
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ενωτικά και Ριζοσπαστικά!

Να κερδίσουμε ξανά τη ζωή μας!

Μπήκαμε πλέον στην υποτιθέμενη «μεταμνημονιακή» περίοδο. Η «κανονικότητα», όμως,  που μας
επιβάλλουν δε χωρά τις ανάγκες μας, υποβαθμίζει τις ζωές μας σε επιβίωση, καταδικάζει τα
δικά μας όνειρα και των παιδιών μας. Είναι η «κανονικότητα» του ΤΙΝΑ, του νεοφιλελεύθερου
δόγματος «δεν υπάρχει εναλλακτική», η «κανονικότητα» των συμφερόντων τους ενάντια στις
συλλογικές κοινωνικές μας ανάγκες.

Οι εκλογές για εμάς δεν αποτελούν αυτοσκοπό, ούτε το αποκλειστικό και κύριο πεδίο αγώνα και
διεκδίκησης.  Έχουμε  αποδείξει  ότι  θα  συγκρουστούμε  και  μέσα  και  έξω  από  το  Δημοτικό
Συμβούλιο για την υπεράσπιση των κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της καθημερινότητας. 

Οι προσεχείς εκλογές αποτελούν μια ευκαιρία και στο δήμο Ζωγράφου να σπάσει και πάλι το
φράγμα της σιωπής, της αδράνειας, της απομόνωσης και της παθητικότητας που επιχειρείται να
εδραιωθεί ως μια νέα «ομαλότητα». Αποτελούν μια ευκαιρία να δηλώσουμε ότι δεν συναινέσαμε
και δεν συναινούμε σε όσα μας επιβλήθηκαν. Είναι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο να
εκφραστεί ηχηρά το μήνυμα ότι τίποτα δεν τελείωσε. 

Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι ζούμε σε μια νέα εποχή. Μετά από τρία μνημονιακά προγράμματα
προσαρμογής Ε.Ε., Ε.Κ.Τ., Δ.Ν.Τ. και τέσσερις κυβερνήσεις, με τελευταία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, ζούμε
σε μια άλλη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει η ακραία λιτότητα και
η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση όλων των τομέων της κοινωνικής ζωής από την εργασία και το
κοινωνικό κράτος έως τα κοινωνικά δικαιώματα και το φυσικό περιβάλλον.  Γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι  απαιτούνται   κεντρικές  ρήξεις  και ανατροπές με τις εφαρμοζόμενες  πολιτικές  της
λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και με τις συμμαχίες, τις διεθνικές ολοκληρώσεις
και τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς που συμμετέχει το εγχώριο κεφάλαιο: ΟΝΕ, Ε.Ε., ΝΑΤΟ.
Απαιτείται  σύγκρουση  σε  κεντρικό  πολιτικό  επίπεδο  και  ήττα  όλων  των  δυνάμεων  που



προώθησαν  και  εφάρμοσαν  τις  πολιτικές  αυτές,  από  το  ΠΑΣΟΚ και  τη  ΝΔ έως  τον  ΣΥΡΙΖΑ.
Ταυτόχρονα, όμως, ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις μεγάλες πολιτικές
και  ιστορικές  ανατροπές  με  τους καθημερινούς  αγώνες.  Με τους αγώνες  που  αλλάζουν την
καθημερινότητα των ανθρώπων σήμερα:  τη συγκέντρωση σε μια πλατεία, την απεργία σε έναν
χώρο  εργασίας,  το  κίνημα  για  την  υπεράσπιση  ενός  δημόσιου  χώρου,  την  αλληλεγγύη  στη
γειτονιά, με τα παραδείγματα δήμων που μέσα από αγώνες επαναδημοτικοποιούν κοινά αγαθά
(νερό,  ενέργεια).  Είμαστε λοιπόν πεπεισμένοι/ες για τη «μεγάλη» σημασία των «μικρών» που
αλλάζουν με άμεσο τρόπο τη ζωή και τη συνείδησή μας.

Ενάντια στους διαχειριστές της μιζέριας

Σχεδόν οχτώ χρόνια μετά τη διοίκηση Καζάκου, που επί της ουσίας «έπεσε» στο δρόμο από τους
αγώνες των κατοίκων, τίποτα δε φαίνεται να έχει ουσιαστικά αλλάξει. Πέρα από επικοινωνιακές
εξαγγελίες,  υποσχέσεις  και  σχέδια  επί  χάρτου,  η  διοίκηση  Καφατσάκη  διεκπεραιώνει  το
μνημονιακό πλαίσιο νεοφιλελεύθερης απορρύθμισης του δήμου.  Διαχειριστές της επιδείνωσης
της  καθημερινότητας  των  κατοίκων,  της  ποιότητας  και  των  συνθηκών  ζωής,  της
αποδιάρθρωσης  των  κοινωνικών  υπηρεσιών  και  των  συνθηκών  εργασίας  των  εργαζομένων,
απέδειξαν ότι μοναδικός τους στόχος διεκδίκησης ήταν και είναι αυτός του «μικρότερου κακού».

Όμως  οι  αγώνες,  οι  διεκδικήσεις  και  τα  κινήματα  των  κατοίκων  του  Ζωγράφου  της
προηγούμενης δεκαετίας έχουν βαθύ αποτύπωμα, ενδεικτικά : «Επιτροπή αγώνα κατοίκων για να
γίνει το κτήμα ζωγράφου κτήμα του λαού», το κίνημα για την προστασία των πλατειών ενάντια
στην τσιμεντοποίησή τους, η κατάληψη  Anti-info café για την επανοικειοποίηση του δημόσιου
χώρου της πλατείας Γαρδένιας,  ο αγώνας των κατοίκων για ν’  ανοίξει  η παιδική χαρά στην
Ούλωφ  Πάλμε,  η  Πρωτοβουλία  Αγώνα  Ζωγράφου  για  την  προστασία  της  πρώτης  κατοικίας
ενάντια στους πλειστηριασμούς. Οι αγώνες αυτοί παραμένουν απολύτως επίκαιροι και ζωτικοί
για το παρόν και το μέλλον στην πόλη μας.

 Το κτήμα Ζωγράφου δεν αποτελεί πάρκο υψηλού πρασίνου ανοικτό στους κατοίκους, αλλά
μια περίκλειστη έκταση, πεδίο ενός οικονομικού διαχρονικού σκανδάλου. Ο πολύχρονος
αγώνας  της  επιτροπής  κατοίκων  για  το  κτήμα  Ζωγράφου  διεκδικούσε  τη  δημιουργία
κοινόχρηστου χώρου υψηλού πρασίνου, με απαλλοτρίωσή του συνολικά με επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού χωρίς εμπορευματικές και ανταποδοτικές χρήσεις. Ταυτόχρονα,
αγωνίστηκε για τη μη αναγνώριση του πολλαπλώς παράνομου δανείου των 19,5 εκατ. €
της διοίκησης Καζάκου  (χρέωσε τους δημότες του Ζωγράφου με συνολικά 40 εκατ. € για
25 έτη) και για την καταγγελία από την πλευρά του δήμου της σύμβασης του δανείου και
της αγοροπωλησίας με την οικογένεια Ζωγράφου. Εμείς από αυτές τις διεκδικήσεις δεν
παραιτηθήκαμε ποτέ!
Η  διοίκηση  Καφατσάκη,  αφού  χρησιμοποίησε  τα  ΜΑΤ  για  την  εκδίωξη  ομάδας
αντιεξουσιαστών  από  τον  χώρο  το  2017,  προχώρησε,  το  καλοκαίρι  του  2018,  στην
αποδοχή της δωρεάς του 50% νομιμοποιώντας τα πεπραγμένα Καζάκου,  παραιτούμενη
ταυτόχρονα από κάθε νομική διεκδίκηση και τα δικαιώματα του δήμου, δηλαδή όλων μας.
Κάτι που ακόμα και ο προηγούμενος δήμαρχος Καλλίρης είχε αρνηθεί να κάνει.    
Την εξυπηρέτηση του δανείου, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την έχει αναλάβει το
κράτος παρακρατώντας ένα πρόσθετο 10% των ΚΑΠ του δήμου, λογαριασμό που φυσικά
πληρώνουν πολλαπλώς οι δημότες/ισσες.



Για  εμάς η υπόθεση δεν  έχει  κλείσει.  Εξακολουθεί  να αποτελεί  στοιχείο διεκδίκησης η
καταγγελία της Σύμβασης, η απόδοση ευθυνών και η απαλλοτρίωση του κτήματος από το
κράτος. Διεκδικούμε το ξήλωμα των περιφράξεων και τη δημιουργία κοινόχρηστου πάρκου
υψηλού  πρασίνου,  χωρίς  εμπορευματικές  χρήσεις  και  ενοποίησή  του  με  τους
παρακείμενους ελεύθερους χώρους πρασίνου έως την πλατεία Γαρδένιας.

 Οι  ελαστικές  εργασιακές  σχέσεις  στο  δήμο  διευρύνονται  –  οχτάμηνες,  εξάμηνες  και
πεντάμηνες συμβάσεις για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών -, οι συνθήκες εργασίας
εντατικοποιούνται και επιδεινώνονται θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους/τις εργαζομένους/
ες, ενώ οι ιδιώτες εργολάβοι και υπεργολάβοι αλωνίζουν, με τις υπηρεσίες του δήμου να
αποψιλώνονται και να συρρικνώνονται διαρκώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Υπηρεσία
Πρασίνου.

 Η  αρνητική  πρωτιά  του  δήμου  ως  μια  από  τις  πιο  πυκνοδομημένες  πόλεις,  με  την
τσιμεντοποίηση των περασμένων δεκαετιών, δεν έχει αντιστραφεί ούτε κατ’ ελάχιστον,
αντίθετα έχει ενισχυθεί. Οι πλατείες που διασώθηκαν από την τσιμεντοποίησή τους, από
τους  αγώνες  των  κατοίκων,  είτε  ρημάζουν,  είτε  παραμένουν  ακατάλληλες  για  να
καλύψουν ανάγκες ελεύθερων χώρων πρασίνου. Ανάγλυφα αποτυπώνεται ο τρόπος σκέψης
της  διοίκησης  Καφατσάκη  και  η  σχέση  της  με  τους  αγώνες  των  κινημάτων  με  την
πρόσφατη τσιμεντοποίηση της πλατείας Μερκάτη και την άσφαλτο στο κτήμα Ζωγράφου. 

 Εκατοντάδες παιδιά έμειναν και φέτος εκτός παιδικών σταθμών στο δήμο Ζωγράφου με
τις  οικογένειες  να  βρίσκονται  σε  απόγνωση.  Τα  τελευταία  δέκα  χρόνια  οκτώ παιδικοί
σταθμοί έχουν κλείσει στο δήμο μας και ακόμα κανένας νέος δεν έχει δημιουργηθεί, ενώ η
κατάργηση των τροφείων 130.000€ είναι εκτός συζήτησης. Η ελλιπής χρηματοδότηση, η
ιδιωτικοποίηση  και  η  εμπορευματοποίηση  της  προσχολικής  αγωγής  συνεχίζεται,  με
τους/τις εργαζόμενους/ες όμηρους/ες των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

 Η πλήρης σύμπλευση της σημερινής δημοτικής αρχής στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης
ή η προκλητική αδράνειά της, καταδεικνύεται, πέραν των άλλων, από ζητήματα μείζονος
σημασίας, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, το Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού
και  τα  26  ακίνητα  του  δήμου  που  πέρασαν  στη  δικαιοδοσία  της  Εταιρείας  Ακινήτων
Δημοσίου, θυγατρικής του Υπερταμείου. Η υπεράσπιση της δημόσιας δημοτικής περιουσίας
και  σημαντικών  περιβαλλοντικών  αγαθών  αστικού  και  περιαστικού  πρασίνου,  με
υπερτοπική  διάσταση,  αφήνονται  έρμαια  στους  σχεδιασμούς  της  κυβέρνησης  και  του
κράτους προς όφελος των δανειστών και των εργολάβων.

Η επέκταση του μετρό στον δήμο μας αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα έργα που θα
δώσει ανάσα σε χιλιάδες συμπολίτες μας που μετακινούνται καθημερινά για τις δουλειές και τις
σπουδές τους από και προς τις γειτονιές του Ζωγράφου. Πάγια θέση μας αποτελεί η ενίσχυση
των μαζικών μέσων συγκοινωνίας και ιδιαίτερα των μέσων σταθερής τροχιάς. Η επέκταση του
μετρό στο δήμο μας ήταν και είναι απαραίτητη. 

Παρ’  όλα  αυτά,  η  εμπειρία  έχει  δείξει  ότι  ταυτόχρονα  παρουσιάζονται  και  προβλήματα  και
αρνητικές  επιπτώσεις  που  απαιτούν  αντιμετώπιση,  κατάλληλο  σχεδιασμό  και  λήψη  μέτρων.
Εντός των επόμενων μηνών, τουλάχιστον  τρία εργοτάξια προγραμματίζονται να στηθούν στην
καρδιά του δήμου Ζωγράφου: στην πλ.  Γαρδένιας,  στην πλ.  Ελευθερίας και στην πλ.  Αόρνου
(Ιλίσια). Για δέκα έτη – έως το 2029 -, θα δεσμευτούν πλατείες, παιδικές χαρές και δρόμοι, βαριά
φορτηγά  θα  μεταφέρουν  πρώτες  ύλες  και  μπάζα,  δέντρα  θα  κοπούν  με  αποτέλεσμα  την
κυκλοφοριακή επιβάρυνση κεντρικών οδικών αρτηριών, ενώ θα προκληθεί ρύπανση από σκόνη
καθώς και  ηχορύπανση και  συνολικά  η  κοινωνικοοικονομική  ζωή και  η  καθημερινότητα  των



κατοίκων θα αλλάξει. Η παρούσα αλλά και η επόμενη δημοτική αρχή έχει ευθύνη και πρέπει να
δεσμευτεί  (π.χ.  ανεξάρτητες  μελέτες,  κινητοποίηση  των  υπηρεσιών  του  δήμου)  σε  σειρά
ενεργειών,  από  τον  έλεγχο  της  εταιρείας  έως  τη  λήψη  των  αντίστοιχων  μέτρων,  για  την
πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών στους/στις δημότες/ισσες από την περιβαλλοντική
επιβάρυνση, για τον έλεγχο των παρεμβάσεων, για τη διασφάλιση των μετακινήσεων και των
συγκοινωνιών, αλλά και για ένα σχέδιο αποκατάστασης υποδομών. Η διασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος και η ποιότητα ζωής των δημοτών δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια της ΤΕΡΝΑ και
κάθε ιδιωτικής εταιρείας.

Όχι στο δήμο επιχείρηση

Η αυτοδιοίκηση στα χέρια των κατοίκων

Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  αποτελεί  πεδίο  άσκησης  κινηματικής  και  πολιτικής  δράσης  που
θεωρητικά  επιτρέπει την αμεσότερη συμμετοχή των κατοίκων και των πολιτών στη λήψη και
στον έλεγχο των αποφάσεων καθώς επίσης και στις διεκδικήσεις με απτά αποτελέσματα στην
καθημερινότητα. Εντούτοις, συχνά επιχειρείται μια συγκάλυψη των πολιτικών χαρακτηριστικών
των  αυτοδιοικητικών  εκλογών,  που  συνδέονται  με  πολιτικές  και  ιδεολογικές  επιλογές.
Παρουσιάζονται «αυτοδιοικητικές υποψηφιότητες, προγράμματα και λύσεις» αποσπασμένες από
την πολιτική και κοινωνική σύγκρουση που διατρέχει την κοινωνία ανάμεσα στις ανάγκες της
μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και των συμφερόντων των κυρίαρχων δυνάμεων. Ξέρουμε όμως
πολύ  καλά ότι  τα  προβλήματα και  οι  ανάγκες  της  καθημερινότητάς  μας  δεν  είναι  καθόλου
ουδέτερα.

Οι  δήμοι  και  η  καθημερινότητά  μας  μετατρέπονται  σε  ένα  νέο  επιχειρηματικό  “Eldorado”.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: α) η κερδοσκοπία επί της λαϊκής κατοικίας και των
αξίων γης με τη συχνή εκδίωξη ευρύτατων λαϊκών στρωμάτων από τις γειτονιές τους (αστικός
εξευγενισμός, real estate, Airbnb), β) η ιδιωτική εκμετάλλευση των ελεύθερων-δημόσιων χώρων,
των χώρων αναψυχής και πολιτισμού, γ) η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης
των πάντων, από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, τις συγκοινωνίες,
τη διαχείριση απορριμμάτων, το νερό, την προσχολική αγωγή μέχρι το κλάδεμα των δέντρων.
Όλα όσα αποτελούσαν πυρήνα των δημόσιων – κοινωνικών υποδομών, υπηρεσιών και περιουσίας
που βεβαίως πληρώνονται μέσα από την κάθε είδους φορολογία και κυρίως τη γενική φορολογία,
σήμερα  επιχειρείται  να  περάσουν,  είτε  έχουν  ήδη  περάσει,  σε  ιδιώτες.  Κύριος  στόχος  να
παράγουν  κέρδος  που  επιβαρύνει  πάλι  στα  λαϊκά  στρώματα  μέσω  της  φορολογίας,  των
ανταποδοτικών τελών ή και απευθείας μέσω της αγοράς. Παράλληλα, ολόκληρα τμήματα του
πληθυσμού στερούνται των υπηρεσιών αυτών ωθούμενα στο περιθώριο. Η ποιότητα υποδομών
και  παροχών  πέφτει  κατακόρυφα,  ενώ  οι  εργαζόμενοι/ες  σε  αυτές  ζουν  τον  εφιάλτη  της
ελαστικής εργασίας, των μισθών – φιλοδώρημα και των απαράδεκτων συνθηκών εργασίας.

Μνημόνια στους δήμους: Καλλικράτης, Κλεισθένης

Στα χρόνια των μνημονιακών προγραμμάτων επιταχύνθηκαν σημαντικές αναδιαρθρώσεις στους
δήμους. Οι εγχώριες και διεθνείς δυνάμεις του κεφαλαίου «αξιοποιώντας την κρίση ως ευκαιρία»
μετέτρεψαν τους δήμους από τη μια σε «θύματα» και από την άλλη σε απλούς εφαρμοστές των
κεντρικών  πολιτικών.  Οι  δήμοι  μοιάζουν  όλο  και  περισσότερο  με  επιχειρηματικές
συγκεντρωτικές δομές, τεχνοκρατικής διαχείρισης, με αντιδημοκρατικές δομές και λειτουργίες



που αποξενώνουν τους πολίτες ενώ συνδέονται και διαπλέκονται όλο και στενότερα με κρατικά
και επιχειρηματικά δίκτυα. Αναζητούν αυτοτελώς και ανταγωνιστικά πόρους από το ΕΣΠΑ, τις
Περιφέρειες,  το  κράτος  και  την  Ε.Ε.,  ενώ  ταυτόχρονα  περικόπτουν  δαπάνες,   προωθούν
συμβάσεις ΣΔΙΤ και κάθε μορφής έμμεσες ή άμεσες ιδιωτικοποιήσεις. Παράλληλα, τμήμα των
περικοπών,  της λιτότητας, της συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους πέρασε μέσα από τους
δήμους.  

Το  πρόγραμμα  Καλλικράτης  αποτέλεσε  το  νομοθετικό  πλαίσιο  με  το  οποίο  τα  μνημόνια
εγκαταστάθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Κλεισθένης, πέρα από τη συζήτηση -που συχνά
συσκοτίζει τις βασικές πλευρές του, για το αναλογικότερο σύστημα εκλογής, την ίδια στιγμή που
μεταφέρει σειρά πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο δήμαρχο -, αποτελεί συνέχεια και σε ορισμένες
περιπτώσεις  περαιτέρω  εμβάθυνση  της  αντιδραστικής  αρχιτεκτονικής  του  Καλλικράτη
ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γ. Ραγκούση που εισηγήθηκε
τον Καλλικράτη το 2010: ο Καλλικράτης αποτελεί  «αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος
σταθερότητας και ανάπτυξης» και σήμερα: «ο Κλεισθένης αποδέχεται τον Καλλικράτη».

Στο οικονομικό πεδίο, τα αποτελέσματα του μνημονιακού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση
είναι  προφανή.  Η  κατάρρευση  των  Κεντρικών  Αυτοτελών  Πόρων  (ΚΑΠ)  που  το  κράτος
υποχρεούται να αποδίδει στους δήμους έχει ξεπεράσει κάθε όριο, με περικοπή άνω του 60%. Οι
σωρευμένες παρακρατήσεις έχουν φθάσει στο τέλος του 2018 τα 16 δις €. Ο ρόλος του κράτους
ως  εγγυητή  της  αναδιανομής  και  των  άμβλυνσης  των  χωρικών  και  κοινωνικών  αντιθέσεων
μεταξύ  των  Δήμων  έχει  εγκαταλειφθεί  προ  πολλού.  Παράλληλα,  το  πρόγραμμα  δημοσίων
επενδύσεων ΠΔΕ των δήμων από τα 1109 εκατ. του 2009 έχει συρρικνωθεί στα 180 εκατ. €. Και
σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, στον προϋπολογισμό του 2019 προβλέπεται στόχος πλεονάσματος
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 244 εκατ. €. Με άλλα λόγια, την ίδια στιγμή που οι υποδομές των
δήμων καταρρέουν, οι κοινωνικές υπηρεσίες συρρικνώνονται, οι κρατικοί πόροι έχουν δραματικά
περικοπεί  και  μάλιστα  σε  ένα  περιβάλλον  οξυμένων  κοινωνικών  αναγκών,  οι  δήμοι
υποχρεώνονται  σε πλεονασματικούς ή  ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.  Πιστή σε  αυτή την
κατεύθυνση και η διοίκηση Καφατσάκη που πανηγυρίζει για τα αποθεματικά του Δήμου που έχουν
ξεπεράσει τα 16 εκατ. €. Και που πιθανότατα τα κρατά ως «εγγύηση» και για τις οικονομικές
ανάγκες αποπληρωμής του δανείου Καζάκου για την υπερτιμημένη αγορά της Βίλας, την οποία
νομιμοποίησε. 

Για να ανατραπεί αυτό το πλαίσιο ασφυξίας και πρόσδεσης των δήμων στις νεοφιλελεύθερες
κρατικές  πολιτικές  απαιτούνται  ριζικές  τομές  και  ρήξεις  τόσο στη σχέση των δήμων με  το
κράτος,  όσο πρωτίστως στην  σχέση δημοτών και  κατοίκων  με  τους  δήμους  και  την  τοπική
αυτοδιοίκηση.

Ο Κλεισθένης με το σύστημα εκλογής και διοίκησης που εισάγει δημιουργεί αντικειμενικά τις
προϋποθέσεις  για  τη  δημιουργία  ενός  μετώπου  των  δυνάμεων  που  στηρίζουν  το  παραπάνω
πλέγμα των νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων στους δήμους. Ένα μέτωπο με δύο κεντρικούς
πόλους, τις δυνάμεις που πρόκεινται σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ από τη μια και τη ΝΔ από την άλλη.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η προοπτική εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο ένα μέτωπο όλων των
δυνάμεων της Αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για
την ανατροπή αυτού του πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε φέτος ενωτική πρόταση και
προς  τις  αντίστοιχες  δυνάμεις  στο  δήμο  μας  (Λαϊκή  Συσπείρωση,  Κίνημα  στην  Πόλη),  που
δυστυχώς την αρνήθηκαν. Για εμάς, όμως, το ενωτικό κάλεσμα είναι διαρκές και ο δρόμος της



κοινής  αγωνιστικής  δράσης,  αλλά  και  της  πολιτικής  συμπόρευσης  παραμένει  ανοιχτός  στο
μέλλον. 

 Κεντρικοί άξονες και στόχοι σε αυτή την κατεύθυνση:

 Ανατροπή  του  «Καλλικράτη»  και  του  «Κλεισθένη»  που  ενσωματώνουν  όλο  το
νεοφιλελεύθερο μνημονιακό πλαίσιο στην αυτοδιοίκηση.

 Πλήρης απόδοση και αποκατάσταση όλων των θεσμοθετημένων πόρων και επιχορηγήσεων
και ειδικότερα των ΚΑΠ ως βασικής πηγής χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης και ως
εργαλείων αναδιανομής για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την άμβλυνση των
χωρο-κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των δήμων.

 Κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 Χωρική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ και εκδημοκρατισμός της λειτουργίας τους με στόχο την

κατάργηση  των  συγκεντρωτικών  δομών  και  λειτουργιών  και  την  ενίσχυση  της
δυνατότητας άμεσης συμμετοχής και ελέγχου, κάθε κατοίκου και δημότη, στο σχεδιασμό
και στη λήψη αποφάσεων.

 Άρση του Δημαρχοκεντρικού χαρακτήρα και καθιέρωση της απλής αναλογικής σε όλα τα
επίπεδα εκλογής και αντιπροσώπευσης των Ο.Τ.Α.

 Υπεράσπιση της Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας ενάντια σε κάθε παραχώρηση στο
Υπερταμείο (π.χ. βίλα - Κοτοπούλη, σχολεία, παιδικές χαρές, ΚΑΠΗ, γήπεδο και τεράστια
έκταση γης έως τον Υμηττό),  σε  ΣΔΙΤ  και  σε  ιδιωτική  εκμετάλλευση κάθε είδους,  με
αποκλειστική στόχο την απόδοσή της μέσα από τις λειτουργίες του δήμου στην κάλυψη
κοινωνικών αναγκών.

 Επαναπροσδιορισμός  και  αντιστοίχιση  αρμοδιοτήτων  και  ρόλου  των  δήμων  με  τους
απαραίτητους πόρους, ενάντια στη μετατροπή τους σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς.

 Καθιέρωση διαδικασιών πλήρους διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου στην κατάρτιση των
προϋπολογισμών αλλά και στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων.

 Κατάργηση  των  δημοτικών  τελών  και  φόρων  για  ανέργους/ες  και  άπορους/ες,
προοδευτική μείωση για τους εργαζόμενους και αύξηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Για έναν δήμο της συμμετοχής, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης ενάντια σε κάθε
μορφής ρατσισμό και διακρίσεις

Για εμάς, ο πλούτος μιας πόλης είναι οι κάτοικοι που συμμετέχουν και αυτοοργανώνονται, που
αντιστέκονται,  που  παλεύουν  συλλογικά  και  με  αλληλεγγύη  ενάντια  στη  φτώχεια,  στην
περιθωριοποίηση,  στις κοινωνικές ανισότητες, στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία.
Είναι οι κάτοικοι που μέσα από δημοκρατικές συλλογικότητες και μορφές άμεσης δημοκρατίας,
μικρές πολιτιστικές ομάδες και δομές αλληλεγγύης δίνουν το χρώμα και τον τόνο στις γειτονιές.
Αναδιαμορφώνουν τον σύγχρονο αστικό ιστό, σπάνε το πέπλο της παθητικότητας ξαναδίνοντας
νόημα στην «κοινότητα» και στα «κοινά» όλων μας: εργαζόμενων, ανέργων, νεολαίας, γυναικών,
φοιτητών,  μέλη  της  LGBTQ κοινότητας,  αναπήρων,  μεταναστών/στριων  και  προσφύγων.  Με
αυτόν  τον  τρόπο  διεκδικούμε  και  επανοικειοποιούμαστε  τις  γειτονιές  μας,  ξαναχτίζοντας
δεσμούς  αλληλεγγύης  και  αντίστασης  ενάντια  σε  κάθε  είδους  διάκριση  και  αποκλεισμό,
οικοδομώντας τον πιο ισχυρό φραγμό απέναντι στην φασιστική απειλή της Χρυσής Αυγής.

 Αγωνιζόμαστε για ένα δήμο που θα βασίζεται και θα ενισχύει τη συλλογική οργάνωση των
κατοίκων ενάντια στις λογικές ανάθεσης, στη συγκεντρωτική εξουσία με την καθιέρωση



συμμετοχικών και «από τα κάτω» θεσμών σχεδιασμού, παρέμβασης και ελέγχου όπως: α)
λαϊκές  συνελεύσεις  κατοίκων  ανά  γειτονιά/δήμο,  β)  συμμετοχικό  προϋπολογισμό,  γ)
τοπικά δημοψηφίσματα, δ) τοπική λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

 Ίδρυση και λειτουργία δημόσιων και δωρεάν δομών υποδοχής, κοινωνικής, οικονομικής
και  ψυχολογικής  υποστήριξης  γυναικών,  θυμάτων  ενδοοικογενειακής  και  κάθε  είδους
έμφυλης βίας και των παιδιών τους. 

 Δημιουργία  δημοτικών  δομών  αλληλεγγύης,  στήριξης  και  ένταξης  προσφύγων  και
μεταναστών/τριών (διδασκαλία ελληνικής γλώσσας).   Ίδρυση γραφείου ενημέρωσης και
νομικής υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών/τριων, ισότιμη πρόσβασή τους σε όλες
της υπηρεσίες του Δήμου. 

 Στον αντίποδα των αποσπασματικών πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων «βιτρίνας»,
η ενίσχυση του πολιτισμού σημαίνει πολιτιστικά κέντρα σε κάθε συνοικία του Ζωγράφου,
στήριξη  και  οικονομική  ενίσχυση  των  κυττάρων,  συλλόγων  και  ομάδων  παραγωγής
πολιτισμού στο δήμο και ιδιαίτερα των νέων, με πρόσβαση στους δημοτικούς χώρους και
στις  αντίστοιχες  εγκαταστάσεις.  Ενίσχυση  της  ερασιτεχνικής  πρωτοβουλίας  και  του
μαζικού λαϊκού αθλητισμού, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

 Άρση  του  αποκλεισμού  της  πρόσβασης  στο  δημόσιο  χώρο  και  στις  δημοτικές
εγκαταστάσεις  εμποδιζόμενων ατόμων όπως κινητικά  ανάπηρων χρηστών αναπηρικού
αμαξιδίου,  τυφλών,  ηλικιωμένων  με  δυσκολία  στη  βάδιση,  μανάδων  με  μικρά  παιδιά,
δηλαδή ένα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμού που ζει  και  κινείται  στις  γειτονιές  του
Ζωγράφου. Να πάψει ο δήμος Ζωγράφου να αποτελεί έναν από τους πιο απροσπέλαστους
δήμους  της  χώρας.  Εξασφάλιση  προσβασιμότητας  πεζοδρομίων,  δρόμων  δημοτικών
χώρων, κλίση ραμπών, επαρκείς θέσεις πάρκινγκ αναπήρων, ζώνες όδευσης τυφλών και
πεζών.

Οι ανάγκες των κατοίκων στο προσκήνιο – κοινωνική πολιτική, υγεία, πρόνοια -

Ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας, των περικοπών και της μνημονιακής προσαρμογής των
πλεονασματικών  δήμων με  συσσώρευση ταμειακών αποθεμάτων (άραγε για  ποιους,  για  τους
δανειστές;  τις  τράπεζες;)  πρώτη  προτεραιότητα  για  εμάς  είναι  η  κάλυψη  των  αυξημένων
αναγκών της κοινωνικής πλειοψηφίας και των εργαζομένων.

 Επέκταση  και  στήριξη  όλων  των  κοινωνικών  υπηρεσιών  του  δήμου  των  υπηρεσιών
πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας για τη στήριξη των κατοίκων και ιδιαίτερα των πιο
ευπαθών ομάδων. Ειδικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τις πιο ευπαθείς ομάδες, που
βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, με μέτρα εξασφάλισης σίτισης και στέγασης. 

 Ενίσχυση  και  ίδρυση  πρόσθετων  δημοτικών  ιατρείων  ως  κέντρων  πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, ενημέρωσης και πρόληψης, κατ’ οίκον νοσηλείας και υγειονομικής κάλυψης
των ατόμων με προβλήματα μετακίνησης.

 Δημιουργία και επέκταση νέων παιδικών και βρεφικών σταθμών, με επαρκή στελέχωση και
κατάλληλο μόνιμο προσωπικό για την πλήρη δωρεάν κάλυψη των αναγκών των κατοίκων
του Ζωγράφου (ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών).

 Δομές ολοήμερης απασχόλησης των παιδιών.
 Αναβάθμιση όλων των σχολικών υποδομών. Για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στη

δημιουργικότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των μαθητών/τριών. Με αξιοπρεπείς
σχολικές  βιβλιοθήκες,  χώρους  για  συνελεύσεις  και  εκθέσεις,  επαρκείς  εγκαταστάσεις



άθλησης,  με  κινηματογραφικές  και  θεατρικές  ομάδες  και  ενίσχυση  κάθε  πολιτιστικής
δραστηριότητας. Για ένα σχολείο ζωντανό κύτταρο του δήμου για όλους τους κατοίκους,
ανοιχτός χώρος συλλογικών δραστηριοτήτων κατά τις απογευματινές ώρες.  

 Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω αλλά και για την κάλυψη όλων των αναγκών του δήμου
είναι  η  πρόσληψη  μόνιμου  και  επαρκούς  προσωπικού  με  μόνιμες  και  σταθερές  θέσεις
εργασίας και με ταυτόχρονη διασφάλιση των εργασιακών και μισθολογικών κατακτήσεων
του καθώς και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Διεκδικώντας θεμέλια της ζωής

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων στη στέγη, στα κοινά αγαθά «commons» (π.χ. νερό, ενέργεια),
αλλά και στα θεμέλια της ποιότητας ζωής που αφορούν στους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους
αστικού και περιαστικού πρασίνου, στις συγκοινωνίες και ευρύτερα στην αστική κινητικότητα,
στη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων, αποτελούν τα θεμέλια ζωής για την κοινωνική
πλειοψηφία στην πόλη μας.

 Υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας ενάντια σε κάθε είδους πλειστηριασμό. Καμία έξωση
στο δήμο μας. Προστασία της κατοικίας για τα νοικοκυριά σε επισφάλεια, προστασία των
ενοικιαστών με θέσπιση ανώτατων ορίων στις τιμές, εξασφάλιση δημοτικής κοινωνικής
κατοικίας σε άπορους & άστεγους.

 Εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στα κοινά αγαθά του νερού και της ενέργειας. Καμία
διακοπή  ρεύματος  στους  φτωχούς  συμπολίτες  μας,  αγώνας  ενάντια  στην  ενεργειακή
φτώχεια.

 Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η δραστική αύξηση των ελεύθερων χώρων πρασίνου ανά
κάτοικο  και  η  ανεμπόδιστη  προσβασιμότητα  στους  υπάρχοντες  δημόσιους  χώρους.
Ενάντια στο δόγμα τσιμεντοποίησης των προηγούμενων δεκαετιών με τη σύμπραξη δήμου
και εργολάβων και εμπορικής εκμετάλλευσης κάθε ελεύθερου  χώρου,  αποτελεί  ζωτική
ανάγκη ο  πολλαπλασιασμός των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.  Άμεση αξιοποίηση σε
αυτή  την  κατεύθυνση  κάθε  χώρου  που  αποτελεί  δημοτική  περιουσία  και  σχεδιασμός
αύξησής  τους  με  απαλλοτριώσεις  και  νέων  χώρων,  δενδροφυτεύσεων  σε  δρόμους  και
απελευθέρωση πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα και υπαίθριες εμπορικές κατασκευές.
Φροντίδα και προστασία των υπαρχόντων ελευθέρων δημόσιων χώρων, επανασχεδιασμός
τους ώστε να είναι φιλικοί προς τους χρήστες και να μπορούν να φιλοξενούν ποικίλες
δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς. 

 Ενάντια στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης απορριμμάτων, στα ΣΔΙΤ και
στην  προώθηση  της  καύσης  και  άλλων  εμπορευματικών  σχεδίων  που  εκτινάσσουν  το
κόστος και  την οικολογική  επιβάρυνση,  αγωνιζόμαστε για  τη δημόσια αποκεντρωμένη
διαχείριση απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση)
με  διαλογή  στην  πηγή  μέσα  από  τοπικές  δημοτικές  και  διαδημοτικές  υποδομές  με
κοινωνικό έλεγχο και διαχείριση.

 Ενοποίηση  του  πρασίνου  του  δήμου  Ζωγράφου  με  την  Πανεπιστημιούπολη  και  την
Πολυτεχνειούπολη, χωρίς κάγκελα και περιφράξεις. Στον αντίποδα της αντίληψης για ένα
περίκλειστο πανεπιστήμιο της επιτήρησης, «άβατο» για την κοινωνία, υπερασπιζόμαστε
ένα δημόσιο πανεπιστήμιο ανοιχτό και συνδεδεμένο με τις κοινωνικές ανάγκες, γεγονός
που αποτυπώνεται και στην συνέχεια και προσβασιμότητα του χώρου.

 Σχεδιασμός και μέτρα για την βελτίωση της κινητικότητας και ιδιαίτερα της «ήπιας»
στην πόλη για όλους τους κατοίκους χωρίς αποκλεισμούς ενάντια στη χρήση του Ι.Χ. Σε
συνδυασμό με ένα δίκτυο πρασίνου απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δικτύου



ποδηλατοδρόμων  και  πεζοδρόμων  με  ταυτόχρονη  ενίσχυση  της  (προβληματικής  έως
ανύπαρκτης μέχρι  σήμερα)  δημόσιας-δημοτικής συγκοινωνίας για  την αναβάθμιση της
ποιότητας των μετακινήσεων. 

 Άμεση υπερτοπική προτεραιότητα αποτελεί η νίκη του αγώνα για Μητροπολιτικό Πάρκο
υψηλού  πρασίνου  στου  Γουδή,  με  απομάκρυνση  των  ιδιωτών  και  κάθε  είδους
εγκαταστάσεων  (στρατού  και  ΜΑΤ),  όπως  και  η  έκδοση  Π.Δ.  για  την  προστασία  του
Υμηττού. 

Ζωγράφου - Ανυπότακτη Πόλη 

Μια νέα δημοτική κίνηση με παρελθόν αγώνων στη γειτονιά. 

Προερχόμαστε  από  τα  κινήματα  και  τους  αγώνες  που  αναπτύχθηκαν  στη  γειτονιά  τα
προηγούμενα  χρόνια.  Αποτελούμε  μια  πολυσυλλεκτική  συλλογικότητα  ποικίλων  ρευμάτων,
παραδόσεων και  συλλογικοτήτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς και  των κινημάτων.  Ενάντια
στην περιχαράκωση και την αδράνεια προβάλλουμε την ενότητα, την εξωστρέφεια και τη δράση,
σήμερα. 

Συνεχίζουμε να επιμένουμε στην ανάγκη ενότητας των ριζοσπαστικών Αριστερών δυνάμεων και
συλλογικοτήτων, των ανένταχτων αγωνιστών/στριών, με έμφαση στις δημοκρατικές συλλογικές
διεργασίες οργάνωσης διαλόγου και κοινής κινηματικής και πολιτικής δράσης.

Ενάντια σε κάθε μορφής ανάθεση. Έχουμε αποδείξει ότι στόχο μας δεν αποτελεί η διεκδίκηση
θώκων και εξουσίας, αλλά ο αγώνας και η διεκδίκηση με συλλογικές θέσεις και προτάσεις για
την επίτευξη κατακτήσεων που θα καλυτερεύσουν τη ζωή της κοινωνικής πλειοψηφίας ενάντια
στα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών.

Με ισχυρή πεποίθηση ότι το μέλλον και η καθημερινότητα μας αλλάζουν με συλλογική δράση, με
αυτοοργάνωση, με συμμετοχή και με αλληλεγγύη.

Με όπλο τις ιδέες μας, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη, στην αυτονομία των κινημάτων,
χωρίς έτοιμες βεβαιότητες. «Περπατάμε ρωτώντας», με τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειές μας,
αλλά με ισχυρή τη βούληση ότι όλοι/ες μαζί μπορούμε να τα πάρουμε όλα πίσω, ότι τα όνειρα και
οι ανάγκες μας είναι πάνω από τα κέρδη τους.

Μια  συλλογικότητα  ενάντια  σε  κάθε  μορφής  ρατσισμό  και  διάκριση.  Μια  συλλογικότητα
διεθνιστική και αντιπολεμική, ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον εθνικισμό. Μια συλλογικότητα
οικολογική που στοχεύει στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος ως όρου επιβίωσης για την παρόν και το μέλλον των κοινωνιών.

Με  όραμα  μια  χειραφετημένη  κοινωνία  της  συλλογικής  δημοκρατίας  και  της  εξάλειψης  της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
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