μας αναστέλλει κάθε δημοτική της δράση και ενσωματώνεται στη
Δημοτική Παράταξη «Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο».

Γραφείο Τύπου
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ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 11/06/2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»
Η Δημοτική μας Παράταξη «Συμμαχία για τον Πολίτη» από την αρχική της σύσταση
ανέπτυξε, επεξεργάστηκε, ανάλυσε και υιοθέτησε μια συγκεκριμένη πολιτική για
τα τεκταινόμενα στο Δήμο Διονύσου και την ακολουθούμενη πολιτική από τις μέχρι
σήμερα Διοικήσεις του.
Α. Πολιτικό Σκηνικό
Μελετήσαμε τόσο τις προτάσεις της Επιτροπής του ΥΠΕΣ για την τροποποίηση του
«Καλλικράτη», όσο και το τελικό κείμενο του νόμου 4555/19-7-2018 «Κλεισθένης Ι»
Αποδεχτήκαμε τα θετικά σημεία του εν λόγω νόμου και ασκήσαμε την δέουσα
κριτική με βάση τις αυτοδιοικητικές μας απόψεις και όχι τις τυχόν κομματικές μας
αντιλήψεις.
Πορευτήκαμε με την αρχή ότι τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν πλέον να
χειραγωγήσουν την Κοινωνία.
Υιοθετήσαμε την αρχή της ακηδεμόνευτης και ελεύθερης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που αποτελεί πολιτική ελεύθερης χειραφέτησης των Πολιτών, μακριά από τα
μορφώματα του παρελθόντος.
Β. Δημοτικό Σκηνικό
Περιγράψαμε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τα αίτια της αποτυχίας των
Δημοτικών Αρχών από το 2011 μέχρι και σήμερα (ευκαιριακή συγκόλληση
ετερόκλητων δυνάμεων, ανυπαρξία οποιαδήποτε προγραμματικής επεξεργασίας,
μοίρασμα αξιωμάτων στην τύχη, απουσία στιβαρής διοίκησης, αλλά και έλλειψη
εμπειρίας για τη διοίκηση ενός μεγάλου Δήμου που μπορεί να λειτουργήσει
σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη» και τέλος παντελής απουσία
κουλτούρας για συνεργασίες).
Προβλέψαμε την ανάγκη για συνεργασία όλων των Δημοτικών Παρατάξεων και
Κινήσεων τόσο σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο συνεργασιών στα
Δημοτικά Συμβούλια, τις Επιτροπές του Δήμου.
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Προτείναμε συγκεκριμένες πολιτικές για Συνεργασίες που βασιζότανε πάντα σε
αρχές και θέσεις αλλά και αποφάσεις των Οργάνων της Δημοτικής μας Παράταξης.
Αναπτύξαμε μια πολυδιάστατη πολιτική κινούμενη προς την κατεύθυνση των
προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους Πολίτες και την
Κοινωνία και δεν αποδεχτήκαμε την στείρα αντιπαράθεση του «ΟΧΙ» σε όλα και δεν
θεσμοθετήσαμε πολιτικές αμυντικού χαρακτήρα απόκρουσης της ασκούμενης από
τη Διοίκηση του Δήμου πολιτικής.
Επεξεργαστήκαμε και προτείναμε λύσεις για τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα που
απασχολούν τους Πολίτες και την Κοινωνία γενικότερα.
Απορρίψαμε πολιτικές που προερχότανε από πρόσωπα που βαρύνονται με
αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και δεν αποδεχθήκαμε την αποτυχημένη και
καταδικασμένη πολιτική «ότι βρίσκουμε μπροστά μας είναι ευπρόσδεκτό αρκεί να
φέρνει ψήφους».
Κρίναμε ότι πρέπει να πορευτούμε μόνο με καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά
που στηρίζονται σε ένα πλαίσιο βασικών αρχών σε κύρια θέματα που απασχολούν
τους Δημότες μέσα από την ανάγκη αναμόρφωσης της σημερινής λειτουργίας του
Δήμου.
Θεωρήσαμε ότι πέρα από όλα όσα παραπάνω αναφέρονται, εγγύηση επιτυχίας για
τη Δημοτική μας Παράταξη αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου υποψήφιου
Δημάρχου που θα μπορεί να υλοποιήσει συνεργασίες που επιζητά και ο νέο νόμος
αλλά μέσα από συμφωνημένες πολιτικές.
Γ. Η σημερινή πολιτική και δημοτική κατάσταση
Οδεύοντας στο δρόμο που εμείς έχουμε χαράξει, βρεθήκαμε και πάλι μπροστά σε
νέα δεδομένα. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο μέσα στο οποίο θα πρέπει να
βαδίσουμε. Έχουμε την εφαρμογή της απλής αναλογικής αλλά και νέα επιμέρους
μέτρα που αφορούν την οργανωτική δομή και λειτουργία του Δήμου και των
Δημοτικών Κοινοτήτων.
Στο νέο αυτό αυτοδιοικητικό περιβάλλον η «Συμμαχία για τον Πολίτη» στοιχήθηκε
γρήγορα για να αντιμετωπίσει την εκλογική μάχη. Η έγκαιρη ετοιμασία μείωσε τις
ατέλειες και τις αδυναμίες που παρουσιάζονται τη στιγμή της αναμέτρησης.
Βλέποντας πίσω μας τα λάθη και τις ολιγωρίες που μας έκαναν να χάσουμε
πολύτιμο χρόνο, κοιτάξαμε μπροστά και βρήκαμε τι είναι αυτό που μπορεί να μας
δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα για μία νίκη της νέας Παράταξης στην
αυτοδιοικητική αναμέτρηση.
Αρνητικά στοιχεία είναι ή έλλειψη ενδιαφέροντος των Πολιτών, που έχει
μεγιστοποιηθεί δραματικά με την οικονομική κρίση η οποία τους σπρώχνει πιο
βαθειά στον «καναπέ» και στη λογική του «ωχαδερφισμού».
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Η οικονομική ανέχεια έχει αποστερήσει από την κοινωνία τα ενδιαφέροντα της
ποιότητας ζωής, του πολιτισμού και του πολιτισμικού γίγνεσθαι γενικότερα.
Για την Παράταξη μας λειτούργησε δυσμενώς και η ήττα των προηγούμενων
αναμετρήσεων αφού ο συνειρμός της σκέψης άμεσα μας θυμίζει «ότι δεν πρέπει να
ΞΑΝΑχάσουμε».
Αρνητικό στοιχείο είναι, όπως προαναφέραμε, και ο νέος Νόμος (Κλεισθένης Ι) που
ενισχύει την πολυδιάσπαση στο κεντρικό επίπεδο του Δήμου αλλά και στο επίπεδο
των Δημοτικών Ενοτήτων.
Η Δημοτική μας Παράταξη έλαβε υπόψη της όλα τα υπαρκτά εκλογικά σενάρια, που
υπαγορεύονται από το νέο νόμο, τις αδυναμίες, τους κινδύνους αλλά και τα δυνατά
σημεία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, κατέληξε στη συνεργασία της με την
Ενωτική Πρωτοβουλία και τη Δ.Δ.Δ.
1. Δημιουργήσαμε λοιπόν, μέσα από ένα επίπονο διάλογο, μια πλατειά
Συμπαράταξη Δυνάμεων «ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ» με κύριο
ενοποιητικό στοιχείο της, όχι τη νομή εξουσίας αλλά ένα προγραμματικό
πλαίσιο συνεργασίας.
2. Υιοθετήσαμε αλλαγές που βασίζονται:
 Στη Θεσμική Ολοκλήρωση.
 Στο Δημοκρατικό διάλογο, στη λογοδοσία και την επιδίωξη συναινέσεων.
 Στην αποκεντρωτική λογική.
 Στους Κανόνες Διαφάνειας παντού.
 Στις Διαδικασίες για όλες τις λειτουργίες.
 Στη δουλειά με όραμα και σχέδιο
 Σε προτάσεις για ένα Προγραμματικό Πλαίσιο συνεργασιών.
3.

4.

Απευθυνθήκαμε, σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, για να
εκφράσουμε τις τοπικές κοινωνίες μας και να αλλάξουμε ριζικά τη σημερινή
Δημοτική Λειτουργία.
Αποκλείσαμε πρόσωπα που βαρύνονται με αντιδημοκρατικές και
αντιδεοντολογικές αυτοδιοικητικές συμπεριφορές.

Στη συνεργασία μας αυτή αποφασίστηκε επίσης:
1. Η διατήρηση αυτονομίας των συμμετεχόντων Δημοτικών Παρατάξεων/Κινήσεων
και η διερεύνηση δυνατότητας ενοποίησης τους ή δημιουργία μιας νέας
Δημοτικής Παράταξης μετά τις δημοτικές εκλογές.
2. Η σύνταξη, μαζί τους «εταίρους» μας, ενός συμφωνημένου από την αρχή,
Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα αναλύεται σε συγκεκριμένο Προγράμματος
Δράσης τετραετίας, χρονικά προσδιορισμένο, με ειδικές αναφορές και οδικούς
χάρτες για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν του Δήμου μας.
3. Οι τρόποι συνεννόησης και συζήτησης με τους Δημότες μας, για τη σύνταξη
εφαρμόσιμων, κοστολογημένων και ρεαλιστικών προγραμμάτων κατά Δημοτική
Ενότητα λαμβάνοντας υπόψη μας και σχετικές έρευνες.
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4. Η συμφωνία σε ένα πλαίσιο μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας στα πλαίσια του δημοκρατικού
προγραμματισμού αλλά και των βασικών αρχών της εγγύτητας και της
αμεσότητας (Συνθήκη Λισσαβόνας 2000) .
5. Η επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν θέματα τοπικής δημοκρατίας με
ενίσχυση των θεσμών που περιλαμβάνονται τόσο στον νόμο «Καλλικράτης» όσο
και στο νόμο «Κλεισθένης Ι» (λειτουργία Δ.Σ., Επιτροπών Δήμου, Συνήγορος του
Πολίτη, Επιτροπή Νεολαίας, Μεταναστών, κλπ).
6. Η κατάρτιση, μετά από συμφωνίες και συνεννοήσεις με τις συνεργαζόμενες
Δημοτικές Παρατάξεις/Κινήσεις κοινών ψηφοδελτίων τόσο για το Δημοτικό
Συμβούλιο όσο και κατά Δημοτική Ενότητα.
7. Για την υλοποίηση των παραπάνω δημιουργήθηκαν Επιτροπές που
στελεχώθηκαν από όλες τις συνεργαζόμενες Δημοτικές Παρατάξεις/Κινήσεις
αλλά και μεμονωμένους Πολίτες που επιθυμήσουν να προσφέρουν στον τόπο
και την κοινωνία.
Οι Δημοτικές εκλογές του Μαΐου – Ιουνίου 2019 ανήκουν πλέον στο παρελθόν και
ευτυχώς για το Δήμο και τους Δημότες μας, ξημέρωσε μια νέα ημέρα, με την
περιφανή νίκη της ‘’ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ’’, στις επαναληπτικές
εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 αγγίζοντας το 60%, δηλαδή περίπου 6 στους 10
ψήφισαν ΔΕΔ
Εκφράζουμε και από την πλευρά μας, τις θερμές ευχαριστίες μας, προς τους
συμπολίτες μας που στήριξαν την προσπάθεια μας και τις δεκάδες υποψήφιους μας
που έδωσαν τον παρόν στον εκλογικό αγώνα με υψηλό ήθος και ευπρέπεια.
Ταυτόχρονα να ευχηθούμε καλή θητεία στους εκλεγμένους, το Δήμαρχο Γιάννη
Καλαφατέλη και όλους τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους.
Οι Πολίτες επέλεξαν τη μεγάλη δημοκρατική αλλαγή, την ανανέωση και την
ανατροπή και τώρα ζητούν βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις στο Δήμο και
συγχρόνως να μείνουν οριστικά στο περιθώριο οι αντιδημοκρατικές,
συγκεντρωτικές και συντηρητικές λογικές και πρακτικές του παρελθόντος.
Στα πλαίσια αυτά ζητούν να υπάρξει Διαφάνεια, Αποκέντρωση εξουσιών από την
κεντρική Διοίκηση στις Δημοτικές Κοινότητες, Δημοκρατικό Προγραμματισμό,
Λογοδοσία και ένα σύγχρονο & εφαρμόσιμο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Επίσης να
επανέλθει ο Δήμος «στην Κανονικότητα», με την άρση των αδικιών σε βάρος των
ίδιων και ειδικά των Εργαζομένων.
Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
Από σήμερα γινόμαστε όλοι μαζί Δημοτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι για να προχωρήσουμε στη δύσκολη προσπάθεια για
τη διαφορετική λειτουργία του Δήμου μας και την υλοποίηση του προγράμματος
μας, χρειάζεται πολιτική περαιτέρω συγκλίσεων και επιδίωξης συναινέσεων.
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Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τη «Συμμαχία για τον Πολίτη».
Μετά από 15 περίπου χρόνια απρόσκοπτης, αυτόνομης, ακηδεμόνευτης,
δημοκρατικής πορείας, προχωράμε, ακόμη περισσότερο, συμμετέχουμε στην
ενοποίηση των τριών Παρατάξεων και στο μετασχηματισμό τους σε μια ενιαία και
μοναδική Δημοτική Παράταξη τη «Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο».
Οι λόγοι που συνηγορούν στη μεθοδολογική μετάβαση αναλύθηκαν από τη
Συντονιστική Γραμματεία της Παράταξης και σήμερα παρουσιάζονται στη Γενική
μας Συνέλευση σαν βασικές κατευθύνσεις όπως:
a) Συλλογική λήψη αποφάσεων
b) Επιτελική λειτουργία κεντρικών οργάνων και δημοτικών υπηρεσιών
με αποφάσεις θεσμικής ολοκλήρωσης και ουσιαστικής αποκέντρωσης
c) Οργανωτική ανασυγκρότηση και λειτουργική αναδιάταξη υπηρεσιών,
σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης
και να εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις και το πρόγραμμα της Δ.Ε.Δ.
d) Νέα Δημοτική Παράταξη με την επιτυχή επωνυμία Δύναμη Ευθύνης για τον
Διόνυσο ανοικτή στις συνεργασίες με άλλες δημοτικές παρατάξεις και άτομα και
κυρίως με αρχές και πνεύμα σύγχρονης "Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης".
e) Προετοιμασία για την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας του Δήμου με
πρόγραμμα 100 ημερών και επείγουσες δράσεις όπως αυτή της Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων όπως οι πυρκαγιές
κατά τη θερινή περίοδο.
f) Σαφές χρονοδιάγραμμα δημοτικών δράσεων.
Παράλληλα σήμερα είμαστε ακόμη περισσότερο ανοικτοί και επιζητάμε
συνεργασίες με τις άλλες Παρατάξεις/Κινήσεις ή μεμονωμένα πρόσωπα, που είτε
έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές είτε όχι, για να συναντηθούμε στην ενίσχυση
του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.
Διαβεβαιώνουμε ότι η «Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο» διαθέτει έμπειρα και
ικανά στελέχη, , θα δώσουν όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αναμόρφωση και στην
ανασύνταξη του Δήμου μας προς όφελος όλων.
Τέλος θα ήταν μεγάλη μας παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε από τα βάθη της
καρδιάς μας όλους και όλες συμμετείχαν από το 2005 μέχρι και σήμερα στα
όργανα της «Συμμαχίας».
Να ευχαριστήσουμε τα μέλη και τους Φίλους της Παράταξης οι οποίοι όλα αυτά τα
χρόνια χωρίς να επιζητούν τίποτα προσωπικό μας στήριξαν στις δύσκολες και τις
νικηφόρες πορείες μας.
Για τη Συντονιστική Επιτροπή
Παναγιώτης Βορριάς
Πρόεδρος
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