Ανακοίνυζη για ηιρ πποζεσείρ δημοηικέρ εκλογέρ ζηον Γήμο Βπιληζζίυν
Οη επεξρφκελεο δεκνηηθέο εθινγέο δελ ζα ζπκίδνπλ ζε ηίπνηα ηηο αληίζηνηρεο
εθινγηθέο αλακεηξήζεηο απφ ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κεηά. Πξψηνλ, δηφηη ε ρψξα
καο -φρη ρσξίο πιεγέο- βγαίλεη επηηέινπο απφ ηελ πξσηνθαλή ζε δηάξθεηα θαη
έληαζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ βίσζε φια ηα ρξφληα ησλ
κλεκνλίσλ, κε παξάιιειε πξνζπάζεηα λα επαλαζεκειησζεί ην θνηλσληθφ
θξάηνο. Καη , δεχηεξνλ, δηφηη κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ «Κιεηζζέλε Ι» γηα
πξψηε θνξά νη δεκνηηθέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ κε ην
ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο.
Η Αλνηρηή Πφιε έγθαηξα, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ φζν
θαη κε αλαθνίλσζή ηεο, ηνπνζεηήζεθε, ππνζηεξίδνληαο φηη ν «Κιεηζζέλεο Ι»
ζπληζηά κηα εθ βάζξσλ κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αζθείηαη ε
δηαθπβέξλεζε ελφο δήκνπ. Κη απηφ θαζψο ε ζέζπηζε ηεο απιήο αλαινγηθήο
ζηελ εθινγή ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ επηθέξεη ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν
πνπ ζρεδηάδνληαη πνιηηηθέο, ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο
ζην Γήκν Βξηιεζζίσλ.
Γηα ηελ Αλνηρηή Πφιε ζεκαζία έρεη απηέο νη πνιηηηθέο λα έρνπλ πξννδεπηηθφ
πξφζεκν. Καη επεηδή γηα εκάο νη ιέμεηο δηαηεξνχλ ην αιεζηλφ ηνπο λφεκα, κε
δεκφζηα αλαθνίλσζή καο εμεγνχζακε ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη πξννδεπηηθή
πνιηηηθή γηα ηα Βξηιήζζηα. Δπαλαιακβάλνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο πνιηηηθέο
απηέο:
- Ο Γήκνο Βξηιεζζίσλ νθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί ηηο δξάζεηο
θαη ηα έξγα ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (ηερληθφ πξφγξακκα, θνηλσληθέο
ππεξεζίεο, πνιηηηζκφο, αζιεηηζκφο θ.ιπ.) κέζσ ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ
ζπζηήκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ. Με απιά ιφγηα απηφ ζεκαίλεη
νξγαλσκέλε δηαβνχιεπζε κε δεκφηεο, ζπιιφγνπο θαη ζπιινγηθφηεηεο
ηεο πφιεο. Βαζηθφ βήκα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε εθαξκνγή ηνπ
ζςμμεηοσικού πποϋπολογιζμού. Τκήκα, δειαδή, ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ λα θαηεπζχλεηαη αλά γεηηνληά ζε δξάζεηο
πνπ νη ίδηνη νη δεκφηεο έρνπλ πξνηείλεη κέζα απφ ζπιινγηθέο
δηαδηθαζίεο.

Ο Γήκνο Βξηιεζζίσλ νθείιεη λα παξέρεη -ο ίδιορ και όσι ιδιώηεραμηφπηζηεο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνο φινπο ηνπο δεκφηεο, κε εηδηθή
κέξηκλα γηα ηνπο πην επάισηνπο (νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη, ππεξήιηθεο,
ΑκεΑ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, κεηαλάζηεο θ.ά.). Οη βαζηθέο
αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε χδξεπζε, ν ειεθηξνθσηηζκφο θαη ε
θαζαξηφηεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε πποζιηό για ηον δημόηη
κόζηορ. Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ε εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο, ν
αζιεηηζκφο είλαη ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κηα πνηνηηθή
θαζεκεξηλφηεηα. Δπνκέλσο νη επελδχζεηο ζηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο
αιιά θαη ζηνπο πνιηηηζηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη η
ππόζλητη εξειδικεςμένος και ποιοηικά ςτηλού επιπέδος
πποζυπικού γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο (λεπηαγσγνί, θαιιηηερληθφ
πξνζσπηθφ, πξνπνλεηέο θ.ιπ.) νθείινπλ λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα.
- Ο Γήκνο Βξηιεζζίσλ πξέπεη λα πξνζηαηεχεη, λα ζπληεξεί θαη
αλαπηχζζεη ηνπο δεκφζηνπο θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο. Να εμαζθαιίδεη
ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε απηνχο ζε φινπο ηνπο δεκφηεο, λα
δηαθπιάζζεη ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Όσι
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εμποπεςμαηοποίηζη ηυν δημοηικών ςπηπεζιών.
- Οη επαλαιακβαλφκελεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαη φρη κφλν, ζέηνπλ
επηηαθηηθά ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο, απφ ηε κηα, νινθιεξσκέλνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ θαη, απφ ηελ άιιε, εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο
ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ ή θαηλνκέλσλ πνπ
είλαη απφξξνηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ο Γήκνο Βξηιεζζίσλ ζπλεπψο
πξέπεη λα νινθιεξψζεη θαη λα εθαξκφζεη ηνλ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ
Σρεδηαζκφ ηνπ, φπσο θαη ην Σρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο,
ζηε βάζε ησλ αλαγθψλ ησλ γελεψλ πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ αιιά θαη ηεο
δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο.
Γηα λα γίλνπλ φια ηα παξαπάλσ, ζε αλαθνίλσζή καο πξν κελψλ αλαθέξακε
φηη ρξεηάδεηαη λα ελσζνχλ ή, ηνπιάρηζηνλ, λα ζπλνκηιήζνπλ νη πνιινί,
θφληξα ζηηο δηαθαηλφκελεο πξαθηηθέο ηνπηθνχ παξαγνληηζκνχ ή
κηθξνθνκκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη απηάξθεηαο. Πξνο ηνχην επηδηψμακε
λα ζπδεηήζνπκε κε δεκφηεο αιιά θαη δεκνηηθέο παξαηάμεηο πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην. Απφ ηηο ηειεπηαίεο
αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκά καο νη παξαηάμεηο Νέα Πλνή (Γ.
Πηζζηκίζεο), Πξφνδνο ζηα Βξηιήζζηα (Κ. Παπαζπειίνπ) θαη Γήκνο
Γεκηνπξγίαο (δήκαξρνο, Ξ. Μαληαηνγηάλλεο). Οη ζπδεηήζεηο δηεμήρζεζαλ
ζε απφιπηα θηιηθφ θαη δεκηνπξγηθφ θιίκα. Οη δεκνηηθέο παξαηάμεηο Γξάζε
γηα κηα Άιιε Πφιε (Γ. Τζνχηζηαο) θαη Σπζπείξσζε (Β. Βήηηνο), ε θαζεκηά
γηα ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζή καο.
Απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, απφ ηα έσο ζήκεξα
δηαθεξπγκέλα πξνγξάκκαηα αιιά θαη απφ ηελ ηζηνξηθή πξαθηηθή θάζε
παξάηαμεο, ε Αλνηρηή Πφιε έθξηλε φηη κε ηε δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ λπλ
δεκάξρνπ, Ξέλνπ Μαληαηνγηάλλε, κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπκπνξεπηεί
πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεζεί ν ζηφρνο κηαο ζχγρξνλεο πξννδεπηηθήο
-

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ Γήκν Βξηιεζζίσλ, ζηε βάζε ησλ αξρψλ θαη ησλ
επηδηψμεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Αληίζηνηρε ήηαλ ε ζέζε θαη ζέιεζε ηνπ
δεκάξρνπ, ε νπνία άιισζηε πήξε ηε κνξθή ηεο δεκφζηα πξφζθιεζήο ηνπ
γηα ζπκπφξεπζε δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ ελφςεη ησλ επηθείκελσλ
δεκνηηθψλ εθινγψλ. Σηελ πξφζθιεζε απηή ε Αλνηρηή Πφιε απάληεζε ήδε
ζεηηθά.
Η Αλνηρηή Πφιε ζεσξεί φηη ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο ζπγθιίζεηο κε ηνλ
δήκαξρν θαη ηε δεκνηηθή παξάηαμε Γήκνο Γεκηνπξγίαο ζηα βαζηθά ζέκαηα
πνπ ζέζακε ζηνλ δεκφζην δηάινγν θαη ηα νπνία εζηηάδνληαη ζηηο
δηαβνπιεχζεηο αλά γεηηνληά γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο πφιεο, ζηνλ
ζπκκεηνρηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζηνπο ειεχζεξνπο δεκφζηνπο ρψξνπο γηα
ηνπο πνιίηεο, ζηνλ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ Σρεδηαζκφ, ζην ελεξγεηαθφ θαη
πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηνπ Γήκνπ καο, ζηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ησλ
δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηε δηαθαλή θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ θ.ά.
Η ζεκεξηλή δεκνηηθή δηνίθεζε αλέιαβε ηνλ Γήκν Βξηιεζζίσλ ην 2014,
ζηε δξακαηηθή θνξχθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ζηε
ρψξα καο. Με απνιπκέλνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, θξαηηθνχο επηηξφπνπο
ζηνπο δήκνπο, πξσηνθαλή αλεξγία, ρηιηάδεο ινπθέηα ζε καγαδηά (πιήζνο
απφ ηα νπνία θαη ζηα Βξηιήζζηα) θαη κηα ηεξάζηηα αλζξσπηζηηθή
θαηαζηξνθή. Η ζεκεξηλή δεκνηηθή δηνίθεζε, παξά ηα ιάζε θαη ηηο
παξαιείςεηο ηεο, πνπ εληνπίζηεθαλ θαη απνηέιεζαλ ζεκεία θξηηηθήο απφ
ηελ Αλνηρηή Πφιε, ζςνέδπαμε ζηην πποζπάθεια ανάηαξηρ ηηρ κοινυνίαρ
ζε ηοπικό επίπεδο, κέζσ κηαο εθηεηακέλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ζηήξημεο
ησλ δξάζεσλ ζηνλ πνιηηηζκφ, ππυηοβοςλιών αλληλεγγύηρ, ππεξάζπηζεο
ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ απφ ζπκθέξνληα, απφθηεζεο δεκνηηθήο γεο,
αληαπφθξηζεο ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά, θαζψο θαη αλάπηπμεο θξίζηκσλ
ππνδνκψλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, θνηλσληθψλ ππνδνκψλ, φπσο νη
βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, φπσο ε
αλαθχθισζε θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Όια απηά πάληα κε ηελ
ακέξηζηε ππνζηήξημε πνπ παξείρε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Αλνηρηή Πφιε ζα ππνζηεξίμεη ηελ
επαλεθινγή ηνπ λπλ δεκάξρνπ, θ. Ξ. Μαληαηνγηάλλε, θαη ζα ζπκπεξηιάβεη
ηνπο ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο ζην θνηλφ ςεθνδέιηην.
Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα, έθπιεθηνη νη δεκφηεο Βξηιεζζίσλ παξαθνινπζνχλ
κηα δηακάρε κεηαμχ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ σο πξνο ην πνηνο εθθξάδεη
απζεληηθά ηνλ ρψξν ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. Πξφθεηηαη γηα
ζπλαγσληζκφ πνπ αθήλεη παγεξά αδηάθνξνπο ηνπο δεκφηεο. Υπάξρεη,
κάιηζηα, ππνςεθηφηεηα εξρφκελε απφ ην καθξηλφ παξειζφλ, πνπ δελ
θείδεηαη αλαξηήζεσλ κε θσηνγξαθίεο βνπιεπηψλ, ηέσο ππνπξγψλ,
θνκκαηηθψλ παξαγφλησλ θ.ιπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ηερλεηνχ
δηαρσξηζκνχ ησλ δεκνηψλ ζηνπο θνκκαηηθνχο θίινπο θαη ζε φινπο ηνπο
άιινπο. Γελ επηηξέπεηαη λα αθήζνπκε λα γίλεη θάηη ηέηνην.
Η Αλνηρηή Πφιε μεθαζαξίδεη φηη δελ δηαρσξίδεη ηνπο δεκφηεο ζε δεμηνχο,
θεληξψνπο θαη αξηζηεξνχο, ηελ ίδηα φκσο ψξα δελ θαηαλνεί θαη απηνχο πνπ
δεηνχλ απφ ηνπο δεκφηεο δήζελ δειψζεηο αλεμαξηεζίαο απφ θφκκαηα. Η

πφιε ρξεηάδεηαη φινπο ηνπο δεκφηεο, φπνπ θαη λα ηνπνζεηνχληαη πνιηηηθά.
Απέλαληί καο είλαη κφλν ν θαζηζκφο, ν ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία.
Η Αλνηρηή Πφιε σζηφζν δελ εζεινηπθιεί: ππάξρεη δηάθξηζε ζε επίπεδν
πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, γη’ απηφ θαη δηαθξίλεη ηηο
ζπληεξεηηθέο - λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο απφ ηηο πξννδεπηηθέο. Θέιεη λα
πξνσζήζεη ηηο δεχηεξεο θαη πξνηίζεηαη λα ην πξάμεη δεηψληαο απφ ηνπο
δεκφηεο λα θάλνπλ απηή ηε δηάθξηζε θαη λα ζηεξίμνπλ κηα δεκνθξαηηθή
θαη πξννδεπηηθή πιεηνςεθία ζηνλ Γήκν καο.
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