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Η γενική συνέλευση των μελών εξουσιοδότησε το δημοτικό σύμβουλο Κων/νο Μαραγιάννη
να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης και διεύρυνσης της παράταξης

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 η προγραμματισμένη
συγκέντρωση-σύσκεψη των μελών και των φίλων της παράταξης της Δημοτικής
Αντιπολίτευσης του Δήμου Θέρμου «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ», στην Αίθουσα του
Δημαρχείου με θέμα τη διαδοχή στην ηγεσία της παράταξης, μετά την αποχώρηση του κ.
Σπύρου Κωνσταντάρα και την πρόθεσή του να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες
Αυτοδιοικητικές εκλογές. Η συμμετοχή των πολιτών κρίθηκε ικανοποιητική, αν λάβουμε
υπόψη την αδιαφορία και τη γενικότερη παραίτηση των πολιτών από συλλογικές
διαδικασίες.
Ο κ. Κωνσταντάρας ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες που στάθηκαν δίπλα του και
έδωσαν μαζί του έναν αγώνα αξιοπρέπειας για την αλλαγή στα δημοτικά πράγματα του
τόπου και τόνισε την αναγκαιότητα της ανανέωσης σε πρόσωπα, ιδέες και πρακτικές, με
τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, ώστε να προκύψει μια ευρύτατη συναίνεση και συνεργασία
που θα φέρει στην εξουσία μια νέα δημοτική αρχή. Αποφύγετε το διάλογο με το παρελθόν,
τόνισε χαρακτηριστικά, και κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες μιας κριτικής που δεν
αξίζει. Πρέπει να έχουμε την τόλμη να λέμε την αλήθεια και να προβλέπουμε ποιο είναι το
εργαλείο για την ανάπτυξη του Θέρμου. Ο νέος αρχηγός θα πρέπει να ανοίξει νέους
ορίζοντες, να έρθει σε επαφή με νέους ανθρώπους. Τόνισε την αναγκαιότητα της επόμενης
πολιτικής μέρας με αναγκαίες προσεγγίσεις προς όλες τις πλευρές. Ευχαρίστησε όλους
όσους παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση και τόνισε την αναγκαιότητα να δοθούν ευκαιρίες
στους νέους και κυρίως πίστη στις δυνατότητές τους. Τέλος, τόνισε ότι θα είναι δίπλα σε
όποιον εκλεγεί στην ηγεσία της παράταξης.
Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις και ομιλίες δημοτικών συμβούλων και πολιτών που
τόνισαν την αναγκαιότητα ενότητας της παράταξης.
Τέλος, τέθηκε το θέμα της εκλογής του νέου αρχηγού της παράταξης και με βάση την
υποβολή των υποψηφιοτήτων, μοναδικός υποψήφιος ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Κων/νος Μαραγιάννης.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως επικεφαλής της παράταξης τον κ.
Μαραγιάννη Κων/νο και τον εξουσιοδότησε, ώστε να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη
συγκρότηση Κεντρικής –Οργανωτικής Επιτροπής που θα πάρει σημαντικές αποφάσεις για
την πορεία της παράταξης προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014.
Ο κ. Μαραγιάννης παίρνοντας το λόγο τόνισε τα παρακάτω:
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«… αυτή η παράταξη που έχει με το μέρος της το 50% του εκλογικού σώματος θα πρέπει
να αναδιοργανωθεί, να ανασυνταχθεί και να προχωρήσει σε ανανέωση προσώπων και ιδεών
,να βγει δυναμικά στην κοινωνία και να αναπτύξει την πρότασή της για το Δήμο.
Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα αυτοδιοικητικά πράγματα του Θέρμου, αν
συνεχίσει να είναι ενωμένη και με ανοίγματα που θα κάνει στην κοινωνία και προς τον άλλο
χώρο, μπορεί να διεκδικήσει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογές του Ιουνίου του 2014.
Προς την κατεύθυνση επίτευξης των παραπάνω στόχων, θα πρέπει να υπάρξει σχέδιο
ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης της παράταξης και προτείνω τα παρακάτω:
1.Να οριστεί μια Οργανωτική –Κεντρική Επιτροπή (θα αποτελείται από 35-40 μέλη , με
αντιπροσώπευση των 22 Τοπικών Κοινοτήτων, της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου και
συμμετοχή των δημοτικών Συμβούλων)που θα είναι όργανο λήψης αποφάσεων.
θα συνεδριάζει τακτικά και θα αποφασίσει για τα παρακάτω ζητήματα:
Α. Τρόπος λειτουργίας της παράταξης.
Β. Αλλαγή του ονόματος.
Γ. Συνάντηση με άλλες δημοτικές κινήσεις, φορείς και πολίτες με στόχο την ανταλλαγή
απόψεων και την εύρεση κοινών τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο τόπος μας.
2. Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής περιόδου 2011-2012 και ενημέρωση των
πολιτών με την έκδοση σχετικού εντύπου.
3. Προγραμματισμός επισκέψεων σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες με στόχο την ενημέρωση
των δημοτών και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάθε Κοινότητα.
4. Oργάνωση συγκέντρωσης ετεροδημοτών στην Αθήνα για ενημέρωσή τους για δημοτικά
ζητήματα και γενικότερα ζητήματα του τόπου μας.
Η υποψηφιότητά μου δεν εξυπηρετεί, πραγματικά, καμιά προσωπική φιλοδοξία, αλλά
εκφράζει την ανάγκη να συνεχίσει η παράταξη την παρουσία και την προσφορά της στα
δημοτικά πράγματα και πιο ισχυρή να διεκδικήσει τη νίκη και την ανατροπή της
υπάρχουσας παρακμιακής και καταστροφικής πολιτικής για τον τόπο…
Σας καλώ όλους να συστρατευτείτε στον κοινό αγώνα της προοπτικής και της ελπίδας. Δεν
υπάρχουν περιθώρια για αναβολές και καθυστερήσεις. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο που
θα πρέπει να τρέξουμε για να τον αναπληρώσουμε.
Από αύριο ξεκινάει η νέα πορεία με τη δική σας συμμετοχή και ενεργοποίηση.
Να είστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε αρκεί να μην λιποψυχήσουμε, να μην αλληθωρίσουμε,
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αλλά να μείνουμε σταθεροί σε αξίες και ιδανικά που υπηρετήσαμε τόσα χρόνια στην τοπική
αυτοδιοίκηση…».
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