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Ο δήμος Νέας Σμύρνης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ανάδειξη της αξίας της
Αλληλεγγύης στη σημερινή συγκυρία οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης υλοποιεί το
πρόγραμμα “SPUR - Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and
engagement” , εμμένοντας στην πεποίθηση του για τον εθελοντισμό, ως δείκτη πολιτισμού
μιας κοινωνίας, βασική προϋπόθεση για ένα αδιάρρηκτο κοινωνικό ιστό, μέσο για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και μέθοδο ενίσχυσης της Δημοκρατίας καθώς αφενός
ευνοεί τη βελτίωση των συνθηκών εμπλοκής των πολιτών στη διαμόρφωση της αφετέρου
τους εκπαιδεύει και τους ενθαρρύνει για περαιτέρω συμμετοχή στα κοινά, στα όργανα
αλλά και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι τέσσερις (4) εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν κατά το χρονικό
διάστημα Απρίλιος – Ιούλιος 2016 εμπλέκουν κρατικές δομές αλλά και δομές της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια τους για συμπαράσταση ιδίως των ευαίσθητων
πληθυσμιακών ομάδων, αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ενεργούς πολίτες
από ένδεκα (11) ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις, μαθητές, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς
αλλά και άτομα από τις ομάδες των ευρωσκεπτικιστών που για διάφορους λόγους
(κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κλπ) έχουν απορρίψει την ιδέα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή/και έχουν αμφιβολίες για το μέχρι σήμερα έργο της αλλά και την ανάγκη για
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Στόχος του προγράμματος “SPUR” είναι η περαιτέρω προώθηση και προβολή των
υφιστάμενων μηχανισμών αλληλεγγύης στα κράτη-μέλη αλλά και στην Ευρώπη ως σύνολο,
σε τομείς όπως η μετανάστευση και το προσφυγικό ζήτημα, η καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο περιορισμός της ανεργίας, ιδίως των νέων και η
δημιουργία καινοτόμων θέσεων απασχόλησης, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.
Ωστόσο ο δήμος Νέας Σμύρνης φιλοδοξεί οι εκδηλώσεις του προγράμματος να οδηγήσουν
και σε προτάσεις για νέα κανάλια αλληλεγγύης στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούν να
ξεπεραστούν στερεότυπα και προκαταλήψεις και να λειτουργήσουν for a συζήτησης για
εποικοδομητικές προσεγγίσεις σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα που να προάγουν τη
συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής στο εσωτερικό της
ενωμένης Ευρώπης.
Άλλωστε η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, που συνιστά και θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος,
της κουλτούρας και των ιστορικών καταβολών του, συμβολίζεται και στον κύκλο των
χρυσών αστεριών της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζοντας την κοινή πορεία των
κρατών-μελών ενάντια σε ότι απειλεί το μέλλον της.

Το πρόγραμμα “SPUR” χρηματοδοτείται στο σύνολο του από το πρόγραμμα «Ευρώπη για
τους πολίτες» περιόδου 2014-2020, από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε αναλυτικά από τους κ.κ. Αλέξανδρο Ζαβό – Εντεταλμένο
Σύμβουλο, υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ΕΣΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης και Δημήτρη Γκομόζια - επιστημονικό σύμβουλο του προγράμματος, σε συνέντευξη τύπου
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης στις
01/04/2016.

