
 

 
 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019 

 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 

 

Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων και των απειλών που ανακύπτουν για τις Ευρωπαϊκές 

Πόλεις και τους Πολίτες της Ε.Ε. από τη διεύρυνση του φαινομένου της 

Ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, 

Παρακινούμενοι από τις πανανθρώπινες και αδιαπραγμάτευτες αξίες της ειρήνης, 

ευημερίας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας των Πολιτών 

και σεβόμενοι τις αρμοδιότητες και τα όρια αυτών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των 

Κρατών-Μελών και των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Αντιλαμβανόμενοι την πολυδιάστατη φύση του φαινομένου της Ριζοσπαστικοποίησης, 

καθώς και την πολυεπίπεδη  δράση που απαιτείται για την αντιμετώπισή της, 

 

Τονίζουμε ότι οι πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της Ριζοσπαστικοποίησης 

οφείλουν να  

o είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας μεταξύ των Δήμων, 

των Περιφερειών, των Φορέων των Κεντρικών Κυβερνήσεων και των Ευρωπαϊκών 

Θεσμών, 

o εκκινούν «από τα κάτω προς τα πάνω», εγγύτερα στον Πολίτη και στις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες και σε συνεργασία με την Κοινωνία Πολιτών. 

 

Επιδιώκουμε με κάθε πρόσφορο μέσο και στο βαθμό που μας αναλογεί 

o την εδραίωση δικτύων, δομών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας, ανταλλαγής 

εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Ελληνικών Δήμων,  των Φορέων 

Επιβολής του Νόμου, των δημοσίων υπηρεσιών και της Κοινωνίας των Πολιτών. 

 

Στοχεύουμε με διακηρυκτικό χαρακτήρα: 

1. Στην υπογραφή Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων 

και υπηρεσιών για να δοθεί προτεραιότητα στις πολιτικές πρόληψης στο τοπικό 

επίπεδο των Δήμων και Κοινοτήτων, 

2. Στη χαρτογράφηση των απειλών και κινδύνων από τη Ριζοσπαστικοποίηση που 

ταλανίζουν τις «Γειτονιές μας» με στόχο το σχεδιασμό και την προώθηση 

εστιασμένων προληπτικών μέτρων και πολιτικών, 

3. Στην προώθηση δράσεων διάχυσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επί 

του φαινομένου της Ριζοσπαστικοποίησης, 

4. Στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και καθιέρωση κοινών δεικτών 

αξιολόγησης της απορροφητικότητας με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών δράσεων 

για την εξασφάλιση ανθεκτικών κοινωνιών,  
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5. Στη δημιουργία και αξιοποίηση των εργαλείων της εθνικής Πολιτικής για την 

αντιμετώπιση της Ριζοσπαστικοποίησης, 

6. Στην όσο το δυνατόν ενεργότερη συμμετοχή των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικών στη βάση των αρχών της Συμπαραγωγής και 

Συνδημιουργίας, 

7. Στην ενσωμάτωση της πρόληψης της Ριζοσπαστικοποίησης στις δράσεις ένταξης, 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων και της νεολαίας.  

 

 

Δεσμευόμαστε με αίσθημα ευθύνης: 

o Να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης του κοινωνικού αποκλεισμού, 

των διακρίσεων, του στιγματισμού, της ρητορικής μίσους και του εκφοβισμού με 

στόχο την αντιμετώπιση της πόλωσης και των γενεσιουργών αιτιών  της 

Ριζοσπαστικοποίησης. 

 

Υπογράφουμε την Διακήρυξη της Αθήνας 

 

Για τη στήριξη και προστασία των ευάλωτων ατόμων, για ασφαλείς «Γειτονιές», για την 

ειρηνική συνύπαρξη και ευημερία των Πολιτών μας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


