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                   Ιερισσός, 08/12/2014 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
Οι Ομάδες Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε δημοτική και 

τοπική κοινότητα είναι υπέρ της ανάπτυξης και της ανάδειξης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου.   

  
Με λύπη και περίσκεψη ακούμε τις φωνές από το Δήμο μας που 

χρησιμοποιώντας με περισσή υποκρισία βαρύγδουπες ξεπερασμένες εκφράσεις 
και πρακτικές  του παρελθόντος εναντιώνονται σε κάθε προσπάθεια για να 

διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον στον τόπο μας.  
 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα δημοτική αρχή, δεσμευτήκαμε να 
τηρήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, δρώντας με διαφάνεια και 

φιλαλήθεια, έχοντα ως οδηγό  τις ανιδιοτελείς προθέσεις και την πίστη μας, ότι 

η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά αποτελεί ύψιστο δημοκρατικό καθήκον όλων 
μας.  

 
Μια από τις βασικές μας προτεραιότητες ήταν να ξεκινήσουμε τις ενέργειες 

προκειμένου να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε χωριού 
που απαρτίζουν το Δήμο μας δίνοντας στους δημότες την ευκαιρία να 

συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξή της περιοχής. 
  

Η σχετική απόφαση του Δημάρχου αναφέρει ξεκάθαρα: «…συγκροτεί ομάδες 
εργασίας σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα, με έργο τη μελέτη, τον 

εντοπισμό και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 
του Δήμου Αριστοτέλη, ενόψει των εκδηλώσεων και του συνεδρίου που θα 

διοργανώσει ο Δήμος το έτος 2016 στα πλαίσια του εορτασμού των 2.4000 
χρόνων από τη γέννηση του Αριστοτέλη.» 

  

Επιπλέον, τηρώντας τη νομιμότητα και τις διατάξεις που ορίζουν οι διατάξεις του 
(Ν.3852/2010) που ορίζουν τις δομές των Καλλικρατικών Δήμων, αναφέρει 

ρητά: «Οι ομάδες εργασίας οφείλουν να ενημερώνουν και να παρουσιάζουν τα 
συμπεράσματα και τις προτάσεις τους, στο Δήμαρχο και στα συλλογικά όργανα 

του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Τοπικά Συμβούλια και δημοτική επιτροπή 
διαβούλευσης) αλλά και στους τοπικούς  φορείς.» Σημειώνεται επίσης, ότι οι 

ομάδες εργασίας είναι απολύτως ανοιχτές σε όσους πραγματικά επιθυμούν να 
συνεισφέρουν, οπότε είναι τουλάχιστον αστείο να επικαλούνται κάποιοι ότι οι εν 

λόγω ομάδες βλάπτουν το σύνολο και διχάζουν τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε 
χωριό. 
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Εμείς ως Δημοτική αρχή αφήνουμε πίσω την εσωστρέφεια την καχυποψία και 
τον "κοινωνικό μεσαίωνα" στον οποίο εντέχνως μερίδα δημοτών είχε επιβάλλει 

προκειμένου να εξυπηρετεί το γνωστό «διαίρει και βασίλευε» ως το μοναδικό 
τρόπο διοίκησης του Δήμου που πήγε τα χωριά του Δήμου δεκάδες χρόνια πίσω.  

  
Επίσης, με κάθε σεβασμό προς την αντιπολίτευση του Δήμου, θα προτείναμε να 

αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις νομιμότητα, διαφάνεια και 
δημοκρατικότητα καθώς θεωρούμε ότι έχουν κατακρεουργηθεί ήδη αρκετά από 

τους ίδιους όλα αυτά τα χρονιά ισοπεδώνοντας κάθε έννοια των λέξεων αυτών, 
θυμίζοντας τη γνωστή λαϊκή ρήση «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο 

νοικοκύρης».    
  

Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θέλουν να αναπτυχθεί ο τόπος ούτε να 

αλλάξουν τα δεδομένα και επιμένουν στην οπισθοδρόμηση και την 
μικροπολιτική υστεροβουλία, με αποτέλεσμα να εναντιώνονται σε οποιαδήποτε 

κίνηση που στοχεύει στην ανάπτυξη και την πρόοδο των χωριών του Δήμου. 
  

Είναι επίσης προφανές ότι ο Δήμος γυρίζει σελίδα από το σκοταδισμό του χθες 
στο λαμπρό αύριο αφήνοντας πίσω τις στείρες ακραίες φωνές μισαλλοδοξίας 

που αλαλάζουν μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους.  
  

Έχοντας ήδη πράξει πολλά σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα όπως η 
ανακήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο απεγκλωβισμός 

έργων  (ΧΥΤΑ Αρναίας, Βιολογικός Παναγίας, Λιμάνι Ουρανούπολης, επέκταση 
πολεοδομικών σχεδίων, σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου), διπλές 

μετρήσεις για την ποιότητα του νερού κ.α., πορευόμαστε, με συνοδοιπόρους 
όλους τους δημότες το δρόμο της διαφάνειας και της ανάπτυξης, γιατί έχουμε 

όραμα και βαθιά πίστη ότι ο τόπος μας αξίζει μια καλύτερη τύχη, από αυτή που 

είχε προδιαγράψει η προηγούμενη δημοτική αρχή με τα έργα και τις ημέρες της 
 


