Αυτόνομη Δημοτική Παρέμβαση Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας
“Κυνουρίας γη”
Σχέδιο Ιδρυτικής Διακήρυξης
Ζούμε μέσα σε ένα βίαια παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου η πλειοψηφία των
ανθρώπων βιώνουμε ανατροπές στις εργασιακές, κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις, στα
ανθρώπινα δικαιώματα και στις ατομικές ελευθερίες, όπου οι τοπικές ιδιαιτερότητες τείνουν να
εξαφανισθούν και όπου η κλιματική αλλαγή θέτει μια νέα σημαντική περιβαλλοντική πρόκληση
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μέσα σε αυτό το γκρίζο παγκόσμιο περιβάλλον η χώρα μας βιώνει μια πρωτόγνωρα βίαιη
ανατροπή που μόνο με κατάσταση πολέμου μπορεί να συγκριθεί.
Η διοικητική αναδιάρθρωση που προωθήθηκε με τον «Καλλικράτη», δεν ήταν απλά μια
χαμένη ευκαιρία για τη χώρα αλλά ήταν ή καταστολή κάθε προσπάθειας εκδημοκρατισμού και
διαφάνειας στην κοινωνία, σε αξιοθαύμαστη συμφωνία με τις επιταγές του πιο ακραίου
νεοφιλελευθερισμού που επιβλήθηκε με απόλυτα κυνικό τρόπο στη χώρα μας, μέσα από τα
αλλεπάλληλα μνημόνια και την παρουσία της «Τρόικας» και ταυτόχρονα η ουσιαστική
περιθωριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης που οδηγεί καθημερινά στο μαρασμό των τοπικών
κοινωνιών και της χώρας συνολικά.
Οι ισοπεδωτικές εξελίξεις που φέρνει η εφαρμογή των μνημονίων, και η ολοκληρωτική
προέλαση του ακραίου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, δεν αφήνουν περιθώρια επανάπαυσης.
Είναι καιρός να συνέλθουμε από το μούδιασμα των απανωτών πληγμάτων που δεχόμαστε τα
τρία τελευταία χρόνια και να δράσουμε, ξεκινώντας τοπικά αλλά με τη σκέψη μας ανοικτή και
παγκόσμια, με όραμα και με σχέδιο διεκδίκησης και δράσης.
Η Αυτόνομη Δημοτική Παρέμβαση Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας «Κυνουρίας γη» που
πρέπει να συγκροτηθεί από τη βάση άμεσα, θα είναι μια ανοιχτή, δημοκρατικά διαρθρωμένη,
μαζική, συμμετοχική Κίνηση Πολιτών.
Η κίνηση αυτή απαιτεί ευαισθητοποιημένους πολίτες που θα συνειδητοποιούν τις
υποχρεώσεις τους και θα διεκδικούν τα δικαιώματά τους, ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμική του
τόπου, να ανατραπούν οι πάμπολλες κακές αυτοδιοικητικές πρακτικές που οδήγησαν το Δήμο σε
στασιμότητα, υπανάπτυξη και αδυναμία επίλυσης ακόμη και των απλών προβλημάτων της
καθημερινότητας.
Τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα κόμματα, το κράτος
και τους μηχανισμούς της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.
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Υπέρ της αξιοβίωτης ανάπτυξης όπου η κοινωνία μέσα από δημοκρατικά συμμετοχικές
διαδικασίες θέτει σαφή όρια στις οικονομικές δραστηριότητες για να εξυπηρετεί τις πραγματικές
ανάγκες της και όχι πλασματικές ανάγκες που διαμορφώνονται από διάφορα οικονομικά κέντρα
με σκοπό ατομικό ή εταιρικό πλουτισμό. Αυτή η κοινωνία καθορίζει τις ανάγκες της φροντίζοντας
πάντα για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται όχι
μόνο η παρούσα ευημερία της αλλά και αυτή των μελλοντικών γενεών. Μια τέτοια κοινωνία
αναπτύσσεται με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά και
είναι αντίθετη στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία και τον εθνικισμό.
Η θεμελιακή και αδιαπραγμάτευτη θέση μας είναι ότι οι όποιες ρυθμίσεις και λύσεις
οφείλουν να λαμβάνονται με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών και να λειτουργούν
σε όφελος των τοπικών κοινωνιών και της χώρας γενικότερα ώστε να υπάρξει κοινωνική
δικαιοσύνη και οικονομική ηθική.
Η Κίνηση διαμορφώνει φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και οργανωτικές δομές που
εξασφαλίζουν:

συλλογικότητα

και

συνοχή,

δημοκρατική

λειτουργία,

διαφάνεια

και

αποτελεσματικότητα.
1.

Έχει μέλη με δικαιώματα, υποχρεώσεις και συμμετοχική δράση. Στην κίνηση έχουν

θέση όλοι οι πολίτες που θέλουν να είναι ενεργοί και δεν τους ταιριάζουν τα συμβατικά σχήματα.
2.

Έχει οργάνωση και διοίκηση ανοιχτού χαρακτήρα, που αποθαρρύνει την ανάπτυξη

αρχηγικών δομών και πρακτικών, που ευνοεί την αυτενέργεια, την αυτοοργάνωση και τη
συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και τη δράση.
3.

Αποφασίζει μετά από συζήτηση και διάλογο και επιδιώκει ευρύτατες συναινέσεις.

4.

Ενισχύει τη συλλογικότητα σε διαδικασίες, αποφάσεις και δράση, είναι ξένη προς

προσωπικές στρατηγικές και ατομικά συμφέροντα, αποκλείει εξουσιαστικές και αυταρχικές
αντιλήψεις, δεν αφήνει χώρο σε τακτικές προσωπικής προβολής, αριβισμό και καριερισμό.
5.

Παρεμβαίνει στα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δημόσια άσκηση κριτικής και
κατάθεση προτάσεων, με δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις.
6.

Προωθεί στην πράξη την αρχή της αποκέντρωσης αναδεικνύοντας – μεταξύ άλλων

- τον σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο των Τοπικών Κοινοτήτων στη συμμετοχική διοίκηση,
στον δημοκρατικό προγραμματισμό και στη χωρική / κοινωνική συνοχή του Δήμου.
Οι στόχοι της κίνησης είναι:
1.

Η μόνιμη και διαρκής παρουσία και παρέμβαση στη δημόσια ζωή της Κυνουρίας

και ιδιαίτερα στα αυτοδιοικητικά πράγματα του Δήμου Β. Κυνουρίας.
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2.

Η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των πολιτών με κύριο άξονα την αγάπη και

τον σεβασμό που οφείλουμε στον τόπο όπου ζούμε.
3.

Η ανάδειξη των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών που θα συμβάλλουν στη

βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
4.

Η προώθηση και ενδυνάμωση της συμμετοχικής διαδικασίας και η καλλιέργεια

αυτοδιοικητικής συνείδησης.
5.

Η ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών σε κύτταρα επαφής, ζύμωσης και σε αφετηρία

για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας στο Δήμο μας.
6.

Η συμβολή στη δημιουργία αυτοδιοικητικού κινήματος και στη διαμόρφωση

παρεμβατικού πλειοψηφικού ρεύματος για τη διεκδίκηση της διοίκησης του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.
Καλούμε λοιπόν τους πολίτες που νοιάζονται για τον τόπο μας, το μέλλον του και το
μέλλον των παιδιών μας, τους πολίτες που αναζητούν την δυναμική ανατροπή στα
αυτοδιοικητικά δρώμενα, αυτούς που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά

ώστε να

διαμορφώσουμε συλλογικά μια νέα εναλλακτική δημοκρατική κίνηση ενεργών πολιτών.
Γιατί δεν θέλουμε πια να είμαστε απλοί ψηφοφόροι, γιατί δε θέλουμε να αποφασίζουν
στο όνομά μας χωρίς να μας ρωτήσουν, γιατί ήρθε η ώρα για την κοινωνία των ενεργών πολιτών.
Και γιατί οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη.
Οκτώβριος 2013
Η προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή της Ομάδας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της
«Αυτόνομης Δημοτικής Παρέμβασης Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας»
Γιοβάς Γιάννης

6957500750

Καμπύλης Άγγελος

6984564725

Μαντίκος Γιάννης

6942433692

Μίλης Γιάννης

6945153544

Μπούζιος Βασίλης

6973283577

[3]

