
	  

	  

Μύκονος	  22	  Μαΐου	  2014	  
	  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	  
	  
Όλοι	  εμείς	  που	  απαρτίζουμε	  την	  «Κίνηση	  Ενεργών	  Πολιτών	  Μυκόνου»	  θέλουμε	  να	  
ευχαριστήσουμε	  τους	  συμπολίτες	  μας	  που	  μας	  τίμησαν	  με	  την	  ψήφο	  τους.	  Σε	  όλη	  την	  
προεκλογική	  περίοδο	  πορευτήκαμε	  με	  βάση	  τις	  αρχές	  και	  τις	  σταθερές	  μας	  αξίες,	  μακριά	  
από	  δόγματα	  και	  εξαρτήσεις.	  	  
Kάναμε	  έναν	  καθαρό	  και	  πολιτισμένο	  προεκλογικό	  αγώνα	  και	  το	  εκλογικό	  αποτέλεσμα	  μας	  
δικαιώνει.	  Συνεχίζουμε	  με	  αυξημένη	  δύναμη	  να	  εργαζόμαστε	  για	  μία	  Τοπική	  Αυτοδιοίκηση	  
που	  θα	  διέπεται	  από	  δημοκρατία,	  ισονομία,	  αξιοκρατία	  και	  διαφάνεια.	  
Θα	  τιμήσουμε	  το	  θεσμικό	  ρόλο	  που	  μας	  ανέθεσαν	  οι	  συμπολίτες	  μας	  και	  θα	  παλέψουμε	  μέσα	  
και	  έξω	  από	  το	  Δημοτικό	  Συμβούλιο	  για	  την	  προστασία	  του	  δημοσίου	  χαρακτήρα	  τόσο	  των	  
δομών	  όσο	  και	  των	  υπηρεσιών,	  τον	  εκδημοκρατισμό	  της	  τοπικής	  αυτοδιοίκησης,	  την	  
προστασία	  του	  περιβάλλοντος	  και	  του	  δημοσίου	  χώρου,	  την	  ανάδειξη	  των	  δίκαιων	  
αιτημάτων	  των	  πολιτών,	  την	  ενδυνάμωση	  της	  κοινωνικής	  συνοχής	  και	  την	  ενεργοποίηση	  
των	  υγειών	  δυνάμεων	  του	  νησιού.	  	  
Όσοι	  συμπορεύονται	  με	  αυτές	  τις	  αρχές	  μας	  θα	  μας	  βρουν	  μαζί	  τους!	  
Όσοι	  δεν	  τις	  υποστηρίξουν,	  θα	  μας	  βρουν	  απέναντι!	  
Καλούμε	  τους	  δύο	  υποψήφιους	  δημάρχους	  που	  θα	  αναμετρηθούν	  αυτήν	  την	  Κυριακή,	  να	  
σταθούν	  στο	  ύψος	  των	  περιστάσεων	  και	  στις	  λίγες	  μέρες	  που	  απομένουν	  να	  κυριαρχήσουν	  
οι	  καθαρές	  πολιτικές	  τοποθετήσεις,	  τα	  προγράμματα	  και	  οι	  δημόσιες	  δεσμεύσεις.	  Μόνο	  έτσι	  
θα	  μπορέσουν	  να	  πείσουν	  για	  τις	  προθέσεις	  τους.	  
Το	  παλαιό	  νοσηρό	  καθεστώς	  που	  προσπαθεί	  εμφανώς	  ή	  αφανώς	  να	  επηρεάσει	  το	  εκλογικό	  
αποτέλεσμα	  με	  θεμιτά	  ή	  αθέμιτα	  μέσα,	  οι	  εκβιασμοί	  και	  η	  λασπολογία,	  οι	  αδιαφανείς	  και	  
αντιδημοκρατικές	  νοοτροπίες,	  όπως	  και	  κάθε	  φασίζουσα	  και	  ρατσιστική	  συμπεριφορά	  
όπου	  κι	  αν	  ελλοχεύουν	  μας	  βρίσκουν	  σταθερά	  αντίθετους.	  
Καλούμε	  κάθε	  πολίτη	  της	  Μυκόνου	  να	  ασκήσει	  το	  εκλογικό	  του	  δικαίωμα	  ελεύθερα	  και	  στον	  
δεύτερο	  γύρο	  των	  εκλογών,	  με	  στόχο	  το	  καλύτερο	  δυνατό	  αποτέλεσμα	  για	  τον	  τόπο	  μας.	  	  
Όπως	  και	  το	  2010,	  έτσι	  και	  σήμερα,	  θεωρούμε	  ότι	  για	  τα	  μέλη	  και	  τους	  φίλους	  της	  
Κίνησης	  Ενεργών	  Πολιτών,	  η	  μόνη	  ελεύθερη	  ψήφος	  είναι	  η	  ψήφος	  συνείδησης.	  	  

	  
	  


