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Ζωγράφου ‐ Ανυπότακτη Πόλη 

Προεκλογική Συγκέντρωση (Παρασκευή 17/5, πλ. Γαρδένιας 

Ομιλία υποψηφίου Δημάρχου Χρίστου Τουλιάτου 

 

Καλησπέρα σας, 

Αγαπητοί συμπολίτες, γείτονες, φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες 

Ευχαριστούμε πολύ για  την αποψινή σας παρουσία που μας δίνει  κι άλλη δύναμη να συνεχίσουμε  τον 

αγώνα της δημοτικής κίνησης Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη στη γειτονιά μας.  

Να συνεχίσουμε κόντρα στον καιρό από ό,τι φαίνεται. Και σήμερα και γενικά. Μας έλαχε να ζήσουμε σε 

άσχημους  καιρούς.  Ξέρετε,  όμως,  οι  αρχαίοι  Κινέζοι  έλεγαν  ότι  είναι  ευχή  και  κατάρα  να  ζήσεις  σε 

τέτοιους ενδιαφέροντες καιρούς. Γιατί σε τέτοιες εποχές αλλάζουν τα πράγματα πιο γρήγορα, είτε προς 

το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο.  

Πιστέψαμε το πρώτο, ότι θα αλλάξουν προς το καλύτερο την πενταετία 2010‐15. Η ζωή δείχνει ότι παρά 

τους  μεγάλους  αγώνες  μας  δεν  ανατρέψαμε  ακόμα  ό,τι  μας  επέβαλαν  ντόπιοι  και  ξένοι  δυνάστες  και 

πάμε προς το χειρότερο. Μάλιστα, με τη μνημονιακή στροφή του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, η 

απογοήτευση κυρίευσε σημαντικό μέρος του κόσμου που αγωνίστηκε και ήλπιζε.  

Τα μνημόνια, η λιτότητα και τα ψηφισμένα αντιλαϊκά μέτρα παραμένουν εδώ είτε με ΝΔ‐ΠΑΣΟΚ είτε με 

ΣΥΡΙΖΑ‐ΑΝΕΛ, η επιτροπεία των δανειστών θα υπάρχει έως το 2060, οι πλειστηριασμοί πρώτων κατοικιών 

προχωράνε όπως και οι κατασχέσεις σε μικροοφειλέτες (και στο δήμο μας φέτος όπως καταγγέλθηκε και 

στο δημοτικό συμβούλιο!).  
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Οι  μνημονιακές  πολιτικές  υλοποιήθηκαν  και  στην  αυτοδιοίκηση  με  τους  νόμους  Καλλικράτη  και 

Κλεισθένη και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.  

Αυτά οδήγησαν σε δραματική μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης σε περιφέρειες και ειδικά δήμους 

(περίπου 60%), που μάλιστα παρατύπως δεν αποδίδεται καν όλη ακόμα και αυτή. Οδήγησαν στη λογική 

των  ισοσκελισμένων  προϋπολογισμών,  της  υποβάθμισης  της  δημόσιας  και  δωρεάν  υγείας  και 

εκπαίδευσης στις γειτονιές, της εκποίησης δημόσιων χώρων, της μείωσης των κοινωνικών δαπανών και 

της αύξησης των δημοτικών τελών και της ανταποδοτικότητας που προωθείται.     

Αυτό  είναι,  σε  γενικές  γραμμές,  το  τοπίο  στο  οποίο  καλούμαστε  να  δράσουμε  και  να  παρέμβουμε 

συνολικά  στην  κοινωνία  και  ειδικότερα  και  στο  δήμο  μας.  Και  δεν  το  αλλάζει  η  προσπάθεια  της 

κυβέρνησης να δείξει ότι θα δώσει παροχές, από τα 10 που μας πήρε να γυρίσει 1.  

Αυτό το δύσκολο τοπίο το ξεχνάνε οι υποψήφιοι δήμαρχοι των μνημονιακών κομμάτων της πόλης μας, 

αλλά επενεργεί και επηρεάζει το τι μπορεί να γίνει και στο δήμο μας.  Ένα τοπίο που γεννά απαισιοδοξία 

στη  σκέψη  των  κατοίκων  της  πόλης,  αλλά  εμείς  προχωράμε  με  την  αισιοδοξία  της  βούλησης.  Και 

πιστεύουμε αυτό που λένε κάποιοι στίχοι των Active Member : «Βάστα στον κόσμο που γεννιέται βλέπω 

πέρασμα».   

Για  αυτό  ξαναμαζευτήκαμε  ενεργός,  αγωνιζόμενος  κόσμος  της  γειτονιάς,  παλιοί  και  νέοι  γνώριμοι  και 

φτιάξαμε την ενωτική δημοτική κίνηση Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη. Για να ανοίξουμε ξανά ένα τέτοιο 

πέρασμα  κι  εδώ  στη  γειτονιά.  Παρά  τις  δυσκολίες  και  την  απογοήτευση  που  κυριαρχεί  σε  πολλούς 

συμπολίτες μας. 

Ένα πέρασμα αναγκαίο γιατί σχεδόν εννιά 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  αποδιάρθρωσης  των  κοινωνικών  υπηρεσιών  και  των  συνθηκών 

εργασίας  των  εργαζομένων,  απέδειξαν  ότι  η  λογική  τους  ήταν  και  είναι  η  διεκδίκηση  απλά  του 

«μικρότερου κακού». Μία λογική που στρώνει τελικά πάντα τον δρόμο στο χειρότερο. 

Όμως  οι  αγώνες,  οι  διεκδικήσεις  και  τα  κινήματα  των  κατοίκων  του  Ζωγράφου  της  προηγούμενης 

δεκαετίας έχουν βαθύ αποτύπωμα, αφήνουν το χνάρι τους μέχρι σήμερα.  

Θυμηθείτε :«Επιτροπή αγώνα κατοίκων για να γίνει το κτήμα ζωγράφου κτήμα του λαού», το κίνημα για 

την προστασία  των πλατειών ενάντια στην  τσιμεντοποίησή  τους από  τη διοίκηση Καζάκου, η κατάληψη 

Anti‐infocafé  για  την  επανοικειοποίηση  του  δημόσιου  χώρου  της  πλατείας  Γαρδένιας,  ο  αγώνας  των 

κατοίκων  για  ν’  ανοίξει  η  παιδική  χαρά  στην  Ούλωφ  Πάλμε,  ο  ΣΥΝ.ΖΩ.,  το  Αντιφασιστικό  Μέτωπο,  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. 

Δεν  έχουν  ξεχαστεί,  έχουν  κερδίσει  σημαντικά  πράγματα  και  την  παρακαταθήκη  τους  συνεχίζουμε 

σήμερα.  

Η  στάση  απέναντι  σε  αυτούς  και  σε  όσα  όρισαν  και  έθεσαν  στην  επικαιρότητα  ορίζει  στην 

πραγματικότητα  και  την  πολιτική  και  προγραμματική  διαφορά  των  δυνάμεων  της  μνημονιακής 

διαχείρισης από την μία πλευρά και των μαχόμενων δυνάμεων στην πόλη μας από την άλλη. Κι επειδή, 
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όπως  έλεγε  ο  Γκαίτε  στον  «Φάουστ»,  η  θεωρία  είναι  γκρίζα,  αλλά  πράσινο  το  δέντρο  της  ζωής  ας 

θυμηθούμε τη ζώσα κινηματική ιστορία μας και τα ζητήματα που θέτει ακόμα προς επίλυση:   

 Το  κτήμα  Ζωγράφου  είναι  πράσινο ακριβώς  επειδή αποτρέψαμε  το  να  γίνει  τσιμέντο  και  εμπορικό 

κέντρο με δυναμικό τρόπο, ανοίγοντας επανειλλημένα το λουκέτο και κάνοντας μαζικά λαϊκά γλέντια 

μέσα στο χώρο. Έτσι κερδήθηκε αυτό, στην πράξη. Και όχι απλά και μόνο με νομικές προσφυγές όπως 

πρότεινε η κ.Καφατσάκη και ο κόσμος  του ΜΑΖΙ  τότε στην Επιτροπή Αγώνα. Έτσι θα ήμαστε ακόμα 

στα δικαστήρια και η Βίλα θα ήταν ήδη εμπορικό κέντρο και τσιμέντο…  

Όμως  το  κτήμα  της  Βίλας  δεν  αποτελεί  ακόμα  πάρκο  υψηλού  πρασίνου  ανοικτό  στους  κατοίκους, 

αλλά μια περίκλειστη έκταση, πεδίο ενός οικονομικού διαχρονικού σκανδάλου. Ο πολύχρονος αγώνας 

της  επιτροπής  κατοίκων  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  (που  χρέωσε  τους  δημότες  του  Ζωγράφου  με  40 

εκατ.€  συνολικά  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 προχώρησε σε κάτι που ονειρευόταν ο κ.Καζάκος, κάτι που ο προκάτοχός της 

αποθανών κ.Καλλίρης   προς τιμήν του αρνήθηκε να κάνει. Μες τον καλοκαίρι του 2018,  Ιούλη μήνα 

και  για  να  περάσει  στα  ψιλά,  προχώρησε  στην  αποδοχή  της  δωρεάς  του  50%  νομιμοποιώντας  τα 

πεπραγμένα Καζάκου, παραιτούμενη ταυτόχρονα από κάθε νομική διεκδίκηση και τα δικαιώματα του 

δήμου,  δηλαδή  όλων  μας.  Αυτό  παρουσιάζει  ως  νίκη  και  επιστροφή  της  Βίλας  στους  κατοίκους  η 

κ.Καφατσάκη!  

Θυμίζουμε ότι αυτό το δάνειο κοκκίνισε και μας έκανε θέμα συζήτησης στις συζητήσεις κυβέρνησης 

και τρόϊκας και τελικά την εξυπηρέτησή του, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την έχει αναλάβει 

το  κράτος  και  θα  παρακρατεί  ένα  πρόσθετο  10%  των  ΚΑΠ  του  δήμου.  Στο  δήμο  μας  δηλαδή  δεν 

φτάνει που έχουμε μειωμένους ΚΑΠ όπως παντού, θα έχουμε περαιτέρω 10% μείωση εξαιτίας αυτού 

του  δανείου.  Και  αυτό  φέρει  όχι  μόνο  την  υπογραφή  του  κ.  Καζάκου,  αλλά  και  της  κ.Καφατσάκη 

πλέον!  

Αυτό  είναι  ο  πυρήνας  του  οικονομικού  προβλήματος  του  δήμου  μας.  Αυτό,  μαζί  με  τις  ευρύτερες 

μνημονιακές  πολιτικές  στην  αυτοδιοίκηση  φυσικά,  συμπιέζει  και  οδηγεί  σε  κατάργηση  κοινωνικών 

δαπανών,  αυτό  ωθεί  σε  αύξηση  των  δημοτικών  τελών,  αυτό  έχει  οδηγήσει  στην  εμφάνιση  ενός 

μεγάλου πλεονάσματος στο δήμο, που δεν πάει στην εξυπηρέτηση αναγκών του κόσμου της πόλης και 

διόλου τυχαία είναι περίπου ίδιας τάξης μεγέθους ποσό με το ποσό της δανειακής οφειλής. Την ίδια 

στιγμή  που  η  κ.Καφατσάκη  θυμίζουμε  ότι  έχει  δεσμεύσει  το  απόθεμα  ταμειακών  διαθεσίμων  του 

δήμου  στην  ΤτΕ  κατ’εντολήν  της  κυβέρνησης  του  κόμματός  της.  Ακούτε  κανέναν  από  τους  κ. 

Καφατσάκη, Θώδα, Αγγελόπουλο αλλά και άλλους να τα αναδεικνύει αυτά στην προεκλογική περίοδο; 

Όχι, οι προηγούμενοι επειδή βολεύονται που νομιμοποιούνται τα σκανδαλώδη πεπραγμένα τους και 

οι  καινούριοι  επειδή  συμβιβάστηκαν  και  σε  αυτό  το  ζήτημα  ξεπουλώντας  ξανά  τους  αγώνες  της 

γειτονιάς.   

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.  Ταυτόχρονα, 

διεκδικούμε η Βίλα να γίνει πάρκο για όλο το λαό με 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. 

 Ας  θυμηθούμε,  επίσης,  ότι  η  αρνητική πρωτιά  του  δήμου μας ως μια  από  τις  πιο  πυκνοδομημένες 

πόλεις, με την τσιμεντοποίηση των περασμένων δεκαετιών, δεν έχει αντιστραφεί ούτε κατ’ ελάχιστον, 
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αντίθετα έχει ενισχυθεί. Οι 6 πλατείες του δήμου μας που διασώθηκαν από την τσιμεντοποίησή επί 

Καζάκου με τους αγώνες των κατοίκων σήμερα είτε ρημάζουν, είτε παραμένουν ακατάλληλες για να 

καλύψουν  ανάγκες  ελεύθερων  χώρων  πρασίνου.  Και  σε  αυτό  το  θέμα,  αποτυπώθηκε  ανάγλυφα  ο 

τρόπος  σκέψης  της  διοίκησης  Καφατσάκη  και  η  σχέση  της  με  τους  αγώνες  των  κινημάτων  με  την 

πρόσφατη τσιμεντοποίηση της πλατείας Άνοιξη και την άσφαλτο που έριξε στο κτήμα Ζωγράφου! Οι 

κάτοικοι τα διατηρήσαμε πράσινο με τους αγώνες μας, η κ.Καφατσάκη έριξε τσιμέντο. Λιγότερο μεν 

από όσο ήθελε ο κ.Καζάκος, αλλά τσιμέντο. Η λογική του «μικρότερου κακού» που λέγαμε…  

 Η  πλήρης  σύμπλευση  της  σημερινής  δημοτικής  αρχής  στους  σχεδιασμούς  της  κυβέρνησης 

καταδεικνύεται,  πέραν  των άλλων, σε  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. 

Ο κόσμος της γειτονιάς αγωνίστηκε για ένα μητροπολιτικό πάρκο χωρίς αυθαίρετα κτίσματα όπως το 

Μπαντμιντον, για έναν πνεύμονα πρασίνου για όλη την Αττική. Με το νέο Φορέα Διαχείρισης για το 

Πάρκο  Γουδί‐Ιλισίων  που  ιδρύει  η  κυβέρνηση,  και  για  τον  οποίο  πανηγυρίζει  η  κ.Καφατσάκη,  δεν 

διασφαλίζεται ούτε όλο το πάρκο και η προστασία του Υμηττού και δεν αναφέρεται κατεδάφιση του 

αυθαιρέτου κτίριου  του Μπαντμιντον. Παρ’όλα αυτά και σε αυτό η κ.Καφατσάκη μιλά για νίκη  των 

αγώνων! Εμείς συνεχίζουμε μαζί με την Επιτροπή Αγώνα για το πάρκο Γουδή μέχρι να δικαιωθούμε 

και να κερδίσουμε το πάρκο.  

 Στους  αγώνες  ενάντια  στην  κατασκευή  υπόγειων  γκαράζ  που  έκαναν  τσιμέντο  τις  6  πλατείες  μας 

μιλήσαμε για την ανάγκη για λιγότερο αυτοκίνητο στην πόλη, για μία πολιτική που θα προωθούσε τη 

δημοτική συγκοινωνία και ευρύτερα την ενίσχυση των μαζικών μέσων συγκοινωνίας και ιδιαίτερα των 

μέσων σταθερής τροχιάς. Στο πλαίσιο αυτό, 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. 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 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  δεσμευτούν  (π.χ.  με  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. 

Έχετε  ακούσει  κανέναν  από  το  δήμο  να  ενημερώνει  για  αυτά;  Όταν  μοιράζαμε  εμείς  κείμενο 

συγκεκριμένων ερωτήσεων και προτάσεων προς το δήμο για αυτά ο κόσμος των γειτονιών πέριξ των 

σημείων που θα γίνουν τα έργα απορούσε λέγοντας ότι κανείς δεν τους έχει ενημερώσει! 
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 Ας θυμηθούμε επίσης τους αγώνες για την υπεράσπιση της λαϊκής κατοικίας που δώσαμε πολλοί από 

εμάς με την Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου. Όταν επανειλλημένα πήγαμε στο δημοτικό συμβούλιο 

το μόνο ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής ήταν να μην αναδειχθούν και οι ευθύνες  της κυβέρνησης 

του  κόμματός  της  στα  ψηφίσματα.  Και  τελικά  έβγαζε  κάποια  άσφαιρα  ψηφίσματα  που  δεν 

δημοσιοποιούσε  καν  στο  λαό  της  πόλης.  Καμία  δράση,  καμία  ενημέρωση.  Εμείς  παλεύουμε  για  να 

γίνει ο δήμος μας δήμος προστατευόμενης κατοικίας, με το δήμο αρωγό με ενημέρωση και δράσεις 

για πληττόμενους συμπολίτες μας, που κινδυνεύει η κατοικία και η περιουσία τους.  

 Στη γειτονιά μας και γενικά είχαμε και αγώνες των ελαστικά εργαζόμενων. 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.  Αυτές  οι  συνθήκες  οδήγησαν  και  σε  δύο  θανάτους 

εργαζομένων  επί  διοίκησης  Καφατσάκη,  που  προσπάθησε  λυσσαλέα  να  θάψει  τις  ευθύνες  της  για 

αυτό. Όλα αυτά ενώ οι ιδιώτες εργολάβοι και υπεργολάβοι αλωνίζουν, με τις υπηρεσίες του δήμου να 

αποψιλώνονται και να συρρικνώνονται διαρκώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Υπηρεσία Πρασίνου. 

 Πρόσφατα,  είχαμε  την  κινητοποίηση πολλών  γονέων  γιατί  η  διοίκηση  Καφατσάκη  κατάφερε  να μείνουν  146 

τελικά παιδιά εκτός των παιδικών σταθμών στο δήμο. Τα τελευταία δέκα χρόνια οκτώ παιδικοί σταθμοί έχουν 

κλείσει  στο δήμο μας  και ακόμα κανένας  νέος δεν  έχει  δημιουργηθεί,  ενώ η  κατάργηση  των  τροφείων  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.  

Κι όμως, ακόμα και σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο μπορούσαν να γίνουν πράγματα. Η δίχρονη υποχρεωτική 
φοίτηση στο νηπιαγωγείο για παιδιά από 4‐6 χρόνων αποτελούσε αίτημα του εκπαιδευτικού και γονεϊκού 
κινήματος για περισσότερα από 30 χρόνια και είναι μία πρώτη νίκη η θέσπιση της με τον πρόσφατο νόμο 
4521/18.  Επίσης,  η  εφαρμογή  αυτού  του  νόμου  μπορεί  να  απελευθερώσει  ένα  πολύ  μεγάλο  αριθμό 
θέσεων για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς εφόσον όλα τα παιδιά από τα 4 έτη και πάνω θα βρουν 
τη  θέση  τους  στα  νηπιαγωγεία.  Αυτές  οι  διαθέσιμες  θέσεις  στους  δημοτικούς  παιδικούς  σταθμούς 
μπορούν  να δώσουν μια σημαντική ανάσα στις  λαϊκές  οικογένειες που σήμερα αγωνιούν αν θα βρουν 
θέση για τα παιδιά τους. 

Το  πρόβλημα  έλλειψης  χώρων  για  τους  παιδικούς  σταθμούς  οξύνθηκε  με  την  εφαρμογή  της  σχετικής 
νομοθεσίας πέρυσι, που βρήκε τελείως απροετοίμαστο το δήμο μας και οδήγησε 146 παιδιά στην έξοδο 
από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.  

Όμως τόσο η κυβέρνηση όσο και η δημοτική αρχή στο Ζωγράφου φέρνουν τεράστια εμπόδια στην ομαλή 
εφαρμογή του νέου νόμου. Η κυβέρνηση ενώ έκανε ένα πρώτο βήμα νομοθετώντας, στη συνέχεια πέταξε 
το μπαλάκι της εφαρμογής τους στους δήμους: δεν παρείχε ποτέ τα αναγκαία κονδύλια και δεν ανέθεσε 
ποτέ  σε  κάποιον  κεντρικό  οργανισμό  (όπως  υπήρχε  ο  ΟΣΚ  παλιά)  να  φροντίσει  για  την  επέκταση  της 
υλικοτεχνικής υποδομής και του κτιριακού διαθέσιμου των νηπιαγωγείων.  

Η δημοτική αρχή του ΜΑΖΙ με δήμαρχο την κα. Καφατσάκη ενώ είχε διαθέσιμο χρόνο ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ καμία 
απολύτως  προσπάθεια  να  βρει  τους  απαιτούμενους  χώρους  για  την  ανέγερση  νέων  νηπιαγωγείων.  Τη 
στιγμή που το πρόβλημα έλλειψης κατάλληλων χώρων για τις μικρές ηλικίες είναι εμφανές από την αρχή 
της χρονιάς με τα 146 παιδιά που έμειναν τελικά εκτός παιδικών σταθμών. 

Μετά  την  επίμονη  παρέμβαση  του  Συλλόγου  των  εκπαιδευτικών,  τις  παρεμβάσεις  των  γονέων  στα 
περασμένα  δημοτικά  συμβούλια  και  την  πίεση  που  άσκησε  το  γεγονός  ότι  η  κίνηση  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ  ΠΟΛΗ,  αλλά  και  η  ΛΑΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,  ανέδειξαν  το  ζήτημα  στην  τοπική  κοινωνία,  η 
δημοτική  αρχή  διοργάνωσε  ανοικτή  σύσκεψη  στις  7/5.  Εκεί  με  απίστευτο  κυνισμό  η  δημοτική  αρχή 
αγνόησε τις προτάσεις των παρευρισκόμενων και ανακοίνωσε το πλάνο της για την εφαρμογή του νόμου 
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που βασίζεται πρακτικά στη χρήση 8 αιθουσών που βρίσκονται στον 3ο όροφο ενός κτιρίου του Παιδικού 
Σταθμού πρώην  ΙΒΣΑ  (Κρίνων  24),  καθώς  και  σε  5  κοντέινερ  στο  οικόπεδο  Καρατζά  και  2  τμήματα στο 
Δημοτικό Ωδείο! 

Για άλλη μία φορά, οι αποφάσεις της διοίκησης Καφατσάκη απέχουν από τις πραγματικές ανάγκες των 
κατοίκων.  Δικαίως  τίθεται  το  ερώτημα  κατά  πόσο  η  πρόταση   Καφατσάκη  μπορεί  να  εγγυηθεί  την  
ασφάλεια των παιδιών μας ή την  ανεμπόδιστη πρόσβαση παιδιών ή προσωπικού ή γονέων με αναπηρία. 
Δεν  έχουμε  ΚΑΜΙΑ  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  ούτε  στην  νυν  δημοτικη  αρχή  ούτε  και  σε  ΚΑΜΙΑ  από  τις  άλλες 
παρατάξεις  που  διοίκησαν  στο  παρελθόν,  οι  οποίες  δεν  έδειξαν  ούτε  το  ελάχιστο  ενδιαφέρον.  Θα 
ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ μαζί με τους γονείς και τους νηπιαγωγούς ώστε να εφαρμοσθεί ουσιαστικά ο νόμος για τη 
δίχρονη προσχολική εκπαίδευση και στο δήμο μας.  

Προτείνουμε για τις άμεσες ανάγκες: 

 να εξασφαλιστούν τουλάχιστον 4 αίθουσες άμεσα στην Βίλα Παυλίνα 

 να κινητοποιηθούν οι δημοτικές υπηρεσίες ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα το κληροδότημα στο 
οικόπεδο 28ης Οκτωβρίου και Κολοκοτρώνη 

 Να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ξεκινήσουν άμεσα διαδικασίες και σε άλλα 
οικόπεδα όπως αυτά της Καλλιστράτους & Ξηρογιάννη και Κερασούντος & Μάνου Κατράκη. 

Και φυσικά απαιτούμε μεσοπρόθεσμα τη χρήση μέρους του αποθεματικού που κατακρατά ο δήμος για 
τις ανάγκες του δανείου της Βίλας για να φτιαχτούν κι άλλες νέες αίθουσες που θα καλύπτουν πλήρως 
τις ανάγκες των γονέων του Ζωγράφου.  

Πέρα από τα ζητήματα που άνοιξαν τα τοπικά κινήματα και κρινόμαστε όλοι για τη στάση μας απέναντι σε 
αυτά,  μήπως  έκανε  κάτι  η  κ.Καφατσάκη  ή  προτείνουν  κάτι  οι  άλλοι  επίδοξοι  διαχειριστές  των 
μνημονιακών κομμάτων για άλλα σημαντικά θέματα; Θέματα όπως:  

 Η προσβασιμότητα για  τους συμπολίτες μας που  την έχουν ανάγκη. Η Δημοτική Αρχή περίμενε  την 

προεκλογική περίοδο  για  να οργανώσει  εκδήλωση με σκοπό  να παρουσιάσει  τα αποτελέσματα  του 

ερευνητικού  προγράμματος  που  εκπόνησε  το  ΕΜΠ,  σε  συνεργασία  με  το  Δήμο  Ζωγράφου,  για  τις 

μετακινήσεις και την προσβασιμότητα στην πόλη του Ζωγράφου. Στα τέσσερα χρόνια διοίκησης του 

Δήμου τα εμποδιζόμενα άτομα όπως κινητικά ανάπηροι (χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, ηλικιωμένοι 

με  δυσκολία  στη  βάδιση,  μανάδες  με  μικρά παιδιά,  δηλαδή  ένα σεβαστό ποσοστό  του πληθυσμού 

που ζει και κινείται στις γειτονιές του Ζωγράφου) έπρεπε να περιμένουν τη συνεργασία του Δήμου με 

το Πολυτεχνείο  και  την  εκπόνηση ειδικής μελέτης  για  το αυτονόητο. Να πληροφορήσουμε  το Δήμο 

Ζωγράφου ότι υπάρχει ήδη οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο θα μπορούσε να είχε τεθεί σε εφαρμογή από την πρώτη στιγμή 

που  κάθισε  στις  καρέκλες  της  διοίκησης.  Οι  μελέτες  του  Γραφείου Μελετών  για  την  Αναπηρία  του 

πρώην  ΥΠΕΧΩΔΕ  στη  βάση  του  Προγράμματος  «Σχεδιασμός  για  Όλους»  όπως  και  πληθώρα 

υπουργικών  αποφάσεων  με  τις  οποίες  τίθενται  οι  όροι  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  για  την 

προσβασιμότητα  πεζοδρομίων,  δρόμων    δημοτικών  χώρων,  κλίση  ραμπών    κ.λπ.    Υπουργικές 

αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται στα συρτάρια  της  τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου. Αλλοίμονο όμως 

εάν  κινητικά  ανάπηρος  θέλει  να  ασχοληθεί  με  τη  ζωγραφική  ή  με  άλλες  τέχνες.  Στο  κτίριο  που 

στεγάζεται  το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζωγράφου, επί  της οδού Ανακρέοντος, η Διοίκηση δεν 

έχει φροντίσει να υπάρχει θέση πάρκινγκ για συμπολίτη μας με αναπηρία που θέλει να το επισκεφτεί 

ή και να εργαστεί. Και πώς να φροντίσει άλλωστε η Διοίκηση για θέση πάρκινγκ αναπήρου αφού το 

κτίριο στέγασης του Πνευματικού Κέντρου είναι καθολικά απροσπέλαστο στους κινητικά αναπήρους 
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και στους ηλικιωμένους με προβλήματα κινητικότητας ή σε  συνδημότες μας  με προσωρινά κινητικά 

προβλήματα.  

 Μήπως έκανε τίποτα για τα ΚΑΠΗ; Τα 3 ΚΑΠΗ έχουν ενταχθεί στις οργανικές μονάδες του δήμου ενώ 
αναμένεται σχετική προκήρυξη για να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις. Μπορούν όμως τα ΚΑΠΗ 
στα  Κάτω Ιλίσια, στο παλαιό τέρμα Ζωγράφου και στο Γουδί  να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες 
των  ηλικιωμένων  σε  ένα  δήμο που αριθμεί  80.000  και  πλέον  κατοίκους.  Ποιο  Γολγοθά ανεβαίνουν 
ηλικιωμένοι για τη μετακίνησή τους εντός των ορίων του δήμου; Σε όλα αυτά η διοίκηση Καφατσάκη 
απαντάει προεκλογικά με την εξαγγελία ενός δημοτικού λεωφορείου «Φάντασμα». 
Πως καλύπτονται οι ανάγκες των μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων από ένα Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας  Ηλικιωμένων  (ΚΗΦΗ)  δυναμικότητας  25  ατόμων;  Πως  θέλουν  να  μας  πείσουν  ότι 
σχεδιάζουν  κοινωνικές  πολιτικές  χωρίς  να  έχουν  καταγραφεί  οι  ανάγκες  της  3ης  και  4ης  ηλικίας  στο 
Δήμο Ζωγράφου; Η Δήμαρχος και οι συνεργάτες της  θέλουν να μας πείσουν ότι «οι κοινωνικές δομές 
του Δήμου Ζωγράφου αποτελούν ασπίδα για την κοινωνική συνοχή» διατηρώντας σιγή ιχθύος  για τη 
διαρκή  μείωση  των  κρατικών  κονδυλίων  για  την  κοινωνική  πολιτική  από  μέρους  των  Δήμων.  Το 
Συμβουλευτικό  Κέντρο  Οικογενειών  έχει  αφεθεί  στην  τύχη  του  με  το  τελευταίο  προσωπικό  του  να 
πλησιάζει  στη  συνταξιοδότηση.    Οι  μοναχικοί  ηλικιωμένοι  στον  Καιάδα  και  οι  οικογένειες  των 
ηλικιωμένων σε οικονομική απόγνωση.  
Οι  γιορτές και τα πανηγύρια δεν μπορούν να απαλύνουν τα προβλήματα των περήφανων γηρατειών. 
Χρειάζεται ένα  ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας τους, το οποίο 
δεν μπορεί να περιορίζεται στα ψίχουλα εορτών κοπής πίτας.  
 
Ένα τέτοιο σχέδιο απαιτεί: 

 πολεοδομικό σχεδιασμό κατάλληλο για μια ανθρώπινη πόλη φιλική στην 3η και 4η ηλικία 
με δίκτυο τοπικής συγκοινωνίας προσβάσιμο στους ηλικιωμένους, αναπήρους κ.λπ.  

 Δημόσιες δομές κοινωνικής φροντίδας με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό 
διασυνδεόμενες  με  το  δημόσιο  σύστημα  υγείας  και  στελέχωσή  τους  με  επαρκές  και  μόνιμο 
ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. 

 Δομές κοινωνικής φροντίδας που θα σχεδιαστούν βάσει της καταγραφής των πραγματικών 
αναγκών του τοπικού πληθυσμού σε βάθος χρόνου και όχι λίγους μήνες πριν τις εκλογές.  
Προεκλογικά  διαλαλούν  τα  Κέντρα  Κοινότητας  με  τη  στελέχωση  επαγγελματιών  υγείας 
(ψυχολόγους,  νοσηλευτές,  κοινωνικούς  λειτουργούς)    χωρίς  να  λένε  ότι  το  προσωπικό  τους 
προσλαμβάνεται  μέσω  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ,  όπως  και  στις  περισσότερες  δομές  νέου  τύπου. 
Εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας αμειβόμενοι με ψίχουλα ή μέσω   voucher αδυνατούν 
να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης.  

 Τέλος, παρόλο που το προβάλλει ως σημαντικό στο έργο της, μήπως έκανε ουσιαστικές ενέργειες για 
έναν άλλο πολιτισμό πέρα από μεγάλες συναυλίες και πολιτισμό  της βιτρίνας; Εμείς ως δείγμα των 
προθέσεών μας ξεκινήσαμε την προεκλογική περίοδο όχι με μία κλασική πολιτική εκδήλωση αλλά με 
μία παρουσίαση του βιβλίου σκίτσων «Η θεωρία των άκρων» του συμπολίτη μας Μιχάλη Κουντούρη 
και έκθεση έργων του. Η προσέλευση πολλών συμπολιτών μας και η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης 
δικαίωσε  την  επιλογή  μας  να  κάνουμε  μία  τέτοια  κίνηση  εν  μέσω προεκλογικής  περιόδου που  δεν 
συνηθίζονται  εκδηλώσεις  για  τον  πολιτισμό.  Αλλά  ακριβώς  για  αυτό  την  κάναμε  κιόλας.  Ήταν  μία 
πολιτιστική  και  πολιτική  δήλωση  από  την  πλευρά  μας.  Για  την  ακρίβεια  ήταν  συμβολική  για  την 
πολιτική μας για τον πολιτισμό στην πόλη μας 

 Θέλουμε  πολιτιστική  πολιτική  με  προβολή  των  δημιουργών  της  γειτονιάς  μας,  είτε  πρόκειται  για 
καταξιωμένους καλλιτέχνες της πόλης μας όπως ο Μιχάλης είτε απλά για ερασιτεχνικές πολιτιστικές 
πρωτοβουλίες και προσπάθειες συμπολιτών μας και ιδιαίτερα νέων δημιουργών. 

 Θέλουμε  ουσιαστική  αξιοποίηση  των  δημόσιων  χώρων  και  των  δημοτικών  ακινήτων  με  τέτοιες 
εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις και όχι εμπορική αξιοποίησή τους με «πολιτισμό» της βιτρίνας ή 
εμπορευματική χρήση προς όφελος ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ακόμα καλύτερα και την παραχώρηση 
δημοτικών  χώρων  για  να  στεγάζουν  οι  συμπολίτες  μας  τις  καλλιτεχνικές  προσπάθειές  τους 
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(παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, μαθήματα, πρόβες κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό, ήταν συμβολική και η 
επιλογή του χώρου της βίλας Κοτοπούλη, ενός ακινήτου που ανήκει στο δήμο μας και περιλαμβάνεται 
στη λίστα των 26 ακινήτων που επί δημαρχίας της κ.Καφατσάκη εκχωρούνται στην Εταιρεία Ακινήτων 
Δημοσίου,  θυγατρική  του  Υπερταμείου  των  δανειστών  μας,  για  αξιοποίηση  προς  όφελος  της 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η δημόσια, δημοτική περιουσία είναι περιουσία  του λαού του 
Ζωγράφου και για αυτό πρέπει να είναι χώρος ανάπτυξης των πρωτοβουλιών και των δράσεών του. 

 Και  στηρίζουμε  καλλιτεχνικές  δημιουργίες  με  αντίληψη  της  κοινωνικής  κατάστασης  γύρω  τους  και 
παρέμβαση  σε  αυτήν,  από  ευαισθητοποιημένους  δημιουργούς  που  από  δέκτες  των  υπόγειων 
ρευμάτων  που  διαπερνούν  την  κοινωνία  μας  γίνονται  πομποί  που  τα  αναδεικνύουν,  μας 
προβληματίζουν ουσιαστικά και μας συγκινούν.    

Αυτά  είναι  κάποια  βασικά  σημεία  του  προγράμματός  μας  βάσει  του  οποίου  σας  καλούμε  να  μας 

στηρίξετε αλλά ακόμα περισσότερο να αγωνιστούμε όλοι και όλες μαζί για να κερδίσουμε ξανά τις ζωές 

μας σε μία πόλη που αξίζει να ζει κανείς! 

Οι δυνάμεις της μνημονιακής διαχείρισης έχουν ήδη το ευρύ «μέτωπό» τους. 6 παρατάξεις (Καφατσάκη, 

Θώδας,  Αγγελόπουλος,  Γιαννακόπουλος,  Παπακωνσταντίνου,  Παπαναστασόπουλος),  ουσιαστικά  με 

παρόμοια προγράμματα. Δεν θέλουμε ο δήμος να πέσει πάλι στα χέρια του «μετώπου» των μνημονιακών 

παρατάξεων με όποιο συνδυασμό «συμμαχιών» και αν γίνει αυτό μετά  τις  εκλογές. Και οι συνδυασμοί 

μπορεί να είναι και ιδιαίτερα πρωτότυποι. Η κ.Καφατσάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ που ομνύουν στον αντιφασισμό 

(παρόλο που συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά των ΑΝΕΛ) δεσμεύονται ότι δεν θα συμμαχήσουν π.χ. με 

τον κ.Αγγελόπουλο που φωτογραφιζόταν με τον Καλτσά, υποψήφιο της Χρυσής Αυγής στην περιφέρεια 

Αττικής  το 2014; Ο κ.Θώδας που αναφέρεται στη ΝΔ θα συνεργαστεί με δυνάμεις  του τοπικού ΠΑΣΟΚ‐

ΚΙΝΑΛ; Όποιος διαβάζει τον τοπικό τύπο μπορεί να δει που πάνε τα πράγματα και ο νοών νοείτω. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως όλοι αυτοί  μαζί  θα ψηφίζουν  το  90%  των αποφάσεων στα ΔΣ όπως  γίνεται  παντού 

βάσει στοιχείων της ΚΕΔΕ.   

Εμείς,  αντιθέτως,  η  δημοτική  κίνηση  Ζωγράφου  –  Ανυπότακτη  Πόλη  είμαστε  πρώτα  από  όλα  μία 
συλλογικότητα αγώνα για τη γειτονιά και έπειτα ένα ψηφοδέλτιο για τις δημοτικές εκλογές. Παλεύουμε 
για μία καλύτερη πόλη και πιστεύουμε σε μία Αριστερά που κάνει καθημερινό βασανιστικό αγώνα για τα 
προβλήματα  των  εργαζομένων  και  της  νεολαίας  μας,  με  επιμονή,  με  αυταπάρνηση,  αναζητώντας  νέα 
περιεχόμενα και μορφές δράσης, με πειραματισμό και μεράκι. Για να ξαναπιάσουμε το νήμα της εποχής 
που  Αριστερά  σήμαινε  ταυτόχρονα  θυσία,  αξιοπιστία,  ήθος  και  εντιμότητα,  αλλά  ταυτόχρονα  και 
αποτέλεσμα στο σήμερα και όραμα για μία άλλη, καλύτερη κοινωνία.  

Η ανάγκη για μία νέα ενωτική και ριζοσπαστική κίνηση προέκυψε από την ανάγκη συστέγασης όλου του 
δυναμικού που έδωσε αγώνες τα τελευταία 20 χρόνια στη γειτονιά. Αν και νέα κίνηση, ο κόσμος της ήταν 
παντού στα τοπικά κινήματα της πόλης που ανέφερα παραπάνω. Η κίνησή μας αντιπροσωπεύει όλες τις 
γενιές  κατοίκων  (εργαζόμενοι,  συνταξιούχοι,  φοιτητές)  και  ειδικά  την  παραγωγική  ηλικία  που  είναι  ο 
κορμός της (καλύπτοντας πάνω από το 60% του ψηφοδελτίου της). Κάποιο από το δυναμικό της κίνησης 
πέρα  από  κοινωνική‐κινηματική  δράση  είχε  και  έχει  και  πολιτική  συμμετοχή  σε  σχηματισμούς  της 
ανυπότακτης ριζοσπαστικής Αριστεράς. Και παρόλο που ο  κ.Καραβίδας  της Λαϊκής Συσπείρωσης έφαγε 
ένα λεπτό για εμάς στην ομιλία του για να πει ότι είμαστε παράταξη συγκεκριμένου κόμματος (της ΛΑΕ), 
εμείς χαιρόμαστε που η μόνη κριτική που μας έκανε είναι αυτό. Σημαίνει μάλλον ότι δεν έχουμε κάνει 
κάτι  άλλο  που  να  θεωρεί  κακό.  Και  αυτό  που  θεωρεί  κακό,  το  να  ανήκουμε  σε  άλλα  κόμματα  και 
οργανώσεις της Αριστεράς, όχι απλώς δεν είναι αλλά είναι και δείκτης της ενωτικής διάθεσης και δύναμή 
μας. Κάποιοι από εμάς ανήκουν στη ΛΑΕ, άλλοι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, άλλοι σε άλλες οργανώσεις, άλλοι είναι 
ανένταχτοι, απλοί αγωνιζόμενοι κάτοικοι.   
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Μαζευτήκαμε  όλοι  και  όλες  αυτοί/ες  και  αυτό  δείχνει  ακριβώς  ότι  η  φυσιογνωμία  της  κίνησης  είναι 
ενωτική.  Και  σκεφτόμαστε  ευρύτερα  και  όχι  στενά  «παραταξιακά».  Για  αυτό  παλεύουμε  για  ένα  ευρύ 
μέτωπο  των  μαχόμενων  δυνάμεων  της  Αριστεράς  στην  πόλη  και  στην  κοινωνία  ευρύτερα.  Αλλά  αυτό 
γίνεται μόνο βάσει αρχών και αξιών. Με τις δυνάμεις που αποδέχονται τις πολιτικές των μνημονίων και 
των  νόμων  Καλλικράτη‐Κλεισθένη  στην  αυτοδιοίκηση  δεν  υπάρχει  περιθώριο  συγκλίσεων  και 
συνεργασιών. Με δυνάμεις της μαχόμενης αριστεράς υπάρχει, τόσο στους τοπικούς αγώνες όσο και στο 
δημοτικό συμβούλιο. Για αυτό είχαμε απευθυνθεί ενωτικά εξαρχής, πριν καν συγκροτηθούμε, τόσο στη 
Λαϊκή Συσπείρωση όσο και στο Κίνημα στην Πόλη,  για να γίνει μία νέα δημοτική κίνηση όλων μας στη 
γειτονιά. Και παρά  την πρώτη άρνησή  τους απευθυνθήκαμε εκ  νέου και αφού συγκροτηθήκαμε για  να 
κάνουμε  έστω  κοινές  δράσεις  και,  γιατί  όχι,  και  πολιτική  και  εκλογική  συμπόρευση  και  συνεργασία. 
Δυστυχώς  έχουν  επιλέξει  μοναχικούς  κομματικούς  δρόμους  και  οι  δύο.  Εμείς  όμως  θα  επιμείνουμε 
ενωτικά γιατί είναι ανάγκη των καιρών. 

Φίλες και φίλοι, αυτοί είμαστε, αυτά έχουμε κάνει και αυτά λέμε. Και αν και ξέρουμε ότι απέχουμε από 
αυτό ακόμα, θέλουμε να σκεφτόμαστε σαν δύναμη που δεν αρκείται στην αγωνιστική διαμαρτυρία αλλά 
θέλει να αλλάξει και από σήμερα την πόλη μας. Και για να το εκφράσω αυτό παραφράζοντας κάποιους 
στίχους  του Μιχάλη  του  Κατσαρού που  προσωπικά  με  συγκινούν,  εμείς  θέλουμε  να    αντισταθούμε  σε 
όσους χτίζουν ένα μικρό σπιτάκι και λένε καλά είμαι εδώ.   

Το  μόνο  που  θα  υποσχεθούμε,  λοιπόν,  εν  όψει  εκλογών  και  όχι  μόνο  είναι  ότι  είμαστε  εδώ  για  να 

αντιμετωπίσουμε  με  λογική  τα  προβλήματα  του  δήμου  μας,  με  ζεστή  καρδιά  για  τους  πληττόμενους 

συμπολίτες μας και πάνω από όλα με καθαρά χέρια για το δίκιο των πολλών. Πόσοι μπορούν να το πουν 

αυτό άραγε στους καιρούς που ζούμε;  

Όπως συνηθίζουμε να λέμε, λοιπόν, με το μυαλό στις ανάγκες μας και  την καρδιά στα όνειρά μας, σας 

καλούμε να στηρίξετε ολόψυχα και να ψηφίσετε στις 26 Μάη  τη δημοτική κίνηση Ζωγράφου Ανυπότακτη 

Πόλη! 


