
 

 

Βασικές Αρχές του προγράμματός μας 

  



Ο Άλλος Δρόμος είναι κοινωνική ανάγκη 

Στο Βόρειο Αιγαίο ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΡΟΜΟ 

 

Βασικές Αρχές του προγράμματός μας 

 

1.  Το Πλαίσιο: 

Με την ψήφιση του “Κλεισθένη” παγιώνεται και διευρύνεται το μνημονιακό – 

νεοφιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας της Τ.Α. Ο “Κλεισθένης” υιοθετεί πλήρως τη λογική 

του “Καλλικράτη”, πηγαίνει αρκετά νεοφιλελεύθερα βήματα πιο πέρα, αφού ενσωματώνει 

κατά γράμμα τις κατευθύνσεις του 3ου μνημονίου περί «Τριετούς Στρατηγικής 

Μεταρρυθμίσεων» και μεταλλάσσει το ρόλο της Τ.Α. σε μακρύ χέρι του κράτους και σε 

εργαλείο εφαρμογής όλων των νεοφιλελεύθερων  πολιτικών.  Υιοθετεί, ενσωματώνει και 

επεκτείνει τις μνημονιακές ανατροπές, που συντελέστηκαν στην Τ.Α τα τελευταία 8 χρόνια, 

καταργεί την όποια αυτοτέλεια της, “νομιμοποιεί” τις αντισυνταγματικές  περικοπές. 

Ουσιαστικά έχουμε την κατάργηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τ.Α . Ο 

έλεγχός από το παρατηρητήριο των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, με βάση όλα τα σχετικά 

μνημονιακά άρθρα, είναι ασφυκτικός και αναφέρεται ρητά ότι βασικό κριτήριο για την 

σύνταξη τους θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. 

2.  Οι «αντίπαλοί» μας 

Τα ψηφοδέλτια , που πρόσκεινται τόσο στη κυβέρνηση όσο και στην μνημονιακή 

«αντιπολίτευση», όχι μόνο δεν αμφισβητούν το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, αλλά υιοθετούν 

τις κατευθύνσεις της ΕΕ, περί Περιφερειακής και Τοπικής διακυβέρνησης, με ότι αυτό 

συνεπάγεται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι επικεφαλείς τους κα Καλογήρου, κος 

Μουτζούρης και κος Σπιλάνης είχαν υπηρετήσει ως δοτοί Γενικοί Γραμματείς της 

Κυβέρνησης του Α. Σαμαρά. Είναι συνυπεύθυνοι για την τρομακτική αύξηση της ανεργίας 

και της καταστροφή του παραγωγικού ιστού των νησιών μας. 

3. Εμείς 

Συγκροτήσαμε ένα πλατύ, αυτόνομο αυτοδιοικητικό σχήμα, στη βάση προυπαρχόντων 

κινήσεων που λειτούργησαν τα προηγούμενα χρόνια και που ενσωματώνουν με σαφήνεια 

αριστερά, αντινεοφιλελεύθερα, αντιμνημονιακά, αντικυβερνητικά, κινηματικά 

χαρακτηριστικά για να υπερασπιστούμε τα λαϊκά συμφέροντα (ρεύμα, νερό, στέγαση, 

παιδεία, υγεία κλπ) και το περιβάλλον από τη νεοφιλελεύθερη επέλαση. 

Στο επίκεντρό μας όμως μαζί με τα τοπικά προβλήματα, έχουμε και την εναντίωσή μας στις 

πολιτικές του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και της εκμετάλλευσης του δημόσιου 

χώρου προς όφελος του κεφαλαίου, της διάλυσης των κοινωνικών υποδομών, της ανεργίας 

των νέων, των πλειστηριασμών της λαϊκής περιουσίας, τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και 

το ρατσισμό. 



Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, δεσμευόμαστε για τα εξής ανά τομέα 

δράσης: 

Α. Προγραμματισμός- Ανάπτυξη 

- περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες του λαού 

- συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και άλλων στοιχείων Περιφέρειας 

- διενέργεια ελέγχων για τήρηση δεσμεύσεων, νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών, 

πλήρης διαφάνεια 

Β. Γεωργία- Κτηνοτροφία- Αλιεία- Φυσικοί Πόροι 

- εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, υδροληπτικά και αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα 

- διαφύλαξη και προστασία γεωργικής γης 

- προγράμματα για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 

- προώθηση της εκμηχάνισης και εξηλεκτρισμού της γεωργίας 

- εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων απεντόμωσης 

- καθορισμός ζωνών προστασίας 

- έρευνα, μελέτη για κατάσταση ζωικού κεφαλαίου, έλεγχος ζωοτροφών 

- μέτρα ενάντια σε ρύπανση, μόλυνση υδάτινου περιβάλλοντος 

- ενημέρωση κοινού σε θέματα προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων 

Γ. Απασχόληση- Αγορά 

- προώθηση της εργασίας, κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων 

- μέτρα ασφάλειας εργασίας 

- έλεγχος τιμών, επάρκειας αγορά, πόλεμο στην αισχροκέρδια 

Δ.  Μεταφορές- Ενέργεια 

- έλεγχος τιμών, δρομολογίων ΚΤΕΛ, προτάσεις για βελτίωση 

- διεκδικούμε καλύτερα πλοία, συχνότερα δρομολόγια, καλύτερες τιμές 

-σχέδιο ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας. Τα νησιά πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους 

- υλοποίηση προγραμμάτων ήπιων μορφών ενέργειας 

- Φροντίδα για μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωση ενεργειακής 

αποδοτικότητας 



- Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και αντιμετώπιση ενεργειακής 

ένδειας των πολιτών της Περιφέρειας 

Ε. Παιδεία- Υγεία- Κοινωνία 

- εκπόνηση προγραμμάτων για περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη Νέα Γενιά, την εκπαίδευση 

ενηλίκων 

- υλοποίηση προγραμμάτων πολιτισμού υπερτοπικής σημασίας 

- στήριξη σε ερασιτεχνικό πολιτισμό, το «παράλληλο σχολείο» των νησιών μας 

- απρόσκοπτη μεταφορά μαθητών 

- υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 

ΣΤ. Πολιτική Προστασία 

-πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση καταστροφών 

- ενημέρωση κοινού, συντονισμός υπηρεσιών 

- αντιπυρική προστασία δασικών εκτάσεων 


