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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9/2 στον κινηματογράφο Σπόρτιγκ η
εναρκτήρια εκδήλωση της δημοτικής κίνησης ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ εν όψει των
δημοτικών εκλογών του Μαΐου.

Η δημοτική σύμβουλος της παράταξης Μαρία Βαμβουρέλλη παρουσίασε το έργο της
ΣΤΡΟΦΗΣ μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο. Χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της
τετραετίας ήταν η αντιπαράθεση και νίκη τελικά των πολιτών απέναντι στην απόφαση της
δημοτικής αρχής να αυξήσει τα δημοτικά τέλη, οι αποκαλύψεις για σπατάλες, παράνομες
διαδικασίες αλλά και προχειρότητα σε μεγάλα έργα (όπως η πλατεία Χρυσοστόμου
Σμύρνης) αλλά και μικρότερα (όπως ο παιδικός σταθμός της οδού Σινώπης, όπου οι
ιθύνοντες ξέχασαν την… πυρασφάλεια), η διαρκής πίεση προς τη δημοτική αρχή για
θέσπιση κανόνων διαφάνειας και για πλήρη διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά του δήμου
και των νομικών προσώπων του. Παράλληλα, παρουσίασε την κοινωνική δράση της
ΣΤΡΟΦΗΣ που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για τους άστεγους, στήριξη εθελοντικών
υπηρεσιών υγείας, καθώς και τις διαθέσεις τροφίμων χωρίς μεσάζοντες που
πραγματοποιούνται στην οδό Ευξείνου Πόντου (θέση «Κατσιός»).

Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Πάντος, συντονιστής της ΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
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παρουσίασε τους στόχους της δημοτικής κίνησης εν όψει των δημοτικών εκλογών. Όπως
επισήμανε η επίθεση της μνημονιακής πολιτικής στην αυτοδιοίκηση συνάντησε την ανοχή
και την υπόγεια στήριξη των περισσότερων δημοτικών αρχών της χώρας, ανάμεσά τους και
της Ν. Σμύρνης. Μόνιμο επιχείρημά τους είναι ότι οι δήμοι οφείλουν να κινούνται στο
πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Αντίθετα η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ δεν θέλει να
διαχειριστεί απλώς τις υπάρχουσες υπηρεσίες, που διαρκώς θα εκφυλίζονται (π.χ.
απολύσεις, δίμηνες συμβάσεις στους παιδικούς σταθμούς κ.λπ.) αλλά να αλλάξει τα
πράγματα.

Για το σκοπό αυτό προτείνει πέντε άξονες που περιγράφουν μια εναλλακτική στρατηγική
για τον δήμο:

α) Σταματάμε να βλέπουμε το δήμο αποκομμένο από όλη την υπόλοιπη χώρα και
επιδιώκουμε να δώσουμε νέες απαντήσεις στις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η
κρίση. Προωθούμε ένα ευρύ δίκτυο δήμων ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές.

β) Ενισχύουμε την κοινωνική πολιτική αξιοποιώντας το προσωπικό του δήμου και τις
κινήσεις αλληλεγγύης. Παράλληλα οργανώνουμε συλλογική απάντηση στις επιθέσεις που
δεχόμαστε. Είναι δικαίωμα όλων μας και όχι κάποιων κυβερνητικών επιτελείων ή της
τρόικας, να συναποφασίζουμε για θέματα όπως οι πλειστηριασμοί ή το μέλλον του ΙΚΑ στη
γειτονιά μας. Ο δήμος θα δώσει την πολιτική μάχη και θα διαθέσει όλες του τις δυνάμεις για
να αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα.

γ) Αλλάζουμε τη λειτουργία του δήμου, θεσμοθετούμε διαδικασίες διαφάνειας: κανόνες
δεοντολογίας για τους δημοτικούς συμβούλους της ΣΤΡΟΦΗΣ, μέγιστος αριθμός θητειών,
απαγόρευση επαγγελματικών σχέσεων ή σχέσεων προμήθειας με το δήμο, συζήτηση κάθε
νέου έργου στο δημοτικό συμβούλιο από τη μέρα της σύλληψής του και συναπόφαση με
τους πολίτες, ηλεκτρονικός φάκελος κάθε έργου προσβάσιμος από όλους, διαχειριστικός
έλεγχος στο δήμο.

δ) Αναπροσανατολίζουμε τον αναπτυξιακό ρόλο του δήμου ενδυναμώνοντας την κοινωνία
και όχι τους εργολάβους. Δεν ικανοποιούμαστε με την ανακύκλωση των ανέργων σε
επιδοτούμενα πεντάμηνα και αρνούμαστε την ψευδεπίγραφη χρησιμοποίηση των
συνεταιρισμών σαν εργαλείο για να ιδιωτικοποιηθούν οι δημοτικές υπηρεσίες. Αντίθετα
στηρίζουμε υποδομές και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
(συνεργατικές πρωτοβουλίες, μικρές επιχειρήσεις, επαγγελματίες κ.λπ.) για κάλυψη νέων
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αναγκών εκεί που η αγορά έχει αποτύχει και αποσυρθεί.

ε) Βάζουμε τα σχολεία στο κέντρο της μέριμνάς μας με στόχο να μη χαθεί η νέα γενιά στη
δίνη της κρίσης και του φασισμού. Μαζί με καθηγητές και γονείς στηρίζουμε την
εκπαιδευτική διαδικασία (νέες τεχνολογίες, εργαστήρια, τέχνες, αθλητισμός, ανταλλαγές).
Για μας αυτό αποτελεί την καλύτερη επένδυση στο μέλλον.

Ο Π. Πάντος (Στη φωτογραφία με τον Πάνο Σκουρλέτη) ολοκλήρωσε την ομιλία του
επισημαίνοντας ότι η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ είναι η μόνη δημοτική παράταξη που και
μπορεί και θέλει να αλλάξει τα πράγματα στο δήμο, απέναντι στον Στ. Τζουλάκη και τον Γ.
Κουτελάκη που χωρίς να διαφωνούν σε τίποτα μεταξύ τους συγκρούονται για την καρέκλα.

Κάλεσε τέλος τις δημοτικές παρατάξεις που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς με τη
ΣΤΡΟΦΗ αλλά και τους πολίτες που θέλουν ένα δήμο αλληλεγγύης και διαφάνειας να
δουλέψουν για να δημιουργηθεί μια ευρεία συμπαράταξη που θα οδηγήσει την πόλη σε μια
αλλαγή σελίδας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο
Πάνος Σκουρλέτης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τίμησαν επίσης με την παρουσία τους
την εκδήλωση οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Νεφελούδης και Παναγιώτης Τσιάπης, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης Μιλτιάδης Παπουτσής και
οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη και Χαρά Καφαντάρη.
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