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Σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Νέας Σμύρνης κα Ρουμπίνη
Τσαμασίρου στηρίζει την υποψηφιότητα του Υποψήφιου Δημάρχου του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη
Πάντου και δηλώνει ότι θα είναι υποψήφια με το συνδυασμό του "ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ". Στην ανακοίνωση της, η κα Τσαμασίρου αναλυτικά αναφέρει...

Στην μακρόχρονη παρουσία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχα σε πρωτοβουλίες
και συλλογικότητες πρωτοπόρες και ριζοσπαστικές για την εποχή τους, γιατί πιστεύω
στην συμμετοχή και τον αγώνα των πολιτών μέσα και έξω από τους θεσμούς με σκοπό τη
βελτίωση της ζωής σήμερα, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου... Καταστάλαγμα αυτής
της διαδρομής είναι η πεποίθηση ότι όποτε η άσκηση πολιτικής γίνεται με στόχο τη
διατήρηση της εξουσίας με κάθε τρόπο, η συλλογικότητα εγκαταλείπεται, ενώ η συμμετοχή
μετατρέπεται σε ανάθεση στους λίγους που «γνωρίζουν». Τότε οι πρωτοπόρες αντιλήψεις
δίνουν τη θέση τους στην τεχνοκρατική διαχείριση, την αδιαφάνεια, τη συρρίκνωση της
δημοκρατίας και τον καθεστωτισμό.
Σήμερα όλοι βιώνουμε την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, την κατάργηση των
κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων και την υποθήκευση του μέλλοντός μας. Στους
δήμους ο «Καλλικράτης» εφαρμόζει τις οδηγίες του Μνημονίου, περικόπτοντας τις
κοινωνικές δαπάνες καταργεί ουσιαστικά τον κοινωνικό ρόλο των δήμων και περιορίζει την
αυτοδιοίκηση.
Οι λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και της πόλης στις σημερινές συνθήκες, δεν
δίνονται από δημοτικές παρατάξεις που δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές των καιρών· από
παρατάξεις που «συνεχίζουν ανανεωμένες» την πολιτική της αδιαφάνειας, των
πελατειακών σχέσεων, της απαξίωσης της συμμετοχής των πολιτών· από παρατάξεις
δημαρχοκεντρικές, που περιορίζονται στη θεραπεία των συνεπειών του Καλλικράτη ή από
δήθεν «υπερκομματικές» - ανεξάρτητες, με σαφή όμως πολιτικά χαρακτηριστικά και
κρυφές ή φανερές πολιτικές στηρίξεις των κυρίαρχων κομμάτων εξουσίας.
Οι νέες συνθήκες απαιτούν νέες ιδέες, καθαρά πρόσωπα και νέα πολιτική.
Η δημοτική κίνηση «ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», με την ανοικτή συμμετοχική δημοκρατική
λειτουργία της και την παρουσία της στα κοινωνικά κινήματα, έχει αποδείξει ότι έχει
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ικανούς ανθρώπους και νέα πολιτική αντίληψη:
για ένα δήμο που θα αγωνίζεται στο πλευρό των πολιτών, που θα τους ακούει, θα
διαβουλεύεται μαζί τους, θα υποστηρίζει τους κοινωνικούς αγώνες τους και θα σχεδιάζει
μαζί τους μια διαφορετική οργάνωση της Νέας Σμύρνης.
Στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου συμμετέχω και στηρίζω τη «ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ» με επικεφαλής τον Παναγιώτη Πάντο.
• Για ένα δήμο πρωταγωνιστή στην αντιμετώπιση της κρίσης, με πρωτοβουλίες
κοινωνικού χαρακτήρα και αναδιανομής του εισοδήματος.
• Για ένα δήμο με διαφάνεια και δημοκρατία στην διοίκηση.
• Για τη προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και διεύρυνση του δημόσιου χώρου χωρίς
εμπορευματοποίηση.
• Για προτεραιότητα σε έργα υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.
• Για τη στήριξη και τη διεύρυνση των κοινωνικών υποδομών.
• Για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τον πολιτισμό.

Ρουμπίνη Τσαμασίρου
Δημοτική Σύμβουλος Νέας Σμύρνης
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