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Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Κίνηση "Στροφή Νέας Σμύρνης" δηλώνει ικανοποιημένη
τόσο από το ποσοστό που έλαβε στις δημοτικές εκλογές (5,93%), το οποίο της δίνει μια
έδρα, όσο και από το γεγονός ότι στο καινούργιο δημοτικό συμβούλιο θα συμμετέχουν
πλέον και άλλες "δημοτικές κινήσεις που ασκούν κριτική στη δημοτική αρχή από τα
αριστερά".
Στο β' γύρο
των δημοτικών εκλογών την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 η "Στροφή" δεν θα
στηρίξει κανέναν από τους δύο υποψηφίους
και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί δυναμική αντιπολίτευση, όποιος κι αν εκλεγεί.
Αναλυτικά η ανακοίωση έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ"

ANAKOIΝΩΣΗ

Στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου η Στροφή Νέας Σμύρνης έλαβε 5,93% και θα
εκπροσωπείται στο νέο δημοτικό συμβούλιο με έναν δημοτικό σύμβουλο. Εκτός από το
ιδιαίτερα θετικό αυτό αποτέλεσμα
(ιδίως για μια δημοτική κίνηση που ιδρύθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο),
μέσα από την προεκλογική μας εκστρατεία καταφέραμε να διατυπώσουμε έναν
ριζοσπαστικό αριστερό και οικολογικό λόγο, να αναδείξουμε την ανάγκη
αντιπαράθεσης με την πολιτική του μνημονίου και του Καλλικράτη και να
προτείνουμε ολοκληρωμένες εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα της Νέας
Σμύρνης.
Συναντηθήκαμε με πολλούς συμπολίτες μας και ανοίξαμε το δρόμο για μια ακόμη πιο
δυναμική παρέμβαση στα δημοτικά πράγματα. Η στάση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο θα
καθορίζεται μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ επίσης κατά τη διάρκεια της
θητείας θα υπάρξει εναλλαγή δημοτικών συμβούλων.
Παράλληλα, θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι στο νέο δημοτικό συμβούλιο θα
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εκπροσωπούνται και άλλες δημοτικές κινήσεις που ασκούν κριτική στη δημοτική αρχή από
τα αριστερά, πολλαπλασιάζοντας έτσι τη δυνατότητα να ακούγεται ισχυρά η φωνή των
πολιτών.
Στα αρνητικά των εκλογών θα πρέπει να καταταχθεί η μεγάλη αποχή. Είναι σαφές ότι
μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος απαξιώνει συνολικά το πολιτικό σύστημα, αλλά και
τις πολιτικές διαδικασίες εν γένει. Θεωρούμε ότι η παγίωση αυτής της αντίληψης δεν
ανοίγει δρόμους για την αλλαγή της κοινωνίας και δεν προκαλεί κρίση νομιμοποίησης στη
δημοτική αρχή (όπως φαίνεται και από το μεγάλο ποσοστό της παράταξης του Στ.
Τζουλάκη). Αυτά μπορούν να συμβούν μόνο μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών, όχι
μόνο στις εκλογές, αλλά κυρίως για όσα συμβαίνουν καθημερινά στην πόλη. Θα
αγωνιστούμε για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών.
Δυστυχώς στον β΄ γύρο δεν έχουν διαμορφωθεί οι όροι για μια ανατροπή του
δικομματικού πολιτικού σκηνικού. Άλλωστε, η ίδια η λογική της διεξαγωγής των
εκλογών σε δύο γύρους έχει στόχο τη νόθευση της βούλησης των πολιτών (δίνοντας στο
συνδυασμό που θα επικρατήσει τα 3/5 των εδρών) και τον εξαναγκασμό τους να ψηφίσουν
παρατάξεις που θα ήθελαν να απορρίψουν.
Η Στροφή Νέας Σμύρνης διατύπωσε εξαρχής την κάθετη αντίθεσή της με την απερχόμενη
δημοτική αρχή τόσο για τα πεπραγμένα της όσο και για την υποστήριξη που παρέχει στο
μνημόνιο και στον Καλλικράτη. Παράλληλα, ούτε οι παρατάξεις της ΝΔ, όπως αυτή του κ.
Κούπα, μπορούν να εγγυηθούν την αλλαγή πορείας του δήμου, καθώς δεν αμφισβητούν τα
βασικά χαρακτηριστικά του σημερινού συστήματος.
Οι παρατάξεις που διεκδικούν το δήμο δεν μπορούν να δώσουν στην πόλη και
στους κοινωνικούς αγώνες την προοπτική και τη στήριξη που χρειάζονται. Έτσι, η
Στροφή Νέας Σμύρνης όχι μόνο δεν στηρίζει καμία από τις δύο, αλλά τοποθετείται
με σαφήνεια απέναντί τους και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί δυναμική
αντιπολίτευση όποια και αν επικρατήσει. Αυτή τη σαφή αντίθεση απέναντι και στις
δύο παρατάξεις καλούμε τους πολίτες να τη δηλώσουν με τη στάση τους στις
εκλογές της επόμενης Κυριακής.
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