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Διακήρυξη
Η “Δημοκρατική Συνεργασία – Νίκος Ζενέτος” και τα στελέχη της με
κεντρικό άξονα τη Χρηστή Διοίκηση, τη Διαφάνεια παντού, την Κοινωνική
Δικαιοσύνη, την Αξιοκρατία και την Αλληλεγγύη, αγωνίστηκαν και
συνεχίζουν να αγωνίζονται ως Δημοτική Αρχή με σεβασμό στη διαχείριση του
Δημοσίου χρήματος, συνέπεια και ήθος για την επίλυση των προβλημάτων
της πόλης του Ιλίου και των πολιτών της.
Βασική αρχή της Δημοκρατικής Συνεργασίας είναι η αξιοκρατία, με συλλογική
οργάνωση και λειτουργία, προσανατολισμένη στα προβλήματα των πολιτών
του Ιλίου και ιδιαίτερα στη στήριξη των αδυνάτων και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών υπέρ αυτών.
Οι αγώνες και οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικής
δικαιοσύνης, με γνώμονα την ίση μεταχείριση των πολιτών σε κάθε πτυχή της
καθημερινής ζωής του τόπου.
Διαχρονική μας προτεραιότητα είναι η άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής
πολιτικής για την έμπρακτη, καθημερινή στήριξη όλων των συμπολιτών μας,
ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η ζωή των οποίων έχει
επηρεαστεί από τη σκληρή μνημονιακή πολιτική απέναντι σε ανέργους,
χαμηλόμισθους,

ηλικιωμένους,

ΑμεΑ,

μονογονεϊκές

και

πολύτεκνες

οικογένειες, δημιουργώντας χιλιάδες άπορους και ανασφάλιστους.
Πιστεύοντας διαχρονικά ότι τον πρώτο λόγο τον έχει πάντα ο πολίτης, άξονες
του σχεδιασμού μας και του προγράμματός μας, ήταν και παραμένουν:
 Οι δράσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της τοπικής κοινωνίας
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 Η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η υποστήριξη της
εκπαιδευτικής κοινότητας
 Η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της οικολογικής
ευαισθητοποίησης των πολιτών
 Η διάδοση της αξίας του εθελοντισμού
 Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ανεργίας
 Η προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με
σεβασμό στη διαφορετικότητα, στη διαπολιτισμικότητα και εν τέλει
στον άνθρωπο ως προσωπικότητα με ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως
γλώσσας, θρησκείας, φυλής, χρώματος.
Καταφέραμε όλοι μαζί, δημιουργικά, δημοκρατικά και πολυσυλλεκτικά, να
συνθέσουμε τις διαφορετικές μας απόψεις, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να
δώσουμε στις ιδέες μας περιεχόμενο και να κάνουμε πράξη το όραμά μας για
ένα ανθρώπινο λειτουργικό και σύγχρονο Ίλιον.
Δίνουμε κοινό αγώνα με προσωπικότητες και προοδευτικές δυνάμεις, που
αποδέχονται το πρόγραμμα και το καταστατικό της παράταξης, από όποιο
χώρο κι αν προέρχονται, πέρα από κομματικές ή παραταξιακές
προτιμήσεις,

μακριά

από

φασιστικές

και

ρατσιστικές ιδεολογίες.

Με

ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πόλη, μοιράζονται το ίδιο όραμα μαζί
μας για αυτήν και αγωνίζονται για ένα Δήμο ισχυρό στην υπηρεσία του
Πολίτη, μακριά από συμφέροντα και ιδιοτέλειες.
Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως δεν χωρούν διαχωριστικές συμπεριφορές
απέναντι

στους

πολίτες,

γιατί

απαξιώνουν

τον

θεσμό

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης και ναρκοθετούν το μέλλον της πόλης μας.
Αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε δημιουργικά, μαζί με τις ζωντανές δυνάμεις
της πόλης μας, συμπαρατασσόμενοι με κάθε δράση, πρωτοβουλία, επιτροπή,
ομάδα και φωνή αγώνα και αλληλεγγύης, για τη διαχείριση των υποθέσεων
μιας πόλης που σέβεται την ιστορία της, τον άνθρωπο, αλλά και το μέλλον
της.
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Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το λαό του Ιλίου πέρα
και πάνω από κόμματα, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, με ήθος
και ευπρέπεια, με διαφάνεια και διεκδικητική φωνή, σεβόμενοι το δημόσιο
χρήμα και την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Η παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας με γνώση, συνέπεια και ήθος, με
σκληρή

δουλειά,

συλλογικότητα

και

δημοκρατική

λειτουργία,

είναι

αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει και στα χρόνια που έρχονται, ώστε το
Ίλιον να βρίσκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων.
Αποτελεί για όλους μας συμβόλαιο τιμής, αλλά και δημόσια διαχρονική
εγγύηση, ότι η Δημοκρατική Συνεργασία με το πλούσιο παρελθόν και το
δημιουργικό παρόν, πρέπει να έχει και ελπιδοφόρο μέλλον, για ένα Δήμο
Ισχυρό, Κοντά στον Πολίτη.
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