Κοινή Εισήγηση στην Συνέλευση στις 29/11/2018 για την παρέμβαση στον Δήμο
Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση γράφτηκε από κοινού από την ομάδα πρωτοβουλίας που
προέκυψε από την Συνέλευση στην 1/11/2018
Προτεινόμενο οργανωτικό μοντέλο Δημοτικού Σχήματος
Βασική επιδίωξη του προτεινόμενου μοντέλου οργάνωσης είναι η διασφάλιση της δημοκρατικής
λειτουργίας του δημοτικού σχήματος, αλλά και των όρων που θα διεξάγεται ο διάλογος στο εσωτερικό
του.
1. Δημοτικό σχήμα και όχι δημοτικό κατέβασμα. Φιλοδοξούμε η παρέμβαση μας στα ζητήματα του Δήμου
να μην αρκεστεί στον κόμβο των δημοτικών εκλογών, αλλά να αποκτήσει διάρκεια και συνέπεια στην
αλληλεπίδραση της με τον κόσμο του Δήμου. Το σχήμα θα υπάρχει πριν, κατά την διάρκεια και μετά τις
εκλογές ανεξάρτητα από τον αν θα πετύχει μικρό ή μεγάλο ποσοστό.
2. Λειτουργία με συλλογική ηγεσία. 5 ή 7 ή 9 άτομα τα οποία θα εκλέγονται μέσα από τις συνελεύσεις του
σχήματος και θα έχουν θητεία καθορισμένης διάρκειας.
3. Η νεολαία μπροστά. Στο κέντρο της προσπάθειας θα πρέπει να βρίσκεται η νεολαία, ειδικά τα
επισφαλώς εργαζόμενα και άνεργα κομμάτια της, καθώς εκείνα είναι που βιώνουν πιο οξυμμένα τις
συνέπειες της κρίσης (πχ η νεολαία που αναγκάζεται να φύγει είτε για την Αθήνα είτε για το εξωτερικό
για να βρει εργασία). Επιπλέον γιατί θα πρέπει να υπάρξει ρήξη με το μοντέλου του «επαγγελματία
πολιτικού», ακόμα και με τα χαρακτηρίστηκα που έχει πάρει αυτή η ιδιότητα στην αριστερά.
4. Η εργατική τάξη μπροστά. Στο κέντρο της προσπάθειας θα πρέπει να βρίσκεται η εργατική τάξη
(εργαζόμενοι/ες, άνεργοι/ες επισφαλείς).
5. Διασφάλιση ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στα όργανα. Ενάντια στην διαρκή υποτίμηση της
γυναικείας εκπροσώπησης, πολλές φορές και εντός της Αριστεράς. Επίσης κρίνουμε ότι θα πρέπει
επικεφαλής του ψηφοδελτίου να είναι γυναίκα.
6. Σχήμα μελών. Σκοπός μας είναι το σχήμα να μην αποτελεί ένα συντονισμό οργανώσεων, αλλά να
αποκτήσει δικιά του αυτοτελή ύπαρξη, και οι ανένταχτοι αγωνιστές- αγωνίστριες να αποτελέσουν την
καρδιά της προσπάθειας. Μέλη του σχήματος θα μπορούν να είναι μόνο όσοι είναι δημότες Θεσσαλονίκης,
7. Τακτικές, ολομελειακές, συνελεύσεις. Οι συνελεύσεις θα είναι ανοιχτές, εκεί δημόσια θα αποτιμάται η
πορεία της προσπάθειας, θα πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Εκτός από την εκλογή της συλλογικής ηγεσίας, η συνέλευσή θα είναι το αρμόδιο όργανο και για όλες τις
σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνθετικές. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητας
σύνθεσης, θα ακολουθεί ψηφοφορία όπου και θα εφαρμόζεται το μοντέλο ένα μέλος-μία ψήφος. Τέλος οι
συνελεύσεις θα δημιουργούν και ομάδες εργασίας και θα ορίζουν τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων.
8. Ομάδες εργασίας. Θα έχουν καθορισμένες λειτουργίες από την συνέλευση π.χ. προπαγάνδιση ή μελέτη
ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Κάθε μέλος δεν θα μπορεί να είναι σε πάνω από μία ομάδα ταυτόχρονα
(για να αποφευχθεί το φαινόμενο όπου λίγοι/ες τρέχουν για όλα, και οι υπόλοιποι/ες αρκούνται στην
ανάθεση).
9. Ειδική σχέση με τα κινήματα. Στην πόλη στην περίοδο κρίση υπήρξε μια άνθιση των κινημάτων, πολλά
από τα οποία πέτυχαν σημαντικές νίκες και αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Δεν
επιθυμούμε να κεφαλαιοποιήσουμε πολιτικά τον αγώνα τους, αλλά να αλληλεπιδράσουμε μαζί τους, να
μάθουμε από τις εμπειρίες, να βάλουμε τα δικά τους αιτήματα και τον δικό τους λόγο μπροστά. Δεν
ζητάμε από τα κινήματα παροχή εκλογικής στήριξης. Ούτε καλλιεργούμε την αυταπάτη του «αν μπει και
ένας/μία από το τάδε κίνημα, στο ψηφοδέλτιο σημαίνει ότι θα υλοποιηθούν τα αιτήματα των κινημάτων».
Θα επιδιώξουμε την οικοδόμηση μίας συντροφικής και ειλικρινούς σχέσης μακριά από καπελώματα και
μικροπολιτικές.

Στόχος - μεθοδολογία
Στόχος μας η συγκρότηση ενός πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος - πλαισίου, το
οποίο:
1. Θα συνδέει κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις και επίδικα της ταξικής πάλης με συγκεκριμένες
διεκδικήσεις σε επίπεδο Δήμου ή και γειτονιάς.
2. Θα τοποθετείται σαφώς με την πλευρά και θα υπηρετεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα των
εργαζομένων, των φτωχών και των κοινωνικά αποκλεισμένων. Ταυτόχρονα, θα είναι αξιόπιστο,
συγκεκριμένο και συνεκτικό.
3. Θα συμπεριλαμβάνει τις διεκδικήσεις και τις παραδόσεις των τοπικών κινημάτων, ενώ θα αξιοποιεί τις
επεξεργασίες της σύμμαχης με αυτά διανόησης και παραδειγμάτων ριζοσπαστικής αυτοδιοίκησης ανά
το κόσμο και την ιστορία.
4. Η υλοποίηση των σημείων - αιτημάτων εξαρτάται πάντα τόσο από τον ευρύτερο πολιτικό συσχετισμό,
όσο από την ενεργοποίηση των αντίστοιχων κινημάτων. Κάποια από αυτά θα μπορούν να
διεκδικηθούν στην πράξη και να στηριχτούν από το δημοτικό σχήμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη κριτική τόσο στα πεπραγμένα (και τα μη
πεπραγμένα), όσο και στο πρόγραμμα της διοίκησης Μπουτάρη και των υπόλοιπων παρατάξεων του
αστικού κόσμου.
6. Σταδιακά, μπορεί να εξειδικευθεί τοπικά σε επίπεδο κοινότητας και οικονομοτεχνικά σε επίπεδο
προϋπολογισμού.
7. Για λόγους σαφήνειας στη μεταξύ μας συμφωνία και καλύτερης προώθησης, θα είναι συγκροτημένο
στη μορφή των αξόνων - σημείων δράσης και όχι ως ένα γενικό κείμενο - πλαίσιο.Στην αρχή του
προγράμματος προτείνεται μία σύντομη εισαγωγή με τις βασικές πολιτικές θέσεις του σχήματος (1-2
σελ.) και μία εισαγωγική παράγραφο σε κάθε άξονα με πολιτικές θέσεις πάνω στην αντίστοιχη
θεματική.
Προτεινόμενη διαδικασία - χρονοδιάγραμμα:
- Στη συνέλευση στις 29/11, στο πλαίσιο της εισήγησης θα παρουσιαστεί: η μεθοδολογία, οι
προτεινόμενοι άξονες και ενδεικτικό περιεχόμενο σε κάθε άξονα (όχι πλήρες).
- Από τις 29/11 ως την Ιδρυτική συνέλευση θα γραφτεί ο βασικός κορμός: (γενική πολιτική
εισαγωγή, πολιτικό πλαίσιο για τον κάθε άξονα, βασικά σημεία του κάθε άξονα). Θα συνταχθεί με
ευθύνη της Ομάδας Προγράμματος, η οποία θα οργανώσει θεματικές συζητήσεις διαβούλευσης (με
συναντήσεις ή ηλεκτρονικά) για κάθε άξονα. Το κείμενο αυτό θα παρουσιαστεί, θα τροποποιηθεί
και θα εγκριθεί επί της αρχής στη συνέλευση.
- Επειδή η Ιδρυτική θα έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα ώστε να ασχοληθεί βαθιά με το
πρόγραμμα, προτείνεται να ακολουθήσει λίγες εβδομάδες μετά μια 2 η συνέλευση με αποκλειστικό
θέμα το πρόγραμμα. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαδικασίες, η Ομάδα θα ολοκληρώσει τη
διαβούλευση και τη σύνταξη όλων των σημείων, με βάση και τις παρατηρήσεις που θα γίνουν στην
Ιδρυτική Συνέλευση. Μετά και τη 2 η συνέλευση, η Ομάδα θα ενσωματώσει όλες τις τροποποιήσεις
που θα συμφωνηθούν και θα αναλάβει τη δημόσια παρουσίασή του.
Προτεινόμενη εισαγωγή
-

Πολιτική & ιστορική αναφορά: προερχόμαστε από την αριστερά των αγώνων και των κινημάτων,
θέλουμε να σηκώσουμε ψηλά τις σημαίες της Φεντερασιόν, του Μάη του’36, της αντίστασης, των
Λαμπράκηδων, του Πολυτεχνείου, της ΜαδέμΛάκο ......

-

Είμαστε αυτοί και αυτές που παλεύουμε ενάντια στο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους
εκβιασμούς και την λιτότητα για το ευρώ, τα μνημόνια, το νεοφιλευθερισμό, την ανεργία και τη
φτώχεια, τις ιδιωτικοποιήσεις, τους πλειστηριασμούς, την κυβέρνηση, τις κυρίαρχες αστικές
πολιτικές δυνάμεις. Για αποδέσμευση, διαγραφή χρέους, κρατικοποιήσεις με εργατικό και
κοινωνικό έλεγχο, αξιοπρεπή εργασία για όλους/εςμε δημόσιες επενδύσεις και ενίσχυση των
συνεργατικών εγχειρημάτων, δημόσια υγεία και εκπαίδευση με ελεύθερη πρόσβαση.

-

Ενάντια στην ανάπτυξη της εργοδοτικής ασυδοσίας και της περιβαλλοντικής λεηλασίας,
παραγωγικό μετασχηματισμό με περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

-

Ενάντια σε Καλλικράτη και Κλεισθένη. Υπεράσπιση της αυτοδιοίκησης και της συμμετοχικής
δημοκρατίας. Όχι στη συνδιαχείρισημε τις αστικές παρατάξεις και τη συναλλαγή.

-

Ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τον πόλεμο, τις βάσεις, τη συμμετοχή της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ. Ελευθερία, εθνική αυτοδιάθεση και αλληλεγγύη με όλους τους λαούς των Βαλκανίων και
της Ανατολικής Μεσογείου.

-

Ενάντια στον ακροδεξιόαυταρχισμό, τις φασιστικές συμμορίες, τον κρατικό και κοινωνικό
ρατσισμό και εθνικισμό. Άσυλο, αλληλεγγύη, ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες, χαρτιά και
δικαιώματα για τους μετανάστες.



Στόχος σε επίπεδο δήμου: δεν συμμετέχουμε για να προπαγανδίσουμε τις παραπάνω θέσεις, αλλά
για να παρέμβουμε σε επίπεδο δήμου στο πλευρό των φτωχών και των εργαζομένων. Να
επεξεργαστούμε, να προβάλλουμε μέσα από το Δήμο, να επιβάλλουμε μαζί με τα τοπικά κινήματα
συγκεκριμένα αιτήματα, να στεκόμαστε εμπόδιο στη χρήση του Δήμου ως όργανο του κεφαλαίου,
να ανοίξουμε νέα πεδία δημοκρατίας και συμμετοχής. Παλεύουμε για έναν Δήμο που θα
συγκρούεται με τα συμφέροντα των ολιγαρχών της πόλης. Που θα είναι ένα εργαλείο μάχης
απέναντι στις κυρίαρχες πολιτικές, τα μνημόνια τη λιτότητα. Που θα αμφισβητεί ευθέως τις
πολιτικές της κεντρικής κυβέρνησης, στο βαθμό που στρέφονται ενάντια στην κοινωνική
πλειοψηφία.

Προτεινόμενοι άξονες
i. Με τους φτωχούς, για τους φτωχούς
Η κρίση και η ανεργία από τη μια, η νεοφιλελεύθερηδιαχείρισή τους από την άλλη, απέκλεισαν χιλιάδες
φτωχούς κι εργαζόμενους της πόλης μας από την πρόσβαση στα στοιχειώδη: την εργασία, την υγεία,
ακόμα και τη στέγη, το ρεύμα, την αξιοπρεπή τροφή. Πρώτο καθήκον μας λοιπόν, μέσα κι έξω από το
Δήμο, παραμένει η αλληλεγγύη: κανένας συμπολίτης και καμία συμπολίτισσά μας, ντόπιος ή πρόσφυγας
να μείνει ούτε μια μέρα ακόμα χωρίς σπίτι, ρεύμα, νερό, φαγητό, περίθαλψη, αξιοπρέπεια. Δεν μπορείς
όμως να είσαι με τους φτωχούς, αν δεν είσαι ενάντια στους πλούσιους - τουλάχιστον αν δεν είσαι
ταυτόχρονα πολιτικός απατεώνας και δημαγωγός. Οι πόροι για την ανακούφιση των φτωχών πρέπει να
έρθουν από τις επιχειρήσεις που κερδίζουν τόσο καιρό από τους μισθούς πείνας και την εκμετάλλευση
ανθρώπων και φύσης.








Άμεση αντιμετώπιση της αστεγίας και κάλυψη βασικών αναγκών (πρόσβαση σε ρεύμα, νερό,
διατροφή) με επιστράτευσηόσων δημοτικών πόρων χρειάζονται, με ενεργοποίηση, συντονισμό &
στήριξη των δομών αλληλεγγύης, με επίταξηαχρησιμοποίητων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων
κοκ.
Υποστήριξη των ενοικιαστών με έλεγχο των ενοικίων, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης &
υποχρεωτική αξιοποίηση κενών κατοικιών. Τουρισμό με προτεραιότητα και σεβασμό στις τοπικές
κοινωνίες. Πόλη φιλική και προσιτή στους εργαζόμενους τους φοιτητές και τους ανέργους.
Απαλλαγή/μείωση των δημοτικών τελών για όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας,
κλιμακωτή αύξηση σύμφωνα με κατοικία/εισόδημα και δραστηριότητα (για τις επιχειρήσεις).
Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγεία μέσω των Δημοτικών Ιατρείων - να αναπτυχθεί
Ενίσχυση των κοινωνικών δομών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ξενώνες αστέγων/προσφύγων,
κακοποιημένων γυναικών, τοξικοεξαρτημένωνκτλ). Συμμετοχή των εργαζομένων και της
κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων και τη διοίκηση.

ii. Με τα κοινά αγαθά, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
Τα μνημόνια δεν ήταν μόνο φόροι και μειώσεις μισθών: πρώτα από όλα, ήταν μια επέλαση του κεφαλαίου
με στόχο να κλέψει ότι δημόσιο και κοινό αγαθό είχε απομείνει -τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους
δρόμους, την ενέργεια, την παραλία, τους ελεύθερους χώρους, ακόμα και το νερό- για να σώσει την
κερδοφορία του, αυτό δηλαδή που κομψά σήμερα ονομάζεται «ανάπτυξη». Η προηγούμενη διοίκηση του
Δήμου υποστήριξε με ζέση αυτή την νέα πρωταρχική συσσώρευση, στεκόμενη με ειλικρίνεια και θάρρος
με την πλευρά των πλούσιων και των αστών, στους οποίους άλλωστε ανήκει. Εμείς από την άλλη
ονειρευόμαστε ένα Δήμο που θα μπαίνει μπροστά -με τις αποφάσεις, τους ανθρώπους, ακόμα και τις
μπουλντόζες του- στη μάχη για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των βασικών υποδομών, του

νερού, των συγκοινωνιών, της ενέργειας, του Λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης, του παραλιακού
μετώπου, κάθε ελεύθερου χώρου.








Ακύρωση της ιδιωτικοποίησης της Αγοράς Μοδιάνο, στην καρδιά της ιστορικής αγοράς της πόλης.
Διεκδίκηση της ιδιοκτησίας της από το Δήμο, διατήρηση της χρήσης της ως αγορά τροφίμων με
μικρά καταστήματα, με προτεραιότητα συνεργατικά εγχειρήματα.
Πάλη για την ανατροπή της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου λιμανιού της πόλης, αλλά και για
την άμεση διατήρηση/αποκατάσταση της ελεύθερης πρόσβασης και τη δυνατότητα χρήσης των
υποδομών του λιμανιού για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς, χωρίς ενοικίαση ή
κερδοσκοπία.
Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των ελεύθερων χώρων εντός της πόλης. Αποτροπή
κάθε προσπάθεια τυπικής (πχ πώληση, ενοικίαση) ή άτυπης ιδιωτικοποίησης (παράνομης
κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα ή άλλες εμπορικές χρήσεις). Διακοπή κάθε διαδικασία
ιδιωτικοποίησης του παραλιακού μετώπου. Υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα και της
ελεύθερης πρόσβασης με ήπιες χρήσεις χωρίς περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Επαναπροσδιορισμός, με ανοιχτή διαβούλευση, των όρων εμπορικής χρήσης των δημόσιων
χώρων, με σεβασμό της προσβασιμότητας, του ιστορικού χαρακτήρα, της δημόσιας αισθητικής,
της ήπιας χρήσης. Αυστηρή τήρηση του νέου πλαισίου από την 1 η μέρα, με άμεση αφαίρεση όλων
των αυθαίρετων κατασκευών και μεγάλα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν εις βάρος
του δημόσιου χώρου.

iii. Δουλειά με αξιοπρέπεια, δουλειά για όλους
Όταν η κρίση περιόρισε τα κέρδη των επιχειρήσεων, αυτές δεν δίστασαν να μας πετάξουν στην ανεργία:
και μάλιστα, ειδικά τις γυναίκες, ακόμα περισσότερο τους νέους και τις νέες και ακόμα χειρότερα στη
Θεσσαλονίκη. Τώρα, η νέα φάση της «μεταμνημονιακής» ανάπτυξης -με σημείο αφετηρίας τα 580, τις
ελαστικές σχέσεις, την απουσία δικαιωμάτων- απειλεί να μονιμοποιήσει τη φτώχεια των εργαζομένων,
καταδικάζοντας τις επόμενες γενιές να ζήσουν χειρότερα από τις προηγούμενες. Προτεραιότητά μας
λοιπόν σήμερα, η κοινή δράση με σωματεία και άλλες συλλογικότητες εργαζομένωνγια την υπεράσπιση
των συλλογικών συμβάσεων, του ωραρίου της κυριακάτικης αργίας, κόντρα σε απολύσεις, διώξεις και
εργοδοτικές αυθαιρεσίες. Στόχος μας είναι να συνδέουμε αυτές τις «μικρές» καθημερινές μάχες, με τον
αγώνα για συνολικότερες πολιτικές και κοινωνικές ανατροπές, για τη ρήξη με το καπιταλιστικό σύστημα.
Στον αγώνα αυτό χρειαζόμαστε και ένα Δήμο που να στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους (πρώτα φυσικά
στους δικούς του εργαζόμενους) και τους ανέργους, ανοίγοντας με την πολιτική και τους πόρους
δυνατότητες για νέες, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.




Έμπρακτη υποστήριξη ανακτημένων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων που έχουν κλείσει και περνούν
στα χέρια των εργαζομένων, και άλλων συνεργατικών εγχειρημάτωνμε συγκεκριμένα μέτρα όπως
προνομιακή αγορά προϊόντων από το Δήμο και τις υπηρεσίες του, παροχή κοινών πόρων -όπως
κτίρια και άδειες- για παραγωγή και διάθεση προϊόντων, περιορισμό τελών. Διερεύνηση των
δυνατοτήτων για τοπικό εναλλακτικό νόμισμα, με στόχο την έμμεση χρηματοδότηση των
συνεργατικών εγχειρημάτων.
Προάσπιση και επαναδιεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δήμο (μονιμότητα, 1314ος μισθός). Κατάργηση επισφαλών σχέσεων (εργολαβιών, συμβάσεων ορισμένου χρόνου κοκ).

iv. Περιβαλλοντική δικαιοσύνη
Απέναντι στην περιβαλλοντική ευαισθησία των κυρίαρχων παρατάξεων, αυτών που ανησυχούν για τα
πλαστικά καλαμάκια αλλά προσκυνούν την Eldorado, εμείς αντιπροτείνουμε ένα ριζοσπαστικό οικολογικό
πρόγραμμα, το οποίο θα εστιάζει όχι μόνο στην κατανάλωση, αλλά στην παραγωγή και αυτούς που την
ελέγχουν: τα «σκουπίδια» για παράδειγμα, πριν καταλήξουν σε έναν παραγεμισμένο πράσινο ή μπλε
κάδο, πριν καν τα αγοράσει -για τα πετάξει- ο καταναλωτής, κάποιος τα έχει παραγάγει, με σκοπό πάντα
το κέρδος. Μόνο παρεμβαίνοντας εκεί, στην παραγωγή, μπορούμε να περιορίσουμε ριζικά τον όγκο των
αποβλήτων και μαζί το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος της διαχείρισής τους. Στον
αντίποδα της οικολογίας των πλουσίων, ιχνηλατούμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης,
επαναπροσδιορίζοντας την ίδια την έννοια του περιβάλλοντος, ώστε αυτή να περιλαμβάνει «το σύνολο
των συνθηκών της ζωής στις κοινότητές μας – τον αέρα και το νερό, τις ασφαλείς δουλειές για όλους με

δίκαιους μισθούς, την κατοικία, την εκπαίδευση, την υγεία, τις ανθρώπινες φυλακές, την ισότητα, τη
δικαιοσύνη». Σε αυτή τη βάση, παλεύουμε στο πλευρό των πραγματικών οικολογικών κινημάτων, αυτών
που υπερασπίζονται τη φύση, την υγεία, τους ελεύθερους χώρους, τα κοινά αγαθά από τη λεηλασία και
την υπαγωγή τους στον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής.










Στήριξη και συμμετοχή στο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Άμεση αθώωση
όλων των αγωνιστών και αγωνιστριών που διώκονται.
Αυστηρός περιορισμός κάθε ανοικοδόμησης σε ελεύθερο χώρο εντός του πολεοδομικού, ειδικά σε
δημόσια οικόπεδα ή χώρους που διεκδικούνται ως χώροι πρασίνου.
Περιορισμός της κυριαρχίας του ΙΧ, με απόδοση χώρου σε αποκλειστική κίνηση λεωφορείων,
ποδηλάτων και πεζών. Υποστήριξη της ανάπτυξης δικτύου τραμ, άμεση ενίσχυση των αστικών
λεωφορείων και της θαλάσσιας συγκοινωνίας.
Δραστικός περιορισμός του όγκου των απορριμμάτων με περιορισμό ως απαγόρευση των
συσκευασιών μίας χρήσης (στην πηγή, δηλ. στις επιχειρήσεις που τις παράγουν ή τις διαθέτουν),
δίκαιη κλιμάκωση των τελών καθαριότητας με δραστική αύξηση στις επιχειρήσεις που παράγουνπροωθούν απορρίμματα, προώθηση της επανάχρησης (σε συνεργασία με συνεργατικά
εγχειρήματα), ριζική αλλαγή του μοντέλου ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή, δημόσιο
έλεγχο της διαδικασίας και συνεργασία με συνεργατικά εγχειρήματα, μικρής κλίμακας χώροι
απόθεσης με συναίνεση και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, υιοθέτηση συλλογικών πρακτικών
κομποστοποίησης. Καμία σκέψη για δημιουργία εργοστασίου καύσης απορριμάτων.
Διατήρηση του περιαστικού δάσους, των ανοιχτών ρεμάτων, των φυσικών εστιών και των χώρων
πρασίνου εντός της πόλης, ενοποίηση και προστασία, χωρίς πολυδάπανα προγράμματα
«ανάπλασης» και «ανάδειξης».
Συλλογικοποίηση των αστικών χώρων, με ελεύθερη πρόσβαση και ενθάρρυνση της χρήσης των
ελεύθερων χώρων και του αστικού πράσινου, ενίσχυση αστικών και περιαστικών καλλιεργειών,
αποφυγή έργων από-τα-πάνω ανάπλασης, gentrification και γενικά αλλοίωσης του αστικού ιστού,
περιορισμός και έλεγχος των εμπορικών και ιδιαίτερα τουριστικών χρήσεων και της βιομηχανίας
διασκέδασης.

v. Δημοκρατία στη βάση, με συμμετοχή των πολλών
Οι μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη και στη συνέχεια του Κλεισθένη, ακύρωσαν εν πολλοίς τη δυνατότητα
αυτοδιοίκησης, δημιουργώντας παρά φύση Δήμους-τέρατα, χωρίς αντιστοίχιση με τους τόπους που οι
άνθρωποι ζουν κι εργάζονται. Το κράτος κι οι κυβερνήσεις, αποστερώντας τους Δήμους από τους
αναγκαίους πόρους, τους ωθούν να λειτουργούν ως επιχειρήσεις ή ως γραφεία διαχείρισης ευρωπαϊκών
και τους αναγκάζουν να γίνουν κακοί εργοδότες των δικών τους ανθρώπων - μια κατεύθυνση που βρήκε
χαρούμενους συμμάχους στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου μας. Ο νέος νόμος του «Κλεισθένη» από
την άλλη πιέζει τους Δήμους να μπουν ενεργά στο παιχνίδι τις ιδιωτικοποίησης της ενέργειας και άλλων
στρατηγικών τομέων. Απέναντι σε ένα Δήμο-όργανο ή καρικατούρα του αστικού κράτους, παλεύουμε να
ανοίξουμε χώρους ελευθερίας, δημοκρατίας, συμμετοχής των πολιτών, αξιοποιώντας κάθε
θεσμοθετημένη διαδικασία και διεκδικώντας νέα πεδία παρέμβασης.





Πραγματοποίηση συνελεύσεων σε επίπεδο κοινότητας (ή χαμηλότερο, όπου είναι πρακτικό) και
σεβασμό των αποφάσεών τους.
Διαβούλευση για όλα τα βασικά θέματα του Δήμου (πχ προϋπολογισμό) σε επίπεδο κοινοτήτων και
τοπικών συνελεύσεων.
Πραγματοποίηση τοπικών δημοψηφισμάτων.
Καμία συμμετοχή, συνδιαλλαγή ή κάλυψη στη διαχείριση του Δήμου από παρατάξεις που
εκλέχθηκαν και πολιτεύονται με αντιθετικά προγράμματα (αυτό σημαίνει και ότι το δικό μας σχήμα
δεν θα στηρίξει καμία υποψήφια διοίκηση από τον αστικό κόσμο).

vi. Ισότητα και ελευθερίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς
Οι σύγχρονες πόλεις οι δρόμοι, οι πλατείες κι οι δημόσιοι χώροι, οι γειτονιές και τα σπίτια μας, μπορούν
να λειτουργούν να λειτουργούν ως πεδία πολλαπλών αποκλεισμών με βάση την τάξη, το φύλο, τη φυλή.
Μπορούν όμως να να λειτουργήσουν ως πεδία αγώνα για την ισότητα και την ελευθερία, ως χώροι
συνάντησης και συμπερίληψης. Σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτές τις γειτονιές αγωνιζόμαστε χρόνια

τώρα για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών/τριών, συμμετέχουμε
κινηματικές/ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες του γυναικείου και του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.









σε

Πολιτική ενεργούς εξίσωσης των φύλων εντός του σχήματος και του δήμου. Κατάργηση
αποκλεισμών και εμποδίων και διακρίσεων στις διοικητικές διαδικασίες του δήμου με βάση το
φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Υλική (πχ ξενώνες) και ηθική υποστήριξη των θυμάτων της έμφυλης βίας.
Δομές φιλοξενίας και υποστήριξης των προσφύγων εντός του αστικού ιστού, ενταγμένους στην
κοινωνική και πολιτική ζωή, ανοιχτούς στην κοινωνία και τις δομές της, που να προσφέρουν όχι
μόνο στέγη, αλλά και δυνατότητα για δουλειά και αυτονομία.
Πολιτική ενεργούς εξίσωσης των μεταναστών/τριων, με ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην
πολιτική ζωή.
Υποστήριξη των προγραμμάτων απεξάρτησης, προστασία των τοξικοεξαρτημένων από το
στιγματισμό και την καταστολή. Μέτωπο με τους ναρκεμπόρους και τους προστάτες τους.
Αποκατάσταση της πρόσβασης των ΑμεΑ σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και τις
διαδικασίες, με την ενεργή εμπλοκή των συλλογικοτήτων τους.

vii. Για την ειρήνη και τη φιλία των λαών - Ενάντια σε φασισμό και εθνικισμό
Το πρόγραμμα μας αντιπαρατίθεται με τον ιμπεριαλισμό, τους οργανισμούς του, την απειλή πολέμου, το
μιλιταρισμό, τον εθνικισμό - με έμφαση στον ελληνικό εθνικισμό, το φασισμό. Αντιφασιστικές
πρωτοβουλίες και δράσεις σε συντονισμό με μαχητικές/ριζοσπαστικές δυνάμεις της πόλης. Ουσιαστικές
επαφές με προοδευτικούς δήμους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχους την κοινή πάλη ενάντια στο
ρατσισμό-εθνικισμό-φασισμό, τη λιτότητα και τη βαρβαρότητα που γεννά και αναπαράγει το
καπιταλιστικό σύστημα.







Απομάκρυνση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων από το Δήμο, απελευθέρωση των αντίστοιχων
δημόσιων χώρων.
Απομάκρυνση του ΝΑΤΟϊκούστραγηγείου, αποτροπή της εγκατάστασης κάθε νατοϊκής ή άλλης
βάσης, αρχηγείου κοκ, ή της χρήσης άλλων χώρων και υποδομών (πχ λιμάνι).
Αποκατάσταση και ανάδειξη του πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της ιστορίας και
του παρόντος της πόλης.
Ανάδειξη του ολοκαυτώματος των εβραίων και των εγκλημάτων των ναζί και των ελλήνων
συνεργατών τους στην πόλη, συνεργασία με άλλες μαρτυρικές πόλεις και χωριά, ανακήρυξη της
Θεσσαλονίκης ως ζώνης ελεύθερης από ναζιστές και φασίστες.
Ουσιαστική αδελφοποίηση με πόλεις από όλες τις γειτονικές χώρες, με πολιτιστικές και πολιτικές
ανταλλαγές, δράσεις αλληλεγγύης.

viii.






Για το δικαίωμα των πολλών στην εκπαίδευση, την επιστήμη, την τέχνη

Αξιοποίηση άδειων κτιρίων για την στέγαση πολιτιστικών/καλλιτεχνικών ομάδων. Υλικοτεχνική
υποστήριξή τους. Καμία δίωξη των μουσικών της πόλης.
Εμβάθυνση της σχέσης της πόλης και του Δήμου με τα πανεπιστήμια: αξιοποίηση, μέσω των
πολιτικών και των παρεμβάσεων του Δήμου, της επιστημονικής έρευνας για τις ανάγκες των
εργαζομένων και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη.
Αξιοπρεπή σχολικά κτήρια για όλα τα παιδιά. Υλική υποστήριξη των πρωτοβουλιών για σχολεία
ανοιχτά στη γειτονιά, ως τοπικά κέντρα πολιτισμού και λαϊκής παιδείας.
Προστασία όλων των χώρων πολιτισμού από κάθε απειλούμενη αλλαγή χρήσης (θέατρα,
κινηματογράφοι, εκθεσιακοί χώροι, μουσεία).

