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Προφίλ Δήμου Ίριδας

Ο Δήμος Ίριδας εντάσσεται στην Περιφέρεια Αλιστράτης και διαιρείται σε 3 (τρεις)
Δημοτικές Ενότητες, την Δημοτική Ενότητα Ίριδας, Απολλώνειας και Καλλινίκης. Ο
Πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται συνολικά στους 297.000 κατοίκους. Το Δημοτικό
Συμβούλιο αποτελείται από 49 Δημοτικούς Συμβούλους 6 (έξι) διαφορετικών παρατάξεων. Ο
Δήμος χαρακτηρίζεται από οικονομική ευρωστία καθότι τουριστικός Δήμος με πολλές μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού.

Στις πρόσφατες εκλογές εφαρμόστηκε ο νέος νόμος 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» με
αποτέλεσμα την εφαρμογή της απλής αναλογικής. Ο Δήμος πλέον συνδιοικείται από τις δυο
πρώτες εκλογικά παρατάξεις, την παράταξη της Φιλελεύθερης Κίνησης Πολιτών, η οποία
έλαβε την πρώτη Κυριακή (α’ γύρος) των εκλογών 44,2% και στην δεύτερη Κυριακή (β’
γύρος) 50,3% και την προηγούμενη πλειοψηφούσα παράταξη του Ανοιχτή Κοινωνία Πολιτών
που στην πρώτη Κυριακή(α’ γύρος) έλαβε 35,6% και στην δεύτερη Κυριακή(β’ γύρος) των
εκλογών 49,7% επί των εγκύρων. Οι δυο παρατάξεις αυτές στη βάση μιας προγραμματικής
συμφωνίας μετεκλογικά αποφάσισαν να συνεργαστούν στη λογική ενός «ρεαλιστικού
αναπτυξιακού σχεδίου των δημοκρατικών δυνάμεων του Δήμου».
Κατά την πρώτη Κυριακή των εκλογών ακολούθησαν οι παρατάξεις Αριστερή
Πρωτοβουλία με 9,2%, Μαζί για την Ίριδα 4,1%, Αγωνιστικό Μέτωπο 3,9% και Πράσινη
Ανάπτυξη 3%. Έτσι, σήμερα την Διοίκηση του Δήμου έχει μια μεγάλη Δημοτική Ομάδα που
αποτελείται από 39 στους 49 Δημοτικούς Συμβούλους, αν και κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ
των δύο πρώτων Δημοτικών Παρατάξεων οδηγούν σε επιμέρους συνεργασίες για διάφορα
θέματα με παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
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Αναλυτικός Πίνακας Ποσοστών και Δημοτικών Συμβούλων
Δημοτικές Παρατάξεις
Α’ Γύρος
Β’ Γύρος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Φιλελεύθερη Κίνηση Πολιτών
44,2%
50,3%
22
Ανοιχτή Κοινωνία Πολιτών
35,6%
40,7%
17
Αριστερή Πρωτοβουλία
9,2%
5
Μαζί για την Ίριδα
4,1%
2
Αγωνιστική Πρωτοβουλία
3,9%
2
Πράσινη Ανάπτυξη
3%
1

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ (με βάση τα εκλογικά ποσοστά)

1) Φιλελεύθερη Κίνηση Πολιτών: Η Δημοτική Παράταξη που την προηγούμενη
αυτοδιοικητική περίοδο ασκούσε τα καθήκοντά της
ως παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης κέρδισε
τις πρόσφατες εκλογές και αποτελεί πλέον την
πλειοψηφούσα
παράταξη
του
Δημοτικού
Συμβουλίου. Στις πρόσφατες εκλογές, παρά τις
αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και την εφαρμογή
της απλής αναλογικής, η παράταξη της Φιλελεύθερης Κίνησης Πολιτών κατάφερε να
εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό ποσοστό από τον πρώτο γύρο των εκλογών, με μια
σχετικώς συμπαγή ομάδα εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων. Ιδεολογικά ο Επικεφαλής
της Δημοτικής Παράταξης αυτής κινείται στο ιδεολογικό φάσμα της κεντροδεξιάς, ενώ
στους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους υπάρχουν ορισμένοι που
αυτοχαρακτηρίζονται ως δεξιοί και ορισμένοι άλλοι ως κεντρώοι. Αυτή η Δημοτική
Παράταξη προβάλλεται ως «υπερασπίστρια του επιχειρείν» και της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, έχοντας άριστες σχέσεις με επιχειρηματίες της περιοχής, κάτι για το
οποίο αρκετές φορές της έχει ασκηθεί έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Για να
μπορέσει να διοικήσει μετά της εκλογές, καθώς λόγω του νέου εκλογικού συστήματος
δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία ο νέος Δήμαρχος ήρθε σε συνεννόηση μετά από πρόταση
του με τον προηγούμενο Δήμαρχο και την Ανοιχτή Κοινωνία Πολιτών, ώστε να
συνδιοίκησουν τον Δήμο.
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2) Ανοιχτή Κοινωνία Πολιτών: Η απελθούσα πλειοψηφούσα Δημοτική Παράταξη παρά τις
προσπάθειές της και την υπεροχή του
Επικεφαλής της, πρώην Δημάρχου, δεν
κατόρθωσε να κερδίσει τις εκλογές έχοντας
σημαντικές απώλειες στην πρώτη Κυριακή, αλλά
απέχοντας μόνο ανάσα στην δεύτερη Κυριακή,
καθώς όπως φαίνεται επηρεάστηκε το εκλογικό σώμα από το επιχείρημα της
Φιλελεύθερης Κίνησης, ότι δεν θα ήταν δυνατό να διοικήσει αυτή η παράταξη, καθώς
με βάση το νέο εκλογικό σύστημα θα αποτελούσε μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι μια ικανή και έμπειρη Δημοτική Παράταξη η οποία έχει τις ιδεολογικές αναφορές
της στον κεντρώο και αριστερό χώρο. Με τον ένα, ή τον άλλο τρόπο αν και κατά καιρούς
έρχονται σε πολύ έντονη αντιπαράθεση για διάφορα ζητήματα, η Ανοιχτή Κοινωνία
Πολιτών αποδέχθηκε την πρόταση της Φιλελεύθερης Κίνησης Πολιτών για τον
σχηματισμό ενός κυβερνητικού σχήματος της «λογικής» και της «συνέπειας», «κατά του
λαϊκισμού». Μάλιστα, η πλειοψηφία έχει παραχωρήσει αρκετές θέσεις σε αυτή την
παράταξη, με καίριας σημασίας αυτή του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Παιδείας και Αθλητισμού, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της σχετικής Επιτροπής. Παρά
την σχετική συνεργασία, ο πρώην Δήμαρχος και νυν Επικεφαλής της Ανοιχτής Κοινωνίας
Πολιτών δεν δέχθηκε να λάβει κάποια θέση στο σχήμα που διοικεί λειτουργώντας ως
αντίβαρο και ασκώντας κριτική σε επιμέρους πολιτικές που θέλει να προωθήσει η
Φιλελεύθερη Κίνηση Πολιτών, μια ιδιαίτερη στρατηγική η οποία σταδιακά φέρνει
εντάσεις εντός της πιο μεγάλης παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου και καθιστά την
Ανοιχτή Κοινωνία ως ρυθμιστή των τοπικών πραγμάτων με τον Επικεφαλής της να
ενισχύει το προφίλ του περαιτέρω.

3) Αριστερή Πρωτοβουλία: Μια παράταξη που αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες εκλογές
αντικαθιστώντας
την
παλαιότερη
παράταξη
«Πρωτοβουλία Ανατροπής και Αλληλεγγύης» με την
οποία κινείται στον ίδιο ιδεολογικό χώρο και η οποία
αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα συνοχής. Χωρίς να
ξεφεύγει από την προκάτοχό της η Αριστερή
Πρωτοβουλία μετά τις εκλογές εξελίχθηκε σε μια
δημοτική παράταξη δύο πόλων: από τη μία κάποια πιο σκληροπυρηνικά αριστερά
στελέχη κινούμενα πιο κοντά στην ακραία, ακτιβιστική και εξωκοινοβουλευτική
αριστερά, και από την άλλη πιο μετριοπαθείς εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που
κινούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αριστεράς. Αυτή η Δημοτική Παράταξη αν και δεν
έπεισε τον κόσμο ότι μπορεί να διοικήσει και δεν κατόρθωσε να είναι στις πρώτες δύο
θέσεις, ωστόσο μέσα από πορείες, ακτιβιστικές δράσεις, ανακοινώσεις αποτελεί
πονοκέφαλο για τον διοικούντα πλειοψηφικό σχηματισμό του Δημοτικού Συμβουλίου,
όταν βέβαια δεν έρχεται σε εσωτερικές αντιφάσεις, διαφωνίες και συγκρούσεις που
έχουν κοντέψει να την οδηγήσουν σε διάσπαση κάποιες φορές.
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4) Μαζί για την Ίριδα: Μια παράταξη, ο Επικεφαλής της οποίας κατά την προηγούμενη
Δημοτική περίοδο αποτέλεσε πρώην εκλεγμένο
σύμβουλο της Φιλελεύθερης Κίνησης Πολιτών που
ανεξαρτητοποιήθηκε, προχώρησε στην σύσταση
του δικού του Δημοτικού Συνδυασμού και κατήλθε
στις εκλογές. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι
κατόρθωσε να ξεπεράσει σε σύντομο διάστημα εκλογικά το Αγωνιστικό Μέτωπο, το
οποίο αποτελεί μια ιστορική, σταθερή και πάγια εκλεγμένη δύναμη του Δημοτικού
Συμβουλίου που εκλέγεται πολλά χρόνια και ιδεολογικά έχει τις αναφορές της στην
Κομμουνιστική ιδεολογία. Η παράταξη Μαζί για την Ίριδα κινείται σε ένα συντηρητικό
πλαίσιο και πολλές φορές επικαλείται εύηχα επιχειρήματα για τους δημότες της
περιοχής, διατηρώντας παράλληλα ιδιαίτερα καλές σχέσεις με την εκκλησία. Η
παράταξη αυτή από την αντιπολίτευση αφενός στοχοποιεί την Φιλελεύθερη Κίνηση,
αφετέρου τις αριστερές παρατάξεις, κατηγορώντας την Φιλελεύθερη Κίνηση ότι έχει
γίνει δεκανίκι τους παρά το γεγονός ότι πλειοψήφησε. Παραπολιτικό σχόλιο - διαρροή
στα τοπικά ΜΜΕ ανέφερε πρόσφατα ότι ο Επικεφαλής της Μαζί για την Ίριδα είναι
ιδιαίτερα ενοχλημένος από τον Δήμαρχο, επειδή δεν προτίμησε να συνεργαστεί μαζί του
για να συνδιοικήσουν τον Δήμο, καθώς ο ίδιος φέρεται να επιθυμούσε να λάβει θέση
Αντιδημάρχου.

5) Αγωνιστικό Μέτωπο: Μια διαχρονική παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
και ανοιχτά δηλώνει υπέρ του Κομμουνισμού.
Κινείται διαχρονικά στο 3 - 5%. Βασικά
ζητήματα που θέτει στον πολιτικό της λόγο
είναι αυτά του κεντρικού σχεδιασμού, της
πάλης των τάξεων και της εκμετάλλευσης της
εργατικής τάξης. Σταθερά κατά της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας,
με
αίτημά
της
την
κρατικοποίηση όλων των «αναγκαίων» για τις λαϊκές μάζες επιχειρήσεων και φυσικά
στηρίζει την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αν και σταθερή στις
απόψεις της φαίνεται πως δεν έχει πείσει ιδιαίτερα τους πολίτες με τον λόγο και τα
επιχειρήματά της να της αναθέσουν μέχρι σήμερα την διοίκηση του Δήμου. Μεγάλος
αντίπαλος τον οποίο κατηγορεί διαρκώς για πολιτικό ρεφορμισμό αποτελεί η Αριστερή
Πρωτοβουλία και κάθε παράταξη που κινείται διαχρονικά στον χώρο αυτόν.

6) Πράσινη Ανάπτυξη: Η νεότευκτη αυτή αυτοδιοικητική παράταξη φαίνεται να μην
επηρεάζεται από διαχωρισμούς του πολιτικού
φάσματος δεξιάς – αριστεράς αμφιταλαντευόμενη στα
περισσότερα ζητήματα χωρίς ενιαία γραμμή. Βασικό της
επιχείρημα αποτελεί η οικολογία και η ανάγκη
καλλιέργειας οικολογικής συνείδησης στους πολίτες.
Από τις υπόλοιπες παρατάξεις κατηγορείται για
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μονοθεματική πολιτική ατζέντα, και απουσία πλήρους ιδεολογικής τοποθέτησης που
οδηγεί πολλές φορές σε συνεργασίες με διαφορετικές παρατάξεις αναλόγως πολιτικών
σκοπιμοτήτων της. Ο Επικεφαλής της πάντως δηλώνει αποφασισμένος να επηρεάσει
ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο και να το φέρει στον δρόμο της πράσινης ανάπτυξης
και σεβασμού του περιβάλλοντος. Σίγουρα η εν λόγω παράταξη τίθεται απέναντι στην
ιδιωτική πρωτοβουλία και στις παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον όταν δεν τίθενται
πολύ αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, κάτι που δημιουργεί ένα επιπλέον πονοκέφαλο
για τον πλειοψηφικό σχηματισμό που διοικεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
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