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Κείμενο πρωτοβουλίας παράταξης για την Αυτοδιοίκηση που   

θέλουμε στην Χίο 

 

Συγκροτούμε ένα  νέο ελπιδοφόρο, ανεξάρτητο και ενωτικό εγχείρημα 

δραστήριων πολιτών με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και αναφορές, 

αλλά με κοινή πίστη στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, της 

αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και  των ίσων δικαιωμάτων σε όλους. 

Τα δημαρχοκεντρικά μοντέλα που ίσχυαν μέχρι σήμερα δεν ευνόησαν 

την Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα την Χίο,όπου είναι ορατή η κρίση που 

περνά. 

Υπάρχουν πλέον νέες δυνατότητες για την Αυτοδιοίκηση, στον τομέα της 

ανάπτυξης, στην εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξυπηρέτηση των 

τοπικών αναγκών. 

Ξεκινάμε με προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο θα κινείται στους 

παρακάτω άξονες: 

1. Την  στήριξη των μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη  και την 

καθιέρωση της απλής αναλογικής. 

2. Ευρύ μέτωπο απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, στην ακροδεξιά, 

το φασισμό, τη διαφθορά και  την διαπλοκή. 

3. Την διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και την τακτική 

λογοδοσία των αιρετών και ταυτόχρονα την ενίσχυση της 

δημοκρατίας  με την συμμετοχή των δημοτών. 

4. Την συμφωνία για δίκαιη ανάπτυξη του τόπου μας , η οποία θα 

στηρίζεται  , στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χίου, θα παίρνει 

υπόψη  τις προτάσεις και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που 

αποτυπώθηκαν στη διαβούλευση των αναπτυξιακών συνεδρίων με 

σεβασμό σε περιβαλλοντικά- οικολογικά ζητήματα για τον 

σύγχρονο πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

5. Την αναγκαιότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς όφελος 

όλων των πολιτών χωρίς διαχωρισμούς, διακρίσεις και 

αποκλεισμούς, αξιοποιώντας το σύνολο των θετικών νομοθετικών 

πρωτοβουλιών ,με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. 
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       5. Την αντιμετώπιση των συμπολιτών μας με ευαισθησία και 

αλληλεγγύη έχοντας ειδική μέριμνα προς τους ασθενέστερους, τους 

ανέργους και τα ΑΜΕΑ  

       6. Την ουσιαστική συμβολή στη διαχείριση του προσφυγικού / 

μεταναστευτικού ρεύματος με ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Για μας, 

βασική αρχή είναι η συμβολή έτσι ώστε η διαχείριση της υπαρκτής 

προσφυγικής κρίσης να γίνεται με τρόπους που να κάνουν τους πολίτες 

των νησιών μας να νοιώθουν ασφάλεια και ταυτόχρονα να συμβάλουμε 

ώστε οι συνθήκες παραμονής προσφύγων και μεταναστών να είναι 

ανθρώπινες και σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο.       

Είμαστε εδώ παρόντες και πανέτοιμοι για το καινούριο ταξίδι στην Χίο 

μας. Με όραμα και προοπτική, με προτάσεις και λύσεις, με σχέδιο και 

δυναμισμό. Για την Χίο των επόμενων δεκαετιών, που μας αξίζει! 

 Πιστεύουμε ότι προωθώντας την καινοτομία  και τις δυνατότητες που 

δίνονται μέσω προγραμμάτων τα οποία πολλές φορές χάνονται, λόγω 

έλλειψης σχεδιασμού και οράματος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

μας δίνει το πανεπιστήμιο και οι ναυτικές παραγωγικές σχολές ( ΑΕΝ 

ΧΙΟΥ, ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ), ανοίγονται νέοι  ορίζοντες για τους νέους 

επιστήμονες, και  τους  επαγγελματίες.  

Πιστεύουμε στη προοπτικές της συνεργατικής επιχειρηματικότητας, 

ιδιαίτερα των νέων με έμφαση σε παραγωγικούς τομείς, στις νέες 

τεχνολογίες, στον πολιτισμό και το περιβάλλον.  

Θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα της Χίου,  έτσι ώστε να είναι φιλική  

στον δημότη και τον επισκέπτη, χωρίς το κυκλοφοριακό χάος που 

επικρατεί στο κέντρο της πόλης μας. Εμείς στηρίζουμε όλες τις ευάλωτες 

ομάδες, θέλουμε η  Χίος να γίνει μια πόλη φιλική για τους πεζούς, τα 

παιδιά, τις εγκύους ,τα ΑΜΕΑ και την τρίτη ηλικία. 

Μια Χίος που μεριμνά για τους αδύναμους, για όλους όσους δεν είχαν ως 

σήμερα φωνή. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνική πολιτική του 

Δήμου και να τη διευρύνουμε. 

Μια πόλη του «εμείς», δηλαδή τη Δικιά μας πόλη με το «Δ» 

κεφαλαίο. 
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Επιθυμούμε να δώσουμε στα χωριά μας την ποιότητα ζωής που τους 

αξίζει, να νοιώθουν οι κάτοικοι ισότιμοι και όχι παραγκωνισμένοι. 

Θέλουμε να ζωντανέψουμε τις γειτονιές του νησιού μας από την μία 

άκρη μέχρι την άλλη, να αναδείξουμε τις απεριόριστες ομορφιές του 

τόπου μας σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον και την οικολογία. 

Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα της Χίου 

(Ναυτιλία , μαστιχοπαραγωγή, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας  

που παράγει ο τόπος μας,πανεπιστήμιο, ΑΕΝ, τουρισμός ,πολιτιστική και 

ανθρωπιστική παράδοση ). 

Έχουμε ανάγκη την τουριστική ανάπτυξη, αλλά πρέπει να σχεδιάσουμε 

μαζί τον τρόπο. Το πρόβλημα του νερού δεν μπορεί να συνεχίζει και να 

ταλαιπωρείται ένα ολόκληρο  νησί από λάθος σχεδιασμούς και πρακτικές 

που θυμίζουν άλλες εποχές, χωρίς λύση στο πρόβλημα δεν μπορούμε να 

προχωρήσουμε και δε γίνεται να στηριζόμαστε για πάντα στις 

πανάκριβες αφαλατώσεις.Η Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης 

Υδάτινων  πόρων πρέπει να προγραμματισθεί και να υλοποιηθεί από τον 

Δήμο Χίου. 

Να συζητήσουμε πως μπορεί  να καταστεί η Χίος ένα  βιώσιμο σύστημα 

παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον, στη βάση των βέλτιστων 

ευρωπαϊκών πρακτικών 

Να συζητήσουμε  για τις πύλες εισόδου του νησιού μας,  αεροδρόμιο, 

λιμένας Χίου και λιμένας Μεστών, αλλά και τις υπόλοιπες ελλείψεις σε   

υποδομές απαραίτητες για την καλυτέρευση της ποιότητας  ζωής μας και 

όλα αυτά  ταυτόχρονα θα βοηθήσουν και στην τουριστική ανάπτυξη του 

τόπου μας, η οποία με τη σειρά της  θα τονώσει τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και εμπόρους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 

Με τις σκέψεις αυτές πήραμε την πρωτοβουλία για την δημιουργία 

παράταξης για τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. Απευθυνόμαστε σε 

κάθε πολίτη  ξεχωριστά, ζητώντας του τη συστράτευση για να 

προετοιμάσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο για τις νέες και τους νέους 

μας, για όλους εμάς ,γιατί όλοι εμείς θα ξαναφτιάξουμε τον τόπο μας 

που τον παραμέλησαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές γιατί δεν 
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είχαν όραμα,σχέδιο και προπάντων διάθεση αληθινής προσφοράς για 

την Χίο και τους συμπολίτες μας. 


