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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρωτοβουλία για τθ δθμιουργία Δθμοτικισ Κίνθςθσ
“Κίνηςη Πολιτών για τη Σφρο”
Εμείσ, πολίτεσ τθσ Σφρου, γυναίκεσ και άνδρεσ, με καταβολζσ ςτον χϊρο των κοινωνικϊν κινθμάτων
και των κοινωνικϊν αγϊνων, τθσ οικολογίασ και του πολιτιςμοφ, ενεργοί πολίτεσ τθσ Σφρου, που
αγωνιηόμαςτε για μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ με ςεβαςμό ςτον πολίτθ και τισ ανάγκεσ του, για τθν
πλιρθ και ςτακερι απαςχόλθςθ, για κοινωνικζσ υποδομζσ αντάξιεσ τθσ αξιοπρζπειασ των δθμοτϊν,
για τθν προϊκθςθ τθσ αλλθλεγγφθσ με βάςθ το ςφνκθμα «κανζνασ μόνοσ του ςτθ κρίςθ», για τθν
ανάπτυξθ και τθν πρόοδο του τόπου με γνϊμονα τα ςυμφζροντα των πολιτϊν και όχι των λίγων, για
ζνα διαφορετικό μοντζλο αυτοδιοίκθςθσ, ουςιαςτικά αποκεντρωμζνθσ και δθμοκρατικισ,
παίρνουμε τθν πρωτοβουλία να ςυγκροτιςουμε μια δθμοτικι κίνθςθ που κα αποτελζςει τθν
εναλλακτικι λφςθ-πρόταςθ για το νθςί μασ.
Απζναντι ςτο δθμαρχοκεντρικό ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ του Διμου, που ενιςχφκθκε τα μζγιςτα
μζςα από τον Καλλικράτθ, με ςτόχο τθν ουςιαςτικι αποδυνάμωςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθ
λειτουργία τθσ ωσ πεικινιου εντολοδόχου των εκάςτοτε κυβερνθτικϊν επιλογϊν, οραματιηόμαςτε
ζναν Διμο με ςυμμετοχικι και δθμοκρατικι λειτουργία, που κα εμπνζεται από τουσ ςυλλογικοφσ
αγϊνεσ και κα απαντάει δυναμικά, βάηοντασ εκείνεσ τισ κόκκινεσ γραμμζσ που οι ίδιοι οι πολίτεσ
υπαγορεφουν απζναντι ςτισ πολιτικζσ των μνθμονίων, ςτισ πολιτικζσ τθσ εξακλίωςθσ και τθσ
διάλυςθσ τθσ κοινωνίασ.
Επιδίωξι μασ δεν είναι θ ςυγκυριακι προϊκθςθ ενόσ ακόμα ψθφοδελτίου ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ.
Μασ ενϊνει θ αγωνία για το παρόν και το μζλλον και βαςικά θ πεποίκθςθ ότι θ κατάςταςθ ςτο νζο
διμο μασ αφριο, δεν μπορεί και δεν πρζπει να είναι όμοια με τθ ςθμερινι.
Όλοι ηοφμε τισ επιπτϊςεισ από τθν πρωτοφανι οικονομικι, κοινωνικι και κεςμικι κρίςθ που περνά
θ χϊρα. Κατάςταςθ που δεν είναι φυςικό φαινόμενο αλλά απόρροια τθσ νεοφιλελεφκερθσ
καπιταλιςτικισ παγκοςμιοποίθςθσ, τθσ κυριαρχίασ των ανεξζλεγκτων και αδθφάγων χρθματαγορϊν,
τθσ εφαρμογισ του «δόγματοσ του ςοκ», που ιδιαίτερα ςτθ χϊρα μασ ςυνδυάηονται με τισ
μνθμονιακζσ επιλογζσ και δεςμεφςεισ αλλά και με το διεφκαρμζνο, υπερςυγκεντρωτικό,
πελατειακό κράτοσ. Όταν θ χϊρα ζχει πάνω από 1.700.000 ανζργουσ και 3.500.000 φτωχοφσ, αυτό
δεν μπορεί να μθν ζχει αντανάκλαςθ ςτο νθςί μασ. Η επίςθμθ ανεργία ςτθ περιοχι μασ βρίςκεται
ςτο 15%, με τθν ανεργία των νζων να ζχει ξεπεράςει το 50% και μεγάλο ποςοςτό των
μικροεπιχειριςεων να βάηει λουκζτο. Ήδθ αρχίηουμε να βιϊνουμε τθν ριςθ του Γκάντι ότι «θ
μεγαλφτερθ βία είναι θ πείνα και θ φτϊχια».
Οι μνθμονιακζσ «υποχρεϊςεισ» και «δεςμεφςεισ», που με ςυνζπεια υλοποιοφνται από τισ
διαδοχικζσ ςυγκυβερνιςεισ, μειϊνουν ςταδιακά κατά 65% τθν κρατικι επιχοριγθςθ και οι απϊλειεσ
για το νθςί μασ είναι τθσ τάξθσ των 6-10.000.000€ (απϊλειεσ βεβαιωμζνεσ ζτουσ 2012 5.100.000€).
Σε ςυνδυαςμό με τθν απαγόρευςθ προςλιψεων, τισ διακεςιμότθτεσ και τισ ςυνταξιοδοτιςεισ,
οδθγοφν μακθματικά ςτθ δραματικι υποβάκμιςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, ςτθν
κατάρρευςθ του κοινωνικοφ κράτουσ των διμων, που υπθρετεί κατεξοχιν τα αδφναμα κοινωνικά
ςτρϊματα (λειτουργικζσ δαπάνεσ ςχολείων, βρεφονθπιακοί ςτακμοί, βοικεια ςτο ςπίτι, ΚΑΠΗ,
δθμοτικά ιατρεία, πολιτιςμόσ, ακλθτιςμόσ, περιβάλλον, κακαριότθτα, πρόςφατεσ δομζσ
αλλθλεγγφθσ).
Προτεραιότθτά μασ αποτελεί θ ςυγκρότθςθ ενόσ αυτοδιοικθτικοφ μετϊπου ενωτικισ διεκδίκθςθσ,
δθμοκρατικισ ανατροπισ των μνθμονιακϊν επιλογϊν. Είναι ηιτθμα φπαρξθσ τθσ ίδιασ τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ δθμοκρατικισ ζκφραςισ τθσ. Είναι ηιτθμα ςτοιχειϊδουσ λειτουργίασ του
κοινωνικοφ κράτουσ ςτθν Ελλάδα, γιατί αυτό είναι θ Αυτοδιοίκθςθ, το τελευταίο ανάχωμα του
κοινωνικοφ κράτουσ και γιϋ αυτό ςτοχοποιείται, υπερμεγεκφνοντασ τα ιδθ υπαρκτά προβλιματά
τθσ για τα οποία ευκφνονται αυτοί που διοικοφςαν μζχρι ςιμερα. Η αποδόμθςθ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
αποτελεί τον πλζον αςφαλι οδθγό για τθ διάλυςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων, τθν ιδιωτικοποίθςθ
1/3

Διακιρυξθ Συγκρότθςθσ Δθμοτικισ Κίνθςθσ «Κίνθςθ Πολιτϊν για τθ Σφρο»

και εμπορευματοποίθςθ των υπθρεςιϊν, τθν υπερφορολόγθςθ των πολιτϊν, τθν εκποίθςθ των
δθμόςιων αγακϊν και τθσ δθμόςιασ γθσ.
Συντονίηοντασ τθ δράςθ μασ, παίρνουμε τθν πρωτοβουλία τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ Δθμοτικισ
Κίνθςθσ, “Κίνηςη Πολιτών για τη Σφρο”. Πρωταρχικόσ μασ όροσ είναι θ Κίνθςθ να μθν ζχει
προςωποκεντρικι μορφι, να είναι κίνθςθ ιςότιμων ενεργϊν δθμοτϊν που κα αποφαςίςουν μζςα
από ανοικτζσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ποιοσ κα τουσ εκπροςωπεί ςτθν κοινωνία και ςτουσ
κεςμοφσ. Η κίνθςθ “Κίνηςη Πολιτών για τη Σφρο” είναι μια αδζςμευτθ, πολυφωνικι, αγωνιςτικι
ςυλλογικότθτα, που ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Φιλοδοξεί να γίνει θ
παράταξθ που κα ενεργοποιιςει το μεγαλφτερο μζροσ των πολιτϊν ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςτισ
αποφάςεισ για τθ ηωι τουσ, για τα κακθμερινά τουσ προβλιματα, αλλά και να αποφαςίηουν οι ίδιοι
για τθν ανάπτυξθ του τόπου τουσ. Δθλϊνει απερίφραςτα τα αντιμνθμονιακά, ριηοςπαςτικά,
δθμοκρατικά, οικολογικά, αντιφαςιςτικά και αντιρατςιςτικά τθσ χαρακτθριςτικά και αγωνίηεται για
τθν υπεράςπιςθ του κοινωνικοφ κράτουσ, των δθμόςιων αγακϊν και τθσ δθμοκρατίασ.
Η παράταξθ που ςυςτινουμε ςιμερα όλοι μαηί, πιςτεφουμε και κζλουμε να μθν αποτελζςει μια
ευκαιριακι προεκλογικι ςυνεργαςία πολιτϊν, αλλά ζνα κίνθμα αυτοδιοικθτικό που κα αλλάξει το
πολιτικό τοπίο ςτο νθςί μασ, με δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ από τα κάτω, με ςτόχο να προςτατευτοφν
όλεσ οι πλθττόμενεσ κατθγορίεσ ςυμπολιτϊν μασ από τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, αλλά
και να προςτατευτοφν όλα τα δθμόςια αγακά, ϊςτε να τα απολαμβάνουμε όλοι, ιςότιμα και δίκαια.
Βαςικόσ μασ ςτόχοσ είναι ν' ανοίξουμε νζουσ δρόμουσ πραγματικισ προόδου για το νθςί μασ προσ
όφελοσ όλων των δθμοτϊν και να μθν αφιςουμε τθ διοίκθςθ του Διμου ςτα ίδια πρόςωπα και ςτισ
ίδιεσ φκαρμζνεσ πολιτικζσ που, μθν ζχοντασ κανζνα όραμα και τίποτε πλζον άλλο να προςφζρουν,
ςκοπεφουν να οδθγιςουν το νθςί ςε μια ακόμθ άγονθ τετραετία. τθν Κίνθςθ αυτι δεν μποροφν
να ςυμμετζχουν φκαρμζνα ι αναξιόπιςτα πρόςωπα οφτε εκφραςτζσ και υποςτθρικτζσ με
οποιονδιποτε τρόπο μνθμονιακϊν επιλογϊν.

Η κίνθςθ “Κίνηςη Πολιτών για τη Σφρο” κα παλζψει για ζνα Διμο:


Που αφινει «χϊρο» ςτουσ πολίτεσ του, που ςυναντάται με τισ πρωτοβουλίεσ και τα κινιματά
τουσ, ζνα διμο δθμοκρατικό που κα δεςμεφεται από τισ αποφάςεισ των λαϊκϊν ςυνελεφςεων.



Που προςτατεφει και αξιοποιεί τον δθμόςιο πλοφτο, που ςτζκεται δίπλα ςε όλεσ τισ
παραγωγικζσ ομάδεσ, όλουσ τουσ εργαηόμενουσ και τουσ μετανάςτεσ για τθν ιςόρροπθ
ανάπτυξθ του τόπου.



Που ςχεδιάηει το μζλλον με γνϊμονα τισ κοινζσ ανάγκεσ, τισ αρχζσ και τισ αξίεσ των δθμοτϊν.



Που κα ςτοχεφει ςϋ ζνα νζο μοντζλο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, που κα ςτθρίηεται ςτισ τοπικζσ
ςυνκικεσ, κα ςζβεται το περιβάλλον και κα δθμιουργιςει τισ αναγκαίεσ ςυνκικεσ παραμονισ
των κατοίκων ςτο τόπο τουσ.



Που κα υπεραςπίηεται τουσ δθμόςιουσ (ελεφκερουσ) χϊρουσ και κα ςτοχεφει ςτθν ανκρϊπινθ
διαβίωςθ ςε αρμονικι ςχζςθ με το περιβάλλον, ςτθν πόλθ, ςτα χωριά.



Που κα λειτουργεί με απόλυτθ διαφάνεια ςτθν οικονομικι διαχείριςθ.



Που κα εκφράηει τθν ιςτορικι και πολιτιςτικι ταυτότθτα του νθςιοφ μασ, κα ενιςχφει και κα
προάγει κάκε άξια τοπικι πολιτιςτικι δράςθ ατόμων και ςυλλόγων.

Ένα Δήμο τησ κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ, τησ οικολογικήσ αναβάθμιςησ, τησ κοινωνικήσ ςυνοχήσ,
τησ οικονομικήσ βιωςιμότητασ, που έμπρακτα θα καταπολεμά την φτώχεια, τον κοινωνικό
αποκλειςμό και τον ρατςιςμό.
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Κανζνασ μόνοσ του ςτθν κρίςθ.
Προςταςία των ςυμπολιτϊν μασ που πλιττονται από τα μνθμόνια.


Ζνα Διμο που κα αντιςτακεί ςτισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ του Καλλικράτθ, ςτθν περικοπι των
κοινωνικϊν δαπανϊν και των οικονομικϊν πόρων, ςτθν υποβάκμιςθ και ιδιωτικοποίθςθ των
υπθρεςιϊν, ςτισ απολφςεισ, ςτον εκτοπιςμό των δθμοτϊν από τα κζντρα λιψθσ αποφάςεων,
ςτον αςφυκτικό ζλεγχο τθσ κεντρικισ εξουςίασ.
Και ακόμα :
 Για τθν λειτουργία κεςμϊν και διαδικαςιϊν κοινωνικοφ ελζγχου και ςυμμετοχισ (ςυμμετοχικόσ
προχπολογιςμόσ, δθμόςιοσ απολογιςμόσ ςτισ γειτονιζσ, ςυμμετοχι φορζων τθσ πόλθσ ςε
Δθμοτικζσ Επιτροπζσ κ.λπ.).


Τθν λειτουργικι αναδιάρκρωςθ των Υπθρεςιϊν του Διμου, τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ των απορριμμάτων, τθν επζκταςθ τθσ ανακφκλωςθσ μζςα από τισ δθμοτικζσ
υπθρεςίεσ.



Τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθν αξιοποίθςθ
των ςφγχρονων τεχνολογιϊν προσ όφελοσ όλων των πολιτϊν.



Τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων. Τθν ενίςχυςθ ανάπτυξθσ του
πρωτογενοφσ τομζα δραςτθριότθτασ (γεωργία, κτθνοτροφία, μελιςςοκομία, αλιεία).



Τθν πρόςβαςθ και ελεφκερθ μετακίνθςθ όλων των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςε κάκε ςθμείο
και δθμόςιο κτίριο του νθςιοφ μασ.



Τθν προάςπιςθ τθσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου και τθ ςτιριξθ όλων των δομϊν ΥγείασΠρόνοιασ, με κάκε μζςο (παιδικοί ςτακμοί, βρεφικοί ςτακμοί, βοικεια ςτο ςπίτι, κζντρα
φροντίδασ θλικιωμζνων, κλπ).



Τθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ δομϊν αλλθλεγγφθσ και προςταςίασ των φτωχϊν ςυμπολιτϊν μασ
(Κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ενίςχυςθ αςτζγων, παροχι ςυςςιτίων, ροφχων
φαρμάκων, ίδρυςθ λαϊκισ αγοράσ, κίνθμα χωρίσ μεςάηοντεσ).



Τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ.



Τθν προςταςία και ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ και των τεχνϊν, ωσ εγγφθςθ για μια κοινωνία
δθμοκρατικι και πολιτιςμζνθ (Θζατρο, Μουςικι, Εργαςτιρια, Βιβλιοκικεσ).



Τθν προςταςία με κάκε μζςο τθσ δθμόςιασ και δωρεάν παιδείασ, τθσ μουςικισ εκπαίδευςθσ
και του μαηικοφ ακλθτιςμοφ.



Τθ διατιρθςθ ςε δθμόςιο ζλεγχο όλων των δθμόςιων αγακϊν (νερό, ενζργεια, μεταφορζσ).



Τθν δθμιουργία ενόσ Αναπτυξιακοφ Σχεδίου για τα επόμενα 10 χρόνια, με όλουσ, για όλουσ.

Ήρκε θ ϊρα να πάρουμε τισ τφχεσ του Διμου μασ ςτα δικά μασ χζρια
ασ καλοφμε ςε ζναν ενωτικό, κοινωνικό αγϊνα ανατροπισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο
νθςί, ςε μια ενωτικι προςπάκεια για ζναν τόπο ειρινθσ, δθμοκρατίασ, κοινωνικισ δικαιοςφνθσ
και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.
Είμαςτε ςίγουροι ότι μαηί μποροφμε, ςαν ενεργοί πολίτεσ τθσ Σφρου, να δθμιουργιςουμε ζνα
κοινωνικά πλειοψθφικό ρεφμα, με αρχι μασ το:
«φροσ, νθςί αλλθλεγγφθσ, νθςί κοινωνικισ ςυμμετοχισ και ελζγχου, δθμοκρατικισ λειτουργίασ
και ποιοτικϊν υπθρεςιϊν για όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ ανεξαρτιτωσ φφλου, φυλισ, θλικίασ και
κρθςκεφματοσ, νθςί βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ».
Πρωτοβουλία για τθ ςυγκρότθςθ Δθμοτικισ Κίνθςθσ Πολιτϊν για τθ φρο
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