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Προοίμιο

Ποιοι είμαστε

Οι δημοτικε�ς εκλογε�ς που θα γι�νουν μαζι�  με τις περιφερειακε�ς και τις ευρωεκλογε�ς τον Μα� ιο του
2019, θα ει�ναι μια μεγα� λη προ� κληση για τις λαιJκε�ς μα� ζες των πιο φτωχω� ν κυρι�ως δη� μων της χω� ρας.

Όλα αυτα�  τα χρο� νια της κρι�σης, του αυταρχισμου�  και της ανατροπη� ς ο� λων των μεταπολεμικω� ν
κατακτη� σεων, παρα�  την δια� ψευση των ελπι�δων, την απογοη� τευση και την επιβολη�  της ΤΙΝΑ (Δεν
Υπα� ρχει Εναλλακτικη� ) ως αδη� ριτη πραγματικο� τητα, στην Καλλιθε�α, ε�χει υπα� ρξει και ε�χει αναπτυχθει�
ε�να πλη� θος εργατικω� ν και λαιJκω� ν κινημα� των.

Απο�  τον  Αντιφασιστικο�  Αντιρατσιστικο�  αγω� να  ε�ως  τις  απεργι�ες  και  τις  καταλη� ψεις  των
εργαζο� μενων συμβασιου� χων στο Δη� μο ενα� ντια στις απολυ� σεις, για μο� νιμη και σταθερη�  δουλεια�  και
τις  κινητοποιη� σεις  για  την  Κυριακα� τικη  αργι�α,  απο�  τον  αγω� να  ενα� ντια  στους  Πλειστηριασμου� ς
λαιJκω� ν  σπιτιω� ν  και  τις  Αποκοπε�ς  Ρευ� ματος  /  Νερου�  ε�ως  το  Κι�νημα  Αλληλεγγυ� ης,  ε�να  πλη� θος
κινημα� των  τα  οποι�α  συνθε�τουν  την  εικο� να  μιας  α� λλης  πο� λης:  μιας  Καλλιθε�ας  του  Αγω� να,  της
Αντι�στασης και της Αλληλεγγυ� ης.

Γιατί σκεπτόμαστε να παρέμβουμε σ’ αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Καμια�  μα� χη δεν ει�ναι στενα�  συνδικαλιστικη�  η�  κινηματικη� , σε ο� λα τα με�τωπα χρεια� ζονται πολιτικε�ς
παρεμβα� σεις. Γι’ αυτο�  λοιπο� ν, για τις φτωχε�ς λαιJκε�ς μα� ζες της Καλλιθε�ας, το βασικο�  διακυ� βευμα των
δημοτικω� ν  εκλογω� ν  του  ΜαιRου  θα  ει�ναι  ο� λα  αυτα�  τα  κινη� ματα  να  μπορε�σουν  να  εκφραστου� ν
πολιτικα�  με ο� λο το δυναμισμο�  και τον ριζοσπαστισμο�  τους, να αξιοποιηθου� ν οι δημοτικε�ς εκλογε�ς για
να ακουστει�  ακο� μα πιο δυνατα�  η φωνη�  της αντι�στασης, του αγω� να και της αλληλεγγυ� ης, με βασικο�
στο�χο  να  κλονιστει�  και  να  υπα� ρξουν  ρη� γματα στη  λειτουργι�α  του  τοπικου�  οικονομικο-πολιτικου�
συστη� ματος,  μηχανισμου�  υλοποι�ησης  της  πολιτικη� ς  κεφαλαι�ου  –  κυβε�ρνησης-ΕΕ.  Οι  δημοτικε�ς
εκλογε�ς  θα ε�χουν αντικειμενικα�  το χαρακτη� ρα μιας  πολιτικη� ς  μα� χης,  ο� που αυτο�  που πραγματικα�
διακυβευ� εται  ει�ναι  το ποια  Αριστερα�  μπορει�  να  απαντη� σει  αποτελεσματικα�  και  να  εκφρα� σει  την
αγανα� κτηση του κο� σμου για τους συμβιβασμου� ς και την κατρακυ� λα της κυβε�ρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλα�
και  για να  καταγραφει�  ο� τι  ο  κο� σμος  που  συγκρου� στηκε με  τις  κυβερνη� σεις  ο� λη  τη περι�οδο των
παλιω� ν μνημονι�ων δεν γυρνα� ει πι�σω στη δεξια�  η�  την ακροδεξια� .

Με  πρωταρχικο�  στο�χο  την  δημιουργι�α  ενο� ς  Κινη� ματος  Πο� λης  που  θα  συμπυκνω� νει  ο� λα  τα
παραπα� νω κινη� ματα, και ταυτο�χρονα θα παρεμβαι�νει σε ο� λα τα τοπικα�  ζητη� ματα που αφορου� ν τον
λαο�  της  Καλλιθε�ας,  απο�  την  λειτουργι�α  του  Δη� μου  και  των  κοινωνικω� ν  υπηρεσιω� ν  προς  τους
κατοι�κους  με�χρι  τους  δημο� σιους  χω� ρους  και  απο�  την  υπερα� σπιση  και  ε�μπρακτη  στη� ριξη  των
εργατικω� ν διεκδικη� σεων με�χρι την υπερα� σπιση των κοινωνικω� ν και πολιτικω� ν δικαιωμα� των.

Με  την  συγκρο� τηση  μιας  Αριστερη� ς  Ανατρεπτικη� ς  Δημοτικη� ς  Κι�νησης  που,  αξιοποιω� ντας  τις
δυνατο� τητες αναλογικη� ς εκπροσω� πησης που δι�νει ο νε�ος νο� μος για τους Ο.Τ.Α., θα προσπαθη� σει να
παρε�μβει και με�σα απο�  το Δημοτικο�  Συμβου� λιο.

Η πολιτική συγκυρία στην οποία γίνονται φέτος οι Δημοτικές εκλογές

Η «μεταμνημονιακή» εποχή

Οι δημοτικε�ς εκλογε�ς που θα γι�νουν μαζι�  με τις περιφερειακε�ς και τις ευρωεκλογε�ς τον Μα� ιο του
2019,  συμπι�πτουν με το αφη� γημα της «εξο� δου απο�  τα μνημο� νια» το οποι�ο προωθει�  η  κυβε�ρνηση
ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ. 

Το πολιτικο�  αυτο�  παραμυ� θι της κυβε�ρνησης, η οποι�α απο�  τον Αυ� γουστο του ‘15 εφα� ρμοσε πιστα�
ο� λες τις μνημονιακε�ς επιταγε�ς, δεν ει�ναι πειστικο� . Οι δεσμευ� σεις της για πρωτογενη�  πλεονα� σματα 3,5
% (7 δισ. ευρω� ) ετησι�ως με�χρι το 2022 και 2,2% (4 δισ. ευρω� ) ετησι�ως με�χρι το 2060, για μειω� σεις
συντα� ξεων και αφορολο�γητου, για ε�νταση των πλειστηριασμω� ν λαιJκη� ς κατοικι�ας και περιουσι�ας και
για  ολοκληρωτικο�  ξεπου� λημα  της  δημο� σιας  περιουσι�ας  ει�ναι  προαποφασισμε�νες  και  ψηφισμε�νες.
Επι�σης,  θα υπα� ρχει  ενισχυμε�νη επιτροπει�α  και ασφυκτικο� ς  ε�λεγχος των δανειστω� ν για την πιστη�
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τη� ρηση  των  συμφωνηθε�ντων  αντιλαιJκω� ν  με�τρων.  Όλο  το  μνημονιακο�  νομικο�  καθεστω� ς,  που
επιβλη� θηκε τα τελευται�α 8 χρο� νια, θα συνεχι�σει να εφαρμο� ζεται. Το δημο� σιο χρε�ος δεν διαγρα� φηκε
ου� τε κατα�  ε�να ευρω� . 

Το σχε�διο κρατικου�  προυJ πολογισμου�  2019 κινει�ται στη λογικη�  των προηγου� μενων μνημονιακω� ν
προυJ πολογισμω� ν και εφαρμο� ζει πιστα�  τις «μεταμνημονιακε�ς» δεσμευ� σεις του νε�ου α� τυπου μνημονι�ου
2019-2022, που συμφω� νησε η κυβε�ρνηση με τους δανειστε�ς.

Παρο� λα αυτα� , ακο� μα και αυτη�  η κατα�  φαντασι�α «ε�ξοδος απο�  τα μνημο� νια» πυροδοτει�  εργατικε�ς
και  λαιJκε�ς  διεκδικη� σεις:  οι  κινητοποιη� σεις  εργαζο� μενων  στην  εκπαι�δευση,  την  υγει�α,  την  τοπικη�
αυτοδιοι�κηση ενα� ντια στις απολυ� σεις συμβασιου� χων, αναπληρωτω� ν κλπ και για μαζικου� ς διορισμου� ς
με μο� νιμη και σταθερη�  δουλεια� , οι μικροι�  η�  μεγα� λοι αγω� νες που ξεσπου� ν ο�χι μο� νο στο δημο� σιο αλλα�
και στα κα� τεργα του ιδιωτικου�  τομε�α (πχ στην COSCO) ει�ναι δει�γματα της δια� θεσης της κοινωνι�ας
που θε�λει να παλε�ψει για «να τα πα� ρουμε ο� λα πι�σω», το� σο σε κεντρικο�  ο� σο και σε τοπικο�  επι�πεδο.

Η τοπική αυτοδιοίκηση ως «τοπικό κράτος» 

Η  κυβερνητικη�  πολιτικη�  στο  τοπικο�  κρα� τος  στηρι�ζεται  απο�  ο� λα  τα  μνημονιακα�  κο� μματα  και
ταυτο�χρονα  γι�νεται  αποδεκτη�  και  προωθει�ται  απο�  περιφε�ρειες  και  δη� μους.  Οι  δημοτικε�ς  αρχε�ς
υλοποιου� ν  μια  αντιλαιJκη� -αντεργατικη�  περιβαλλοντοκτο� να  πολιτικη�  που  εκδηλω� νεται  με  τη
φορομπηξι�α,  την  επε�κταση-καθιε�ρωση  της  ελαστικη� ς  προσωρινη� ς  εργασι�ας,  την  ακρι�βεια  στην
παροχη�  υπηρεσιω� ν  με  ανταποδοτικα�  κριτη� ρια,  την  οικονομικη�  τους  λειτουργι�α  με
ιδιωτικοοικονομικα�  κριτη� ρια και εμπορευματοποι�ηση υπηρεσιω� ν, την κατα� ργηση δωρεα� ν υπηρεσιω� ν
προ� νοιας (τροφει�α σε παιδικου� ς σταθμου� ς, αποκλεισμοι� παιδιω� ν, παροχη�  υπηρεσιω� ν φροντι�δας κλπ),
την υποβα� θμιση δημο� σιων χω� ρων και υποδομω� ν, την εκμετα� λλευση ο� λης της δημο� σιας περιουσι�ας
(μεγα� λες εκτα� σεις  γης,  λιμα� νια,  αεροδρο� μια και  πιο προ� σφατα 10.119 ακι�νητα του δημοσι�ου) για
διαχει�ριση-εμπορευματοποι�ηση�  τους η�  και πω� ληση απο�  το Υπερταμει�ο, την παραχω� ρηση δημοτικω� ν
εκτα� σεων και ακινη� των με�χρι  και 99 χρο� νια σε επιχειρηματικε�ς δραστηριο� τητες,  τις ηλεκτρονικε�ς
κατασχε�σεις-πλειστηριασμου� ς για χρε�η προς τους δη� μους και τη διατη� ρηση του ΕΝΦΙΑ πιθανα�  και
σαν οικονομικο�  πο� ρο των δη� μων.  Παρα� λληλα,  προωθου� ν  την επε�λαση των επενδυτω� ν  για πλη� ρη
παρα� δοση στο κεφα� λαιο του χω� ρου, του περιβα� λλοντος και των ενεργειακω� ν αποθεμα� των στο ο� νομα
της καπιταλιστικη� ς ανα� πτυξης (Ελληνικο� , Κασσιο� πη, Σκουριε�ς, Ήπειρος κ.α.). Περιφε�ρειες και δη� μοι
ει�ναι  συνυπευ� θυνοι  για  την  ανυπαρξι�α  ε�ργων  πολιτικη� ς  προστασι�ας  και  την  κατα� ρρευση  των
δημο� σιων υποδομω� ν. Πολιτικε�ς με τραγικε�ς και δολοφονικε�ς συνε�πειες ο� πως κατε�δειξαν η ρυ� πανση
του Σαρωνικου� , η πλημμυ� ρα στη Μα� νδρα, οι φωτιε�ς σε Κινε�ττα, Μα� τι, Ευ� βοια κ.α..

Απο�  την πλευρα�  των «απο�  πα� νω» αυτο�  που διακυβευ� εται σ’ αυτε�ς τις εκλογε�ς θα ει�ναι η εντατικη�
εξα� πλωση  των  μνημονιακω� ν  και  «μεταμνημονιακω� ν»  επιθε�σεων  στις  τοπικε�ς  κοινωνι�ες,  η
ολοκλη� ρωση της καταλη� στευσης της δημο� σιας περιουσι�ας και η μετατροπη�  της σε κερδοφο� ρα φιλε�τα
για τους καπιταλιστε�ς, η πλη� ρης εμπορευματοποι�ηση των δημο� σιων χω� ρων και η παραχω� ρηση των
υπηρεσιω� ν των δη� μων σε επιχειρη� σεις που θα χρεω� νουν αδρα�  τους δημο� τες για τις «υπηρεσι�ες» τους.

Οι συγχωνευ� σεις δη� μων που πραγματοποιη� θηκαν τα προηγου� μενα χρο� νια ε�χουν ανοι�ξει το δρο� μο
για την μετατροπη�  των δη� μων σε μηχανισμου� ς επιβολη� ς μιας α� γριας νεοφιλελευ� θερης πολιτικη� ς που
εφαρμο� ζεται απο�  τις κυβερνη� σεις και το κεφα� λαιο με τη στη� ριξη και τις υποδει�ξεις της ΕΕ.

Αυτη�  η  πολιτικη� ,  η  οποι�α  ε�χει  ως βασικο�  πρωταγωνιστη�  την τοπικη�  αυτοδιοι�κηση σε επι�πεδο
δη� μων και περιφερειω� ν,  δεν οδηγει�  μο� νο σε μεγαλυ� τερη οικονομικη�  εξαθλι�ωση τα πιο φτωχα�  και
ευα� λωτα  κομμα� τια  του  πληθυσμου� ,  αλλα�  πλη� ττει  βα� ναυσα  την  κοινωνικη�  ζωη�  και  την
καθημερινο� τητα  των  κατοι�κων  των  δη� μων.  Ο  ελευ� θερος,  δημο� σιος  χω� ρος  –απαραι�τητος  για  την
ανα� πτυξη  κοινωνικω� ν  σχε�σεων  μεταξυ�  των  δημοτω� ν,  αλλα�  και  για  την  καθημερινο� τητα  τους  –
καταστρε�φεται και εξαφανι�ζεται.

Οι  περιβαλλοντικε�ς  συνθη� κες  υποβαθμι�ζονται,  το� σο  με�σα  απο�  μια  διαδικασι�α  απαξι�ωσης,
εμπορευματοποι�ησης  η�  και  καταστροφη� ς  των  χω� ρων  πρασι�νου,  ο� σο  και  απο�  την  εντατικη�
υπερεκμετα� λλευση των φυσικω� ν πο� ρων.

Ο αυταρχισμο� ς και η καταστολη�  εντει�νονται και σε επι�πεδο δη� μου, προκειμε�νου να θωρακιστου� ν
οι αντιλαιJκε�ς πολιτικε�ς των δημοτικω� ν αρχω� ν, των κυβερνη� σεων και του κεφαλαι�ου.
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Ο ρατσισμο� ς και η ξενοφοβι�α ενισχυ� ονται, ως αποτε�λεσμα μιας συστηματικη� ς προσπα� θειας των
απο�  πα� νω –ο�χι μο� νο των κυβερνη� σεων, των συντονισμε�νων επιθε�σεων των κρατω� ν της ΕΕ και του
κεφαλαι�ου,  αλλα�  συχνα�  και  των τοπικω� ν  παραγο� ντων,  της  τοπικη� ς  αυτοδιοι�κησης,  των τοπικω� ν
ΜΜΕ κτλ– να μετατρε�ψουν τους προ� σφυγες/μετανα� στες σε εξιλαστη� ρια θυ� ματα της πολιτικη� ς τους
και  να  διασπα� σουν  κα� θε  δυνατο� τητα  κοινη� ς  κινηματικη� ς  δρα� σης  ντο� πιων  και  μεταναστω� ν
εργαζομε�νων. 

Με�σα  σ’  αυτε�ς  τις  συνθη� κες  βρι�σκουν  προ� σφορο  ε�δαφος  για  να  αναπτυ� ξουν  τη  δρα� ση  τους
φασιστικε�ς συμμορι�ες με στο�χο να κυριαρχη� σουν στους δρο� μους και στις γειτονιε�ς μας, συχνα�  με την
ανοχη�  η�  και  την  υποστη� ριξη  και  των δημοτικω� ν  αρχω� ν  και  τοπικω� ν  οικονομικω� ν  και  πολιτικω� ν
παραγο� ντων,  αλλα�  και  των τοπικω� ν  ΜΜΕ.  Η τρομοκρατι�α  και  η  δολοφονικη�  βι�α  που  θε�λουν  να
επιβα� λλουν στις τοπικε�ς κοινωνι�ες οι φασιστικε�ς συμμορι�ες της Χρυση� ς Αυγη� ς, αποτελου� ν συχνα�  μια
εναλλακτικη�  «λυ� ση» για την επιβολη�  του «νο� μου και της τα� ξης» που αποτελει�  κοινη�  επιδι�ωξη ο� λων
σχεδο� ν των δημοτικω� ν αρχω� ν. 

Όσα αναφε�ρουμε παραπα� νω περιγρα� φουν την κατα� σταση σε κα� θε σχεδο� ν δη� μο της χω� ρας, αλλα�
στην Καλλιθε�α εμφανι�ζονται με πολυ�  μεγαλυ� τερη ε�νταση. 

Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι – νέο μνημονιακό πλαίσιο για τους ΟΤΑ

Οι επερχο� μενες Αυτοδιοικητικε�ς εκλογε�ς θα γι�νουν με το νε�ο νομοθετικο�  πλαι�σιο που ονομα� ζεται
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι.  Με  την  ψη� φιση  του  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»  παγιω� νεται  και  διευρυ� νεται  το  μνημονιακο�  -
νεοφιλελευ� θερο πλαι�σιο λειτουργι�ας της Τοπικη� ς Αυτοδιοι�κησης.

Κεντρικο� ς πυρη� νας αυτη� ς της πολιτικη� ς ει�ναι η μει�ωση των επιχορηγη� σεων που καταβα� λλει το
κεντρικο�  κρα� τος σε δη� μους και περιφε�ρειες, με παρα� λληλη μετακυ� λιση αρμοδιοτη� των κα� τω απο�  τη
σημαι�α της «αποκε�ντρωσης». Τα τελευται�α χρο� νια,  οι λεγο� μενοι ι�διοι  πο� ροι (κυρι�ως προερχο� μενοι
απο�  δημοτικα�  τε�λη) απογειω� θηκαν ξεπερνω� ντας κατα�  πολυ�  τους πο� ρους που προε�ρχονται απο�  τον
κρατικο�  προυJ πολογισμο� . Παρα� λληλα ε�χουν μειωθει�  οι επιχορηγη� σεις για επισκευε�ς, συντηρη� σεις και
μικρε�ς  επενδυ� σεις  (ΣΑΤΑ)  ενω�  περιορι�ζονται  σε  μηδαμινα�  κονδυ� λια  οι  δημο� σιες  δαπα� νες  για
σημαντικε�ς  ανα� γκες (Προ�γραμμα Δημοσι�ων Επενδυ� σεων -Π.Δ.Ε.) ο� πως τα αντιπλημμυρικα�  ε�ργα, η
αντιπυρικη�  προστασι�α,  η  αντισεισμικη�  θωρα� κιση  και  τα  κονδυ� λια  για  την  κοινωνικη�  πολιτικη�
φτα� νουν με�χρι τα ο� ρια των περι�φημων «δικτυ� ων φτω� χειας» συνεπικουρου� μενα απο�  τον εθελοντισμο� .

Η μει�ωση των επιχορηγη� σεων επιβλη� θηκε με προγρα� μματα «εξυγι�ανσης» υπερχρεωμε�νων δη� μων,
εφαρμογη�  δεσμευ� σεων,  ο� πως  οι  ισοσκελισμε�νοι  προυJ πολογισμοι�  με  τη  μνημονιακη�  εντολη�  να
συγκρατου� ν  στα «χαμηλο� τερα δυνατα�  επι�πεδα τις  δαπα� νες  τους»,  η  απαγο� ρευση προσλη� ψεων,  η
λειτουργι�α κεντρικω� ν ελεγκτικω� ν οργα� νων ο� πως το «Παρατηρητη� ριο οικονομικη� ς αυτοτε�λειας». 

Προωθει�ται  δε  η  λειτουργι�α  και  την  παροχη�  υπηρεσιω� ν  με  ιδιωτικoοικονομικα�  κριτη� ρια  στο
συ� νολο  των  δραστηριοτη� των  και  την  επιδι�ωξη  αυτο�  να  αποκτη� σει  χαρακτηριστικα�  και  μορφη�
«υγιου� ς  επιχει�ρησης».  Ο  δρο� μος  αυτο� ς  επιβα� λλεται  με  τη μνημονιακη�  ρυ� θμιση και  εφαρμογη�  της
αυ� ξησης των ι�διων  πο� ρων,  που  μεταφρα� ζεται  σε  ε�νταση  της  φορομπηξι�ας  με  αυ� ξηση δημοτικω� ν
τελω� ν,  μετατροπη�  ακο� μα  περισσο� τερων  υπηρεσιω� ν  απο�  δωρεα� ν  σε  επι�  πληρωμη� ,  παραχω� ρηση
ολο� κληρων  τομε�ων  καθω� ς  και  δημο� σιας  γης  -  ακινη� των  απευθει�ας  στο  ιδιωτικο�  κεφα� λαιο  η�
εμπορευματοποι�ηση�  τους απο�  τους ι�διους τους δη� μους, υλοποι�ηση των τεχνικω� ν προγραμμα� των σε
στενη�  συνεργασι�α με τον κρατικοδι�αιτο ιδιωτικο�  τομε�α. 

Ο  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  υιοθετει�  πλη� ρως  τη  λογικη�  του  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,  πηγαι�νει  αρκετα�
νεοφιλελευ� θερα  βη� ματα  πιο  πε�ρα,  αφου�  ενσωματω� νει  κατα�  γρα� μμα  τις  κατευθυ� νσεις  του  3ου
μνημονι�ου  περι�  «Τριετου� ς  Στρατηγικη� ς  Μεταρρυθμι�σεων»  και  μεταλλα� σσει  το  ρο� λο  της  Τοπικη�
Αυτοδιοι�κηση σε μακρυ�  χε�ρι του κρα� τους και σε εργαλει�ο εφαρμογη� ς ο� λων των νεοφιλελευ� θερων
πολιτικω� ν.

Υιοθετει�, ενσωματω� νει και επεκτει�νει τις μνημονιακε�ς ανατροπε�ς, που συντελε�στηκαν στην Τοπικη�
Αυτοδιοι�κηση  τα  τελευται�α  8  χρο� νια,  καταργει�  την  ο� ποια  αυτοτε�λεια  της,  «νομιμοποιει�»  τις
αντισυνταγματικε�ς  περικοπε�ς  των Κεντρικω� ν  Αυτοτελω� ν  Πο� ρων (υπολογι�ζονται  σε  26  δισ.  ευρω�
με�χρι το 2022), με αποκορυ� φωμα το σχε�διο κρατικου�  προυJ πολογισμου�  του 2019 και το προ� σφατο
Μεσοπρο� θεσμο Προ�γραμμα Δημοσιονομικη� ς Στρατηγικη� ς, ο� που προβλε�πεται περαιτε�ρω μει�ωση�  τους.
Διευρυ� νει  τη  λογικη�  της  «επιχειρηματικο� τητας»  στη  λειτουργι�α  των  Δη� μων.  Προωθει�,  με  την
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αναγγελι�α  περι�  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  ΙΙ»  και  συνταγματικη� ς  αναθεω� ρησης,  την  μετατροπη�  των  δη� μων
ουσιαστικα�  σε Α.Ε, αφου�  συζητει�ται η κατα� ργηση των ΚΑΠ και η μεταφορα�  του ΕΝΦΙΑ στους δη� μους,
μετατρε�ποντας  τους  σε  φορομπηχτικου� ς  μηχανισμου� ς.  Ουσιαστικα�  ε�χουμε  την  κατα� ργηση  του
δημο� σιου και κοινωνικου�  χαρακτη� ρα της Τοπικη� ς Αυτοδιοι�κησης .

Ο  ε�λεγχο� ς  απο�  το  παρατηρητη� ριο  των  προυJ πολογισμω� ν  των  ΟΤΑ,  με  βα� ση  ο� λα  τα  σχετικα�
μνημονιακα�  α� ρθρα, ει�ναι ασφυκτικο� ς και αναφε�ρεται ρητα�  ο� τι βασικο�  κριτη� ριο για την συ� νταξη τους
θα πρε�πει να ει�ναι η εξυπηρε�τηση του δημοσι�ου χρε�ους.

Η  συζη� τηση  που  κυρια� ρχησε  γυ� ρω  απο�  τον  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»  δεν  η� ταν  για  το  μνημονιακο� ,
νεοφιλελευ� θερο πλαι�σιο που επιβα� λλει, αλλα�  για τον νε�ο εκλογικο�  νο� μο. Ο νο� μος αυτο� ς, αν και δι�νει
τη δυνατο� τητα αναλογικη� ς εκπροσω� πησης το� σο στα Δημοτικα�  ο� σο και στα Περιφερειακα�  Συμβου� λια
(αφου�  δεν  υπα� ρχει  υποχρεωτικο�  πλαφο� ν  ποσοστου�  ψη� φων),  δεν  καθιερω� νει  την  γνη� σια  Απλη�
Αναλογικη� , γιατι� αυτο�  θα ση� μαινε ε�νας μο� νο γυ� ρος εκλογω� ν και εκλογη�  Δημα� ρχου και Περιφερεια� ρχη
απο�  τα Δημοτικα�  και Περιφερειακα�  Συμβου� λια αντι�στοιχα.

Παρα� λληλα, ο συγκεντρωτικο� ς ρο� λος του δημα� ρχου και του περιφερεια� ρχη, η αντιδημοκρατικη�
λειτουργι�α  των  επιτροπω� ν,  των  δημοτικω� ν  και  περιφερειακω� ν  συμβουλι�ων,  η  αντιδημοκρατικη�
συγκρο� τηση του τοπικου�  πολιτικου�  συστη� ματος και επιπλε�ον η οικονομικη�  επιτροπει�α στους δη� μους
αναδεικνυ� ουν σε ιδιαι�τερα σημαντικο�  ζη� τημα αυτο�  της δημοκρατι�ας.

Η απάτη του πολυδιαφημισμένου ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ συχνα�  εμφανι�ζεται ως πανα� κεια απο�  τε�ως και νυν δημοτικε�ς αρχε�ς, σαν να επρο� κειτο για
μι�α στρο� φιγγα που απλω� ς παρε�χει κεφα� λαια. Η πραγματικο� τητα ο� μως ει�ναι πολυ�  διαφορετικη� . Tο
ΕΣΠΑ  παι�ζει  κυρι�ως  το  ρο� λο  της  «μο�χλευσης»  κεφαλαι�ων  με  συνδυασμε�να  επενδυτικα�  σχη� ματα
δημο� σιου  και  ιδιωτικου�  τομε�α.  Εξα� λλου  δεν  καλυ� πτει  ποιοτικα�  και  σε  ο� λη  τους  την  ε�κταση
σημαντικε�ς κοινωνικε�ς δαπα� νες, λο�γω των κανο� νων και των κριτηρι�ων που τι�θενται απο�  την ΕΕ. Σε
πολλε�ς περιπτω� σεις, επι�σης, ιδιωτικε�ς εταιρει�ες - εργολαβικε�ς/υπηρεσιω� ν/συμβου� λων - καθορι�ζουν
το περιεχο� μενο των ε�ργων, με�σω της υποστη� ριξης που παρε�χουν στους υποστελεχωμε�νους Δη� μους
κατα�  την υποβολη�  των προτα� σεων χρηματοδο� τησης. 

Παρα� λληλα με�σω του ΕΣΠΑ και των Δη� μων προωθη� θηκε το μοντε�λο των ελαστικω� ν εργασιακω� ν
σχε�σεων στο Δημο� σιο. Στα πλαι�σια των ευρωπαιJκω� ν κατευθυ� νσεων για μετατροπη�  της εργασι�ας απο�
δικαι�ωμα σε «ανταλλακτικο�  εμπο� ρευμα» ει�χαμε τη σταδιακη�  μετακι�νηση απο�  τις παθητικε�ς μορφε�ς
στη� ριξης  ανε�ργων  ο� πως  το  επι�δομα  ανεργι�ας  στις  «ενεργητικε�ς  πολιτικε�ς  αγορα� ς  εργασι�ας».
Ξεκι�νησαν  με  τις  ε�ννοιες  «αξιολο�γηση»,  «διαθεσιμο� τητα»,  «διαδημοτικη�  κινητικο� τητα»,  οι  οποι�ες
οδη� γησαν στη σταδιακη�  μει�ωση των εργαζομε�νων αορι�στου χρο� νου και την αντικατα� σταση�  τους απο�
συμβασιου� χους  ορισμε�νου  χρο� νου  με�σα  απο�  προγρα� μματα  ΕΣΠΑ.  Με  το  τε�λος  της  συ� μβασης,  οι
εργαζο� μενοι απολυ� ονταν, με τον εργοδο� τη δη� μο η�  περιφε�ρεια να καθυστερει�  συχνα�  την καταβολη�
των δεδουλευμε�νων. 

Τα  ΕΣΠΑ  τε�λος  διαδραματι�ζουν  και  ε�ναν  πολυ�  σημαντικο�  ιδεολογικο�  ρο� λο,  επιχειρω� ντας  να
παγιωθει� στις λαιJκε�ς συνειδη� σεις ο� τι χωρι�ς χρηματοδο� τηση απο�  την ΕΕ -και κατ΄ επε�κταση χωρι�ς ΕΕ
εν  γε�νει-  δεν  υπα� ρχει  δυνατο� τητα  κα� λυψης  στοιχειωδω� ν  αναγκω� ν,  «παραβλε�ποντας»  ο� τι  οι
χρηματοδοτη� σεις αυτε�ς προε�ρχονται απο�  την αφαι�μαξη των λαιJκω� ν στρωμα� των το� σο στη χω� ρα μας
ο� σο και στις α� λλες χω� ρες της ΕΕ,  ενω�  στη συνε�χεια αυτα�  τα κεφα� λαια στηρι�ζουν ποικιλοτρο� πως
κυρι�ως  τον  ιδιωτικο�  τομε�α.  Δεν  ει�ναι  τυχαι�ο  εξα� λλου  το  γεγονο� ς  ο� τι  ε�να  ποσοστο�  του  κα� θε
ευρωπαιJκου�  «πακε�του» προορι�ζεται για διαφημιστικη�  δαπα� νη αυτοπροω� θηση� ς του.

Οι Προγραμματικοί μας Άξονες

Η θέση μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δεν ε�χουμε καμια�  αυταπα� τη για τον ρο� λο της Τοπικη� ς Αυτοδιοι�κησης. Κομμα� τι της δια� ρθρωσης
του  κρα� τους,  λειτουργει�  με�σα  στο  ι�διο  πλαι�σιο  και  κα� τω  απο�  τις  ι�διες  κυρι�αρχες  επιλογε�ς  που
επιβα� λλουν οι κοινωνικοι� συσχετισμοι� δυ� ναμης. Όλες οι μνημονιακε�ς επιλογε�ς περνου� ν και με�σα απο�
τους  ΟΤΑ.  Οι  ι�διες  πολιτικε�ς  δυνα� μεις,  που  εφαρμο� ζουν  στο  κεντρικο�  κρα� τος  τις  πολιτικε�ς  της
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λιτο� τητας  και  της  κοινωνικη� ς  αποδια� ρθρωσης,  κυριαρχου� ν  και  στους  Ο.Τ.Α.  Κα� θε  επιδι�ωξη  -
πραγματικη�  η�  προσχηματικη�  -  διαφορετικη� ς  πολιτικη� ς,  προσκρου� ει  στα  ασφυκτικα�  οικονομικα�
πλαι�σια που επιβα� λει η «εξυπηρε�τηση του δημο� σιου χρε�ους».

Τι έγινε στην Καλλιθέα τα προηγούμενα χρόνια

Το  ι�διο  ισχυ� ει  και  για  τον  δη� μο  της  Καλλιθε�ας.  Την  νεοφιλελευ� θερη  πολιτικη�  της  διοι�κησης
Ασκου� νη (περιορισμο� ς δαπανω� ν,  αποδια� ρθρωση εργασιακω� ν σχε�σεων με εισαγωγη�  ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ,
εγκατα� λειψη των δημο� σιων χω� ρων στις οικονομικε�ς πολιτικε�ς και ορε�ξεις του Ιδρυ� ματος Νια� ρχου,
του  Ομι�λου  Σκλαβενι�τη,  του  Lidl  κλπ,  εθελου� σια  υπαγωγη�  της  Καλλιθε�ας  στο  Οικονομικο�
Παρατηρητη� ριο των Ο.Τ.Α.) συνε�χισε με μεγαλυ� τερη ορμη�  η διοι�κηση Κα� ρναβου. Επι� πλε�ον ακροδεξιο� ς
αυταρχισμο� ς  απο�  στελε�χη  της  Διοι�κησης  με  απειλε�ς  και  μηνυ� σεις  σε  βα� ρος  συνδικαλιστω� ν  και
εργαζομε�νων. 

Η  Καλλιθε�α  ασφυκτια�  απο�  την  ε�λλειψη  ελευ� θερων  χω� ρων  και  πρασι�νου,  απο�  την
εμπορευματοποι�ηση  κα� θε  ελευ� θερου  τετραγωνικου�  με�τρου  σε  περιοχε�ς-«φιλε�τα»,  απο�  την
εγκατα� λειψη του δημο� σιου χω� ρου στις γειτονιε�ς της. Έτσι απο�  του Χαροκο� που με�χρι τις Τζιτζιφιε�ς,
ανα� μεσα στα πυκνα�  οικοδομικα�  τετρα� γωνα συναντα� με μο� νο εγκαταλελειμμε�να πα� ρκα και δημοτικε�ς
δομε�ς  υπο�  κατα� ρρευση.  Στον  αντι�ποδα,  δι�πλα  στη  θα� λασσα  δεσπο� ζει  το  κε�ντρο  πολιτισμου�  του
ιδρυ� ματος Σταυ� ρος Νια� ρχος, ενω�  στην παραλι�α χτι�ζεται το νε�ο «τει�χος του αι�σχους», στερω� ντας απο�
την πο� λη μας την ιστορικη�  ευκαιρι�α να ανοιχτει� επιτε�λους ξανα�  προς τη θα� λασσα. 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Ο χω� ρος του πρω� ην Ιπποδρο� μου, στις Τζιτζιφιε�ς,
αποτελου� σε  μια  μοναδικη�  ευκαιρι�α  να  αποκτη� σει  η  Καλλιθε�α  και  ο� λη  η  Αττικη�  ε�ναν  πνευ� μονα
πρασι�νου και δημο� σιων χρη� σεων, δι�πλα στην θα� λασσα. Αντι�  να γι�νει αυτο� , το 2009 παραχωρη� θηκε
απο�  το Ελληνικο�  Δημο� σιο στο Ίδρυμα Σταυ� ρος Νια� ρχος για να κατασκευα� σει εκει� το ΚΠΙΣΝ.

Την  αρχικη�  ευφορι�α  για  το  σχεδιασμε�νο  απο�  τον  Ρε�ντσο  Πια� νο  «κο� σμημα»,  ακολου� θησαν  οι
διαμαρτυρι�ες,  αμε�σως  μετα�  τους  πρω� τους  μη� νες  της  λειτουργι�ας  του.  Το  κυκλοφοριακο�  και  η
ηχορυ� πανση, η  προσπα� θεια ισοπε�δωσης πεζοδρομι�ων και δε�ντρων και ο περιορισμο� ς των θε�σεων
στα� θμευσης στις Τζιτζιφιε�ς  για να εξυπηρετηθου� ν τα λεωφορει�α του Ιδρυ� ματος,  η εκτο� ξευση των
ενοικι�ων  στην  περιοχη� ,  αποτελου� ν  μο� νο  την  κορυφη�  του  παγο� βουνου.  Η  ι�δια  η  συ� μβαση
παραχω� ρησης αποτελει� ε�να μεγα� λο πολιτικο�  σκα� νδαλο. 

Αναφε�ρει  ξεκα� θαρα  ο� τι  το  ΚΠΙΣΝ  θα  λειτουργει�  ως  «φορε�ας  ιδιωτικου�  δικαι�ου»,  ωστο� σο
απαλλα� σσεται  απο�  «κα� θε  φυ� σης φο� ρους» ενω�  προβλε�πεται  ο� τι  μεταξυ�  των εσο� δων του ει�ναι  «η
επαρκη� ς χρηματοδο� τηση απο�  το Υπουργει�ο Οικονομι�ας και Οικονομικω� ν». Παρα�  δε το γεγονο� ς ο� τι
Εθνικη�  Βιβλιοθη� κη και Εθνικη�  Λυρικη�  Σκηνη�  θα φιλοξενου� νται πλε�ον σε ε�να «δημο� σιο κτι�ριο», ει�ναι
υποχρεωμε�νες να πληρω� νουν... ενοι�κιο για την παραμονη�  τους εκει�, ενω�  σε περι�πτωση που το Ίδρυμα
κρι�νει ο� τι παραβια� ζουν τους ο� ρους δικαιου� ται να λυ� σει τη Συ� μβαση μονομερω� ς. 

Ο  σημαντικο� τερος  ο� μως  ι�σως  ο� ρος  της  συμφωνι�ας  ει�ναι  αυτο� ς  που  δι�νει  τη  δυνατο� τητα  στο
Ίδρυμα, ο�χι μο� νο να διακο� ψει οποιαδη� ποτε στιγμη�  τη Συ� μβαση, αλλα�  και να ζητη� σει πι�σω, απο�  το
ελληνικο�  Δημο� σιο,  ολο� κληρο  το  κο� στος  υλοποι�ησης  του  ε�ργου.  Ει�ναι  φανερο�  ο� τι  αν  το  Ίδρυμα
αποφασι�σει να ζητη� σει πι�σω περι�που μισο�  δισεκατομμυ� ριο, το Δημο� σιο θα βρεθει�  μπροστα�  σε ε�να
τερα� στιο προ� βλημα. Προ� κειται για ε�ναν σημαντικο�  μοχλο�  πι�εσης και προω� θησης των συμφερο� ντων
του ομι�λου ο οποι�ος, εκτο� ς της διαφη� μισης και της αξιοποι�ησης του Κε�ντρου για δικο�  του κε�ρδος,
κατε�χει κι ε�να διαπραγματευτικο�  χαρτι� ανεκτι�μητης αξι�ας για τις σχε�σεις του με το ελληνικο�  κρα� τος. 

Παραλιακό μέτωπο: Η μοναδικη�  ευκαιρι�α που ει�χε η πο� λη μας να αποκτη� σει ξανα�  προ� σβαση στη
θα� λασσα,  να  ανοι�ξει  στην  παραλι�α  της  που  ε�κλεισε  η  Χου� ντα,  χα� νεται  ανεπιστρεπτι�  με  την
«ανα� πλαση» - τει�χος υ� ψους 13 με�τρων που υλοποιου� ν η Περιφε�ρεια Αττικη� ς (Δου� ρου) και η εταιρει�α
ΑΚΤΩΡ (Μπο� μπολας). Ανα� πλαση που γι�νεται με βα� ση μελε�τες που ε�γιναν το 2012 - ‘13 με «δωρεα� »
του Ιδρυ� ματος Νια� ρχος και που σκοπο�  ε�χουν να μετατρε�ψουν τον Φαληρικο�  ο� ρμο σε επιχειρηματικη�
«ΑθηναιJκη�  Ριβιε�ρα». Προ� κειται για την ι�δια μελε�τη για την οποι�α απορρι�φθηκε η χρηματοδο� τηση απο�
το ΕΣΠΑ («υποδομε�ς») αφου�  με�χρι και η ΕυρωπαιJκη�  Επιτροπη�  ε�κρινε ο� τι προ� κειται για ε�ργο βιτρι�νας.
Όμως, ω�  του θαυ� ματος, η Περιφε�ρεια Αττικη� ς με την συ� μφωνη γνω� μη του Δη� μου Καλλιθε�ας, διε�θεσε
το 2016 πα� νω απο�  150 εκατομμυ� ρια ευρω�  (το 40% του αποθεματικου�  ο� λης της Αττικη� ς!) μο� νο για
την 1η Φα� ση του ε�ργου, ω� στε απρο� σκοπτα να εκτελεστει� η «παραγγελι�α» του Ιδρυ� ματος Νια� ρχος. 
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Σκλαβενίτης  –  Lidl:  Ο  χω� ρος  του  πρω� ην  εργοστασι�ου  της  Ιζο� λα  στις  Τζιτζιφιε�ς,  στον  οποι�ο
υπη� ρχε η προ� βλεψη να γι�νει πα� ρκο και α� λλες δημοτικε�ς χρη� σεις, α� λλαξε χρη� ση με�σα σε μια νυ� χτα, επι�
διοικη� σεως Ασκου� νη, και αποδο� θηκε στην εταιρει�α Σκλαβενι�τη για την οικοδο� μηση του τερα� στιου
Super  Market.  Η  συμβατικη�  υποχρε�ωση  της  εταιρει�ας  να  φτια� ξει  «και  πα� ρκο»  με�σα  στον  χω� ρο
περιορι�στηκε  σε  λι�γα  δεντρα� κια,  που  οριοθετου� ν  τους  υπαι�θριους  χω� ρους  στα� θμευσης  του
καταστη� ματος. Το υπαι�θριο parking στην συμβολη�  Θησε�ως & Ατθι�δων, για το οποι�ο υπη� ρχε προ� βλεψη
να απαλλοτριωθει�  και να διαμορφωθει�  για χρη� σεις υπε�ρ των κατοι�κων, αφε�θηκε να παραχωρηθει�
στην εταιρει�α Lidl. Έτσι, αντι�  για πρα� σινο και παιδικε�ς χαρε�ς, ε�χουμε εκει� ε�να ακο� μα τερα� στιο Super
Market.

Καλλιτεχνικά εργαστήρια:  Τα Καλλιτεχνικα�  Εργαστη� ρια (Τμη� ματα Ερασιτεχνικη� ς Δημιουργι�ας)
του  δη� μου  Καλλιθε�ας,  αποτε�λεσαν  ε�να  χτυπητο�  παρα� δειγμα  εφαρμογη� ς  των  νεοφιλελευ� θερων
πολιτικω� ν και ελαστικω� ν μορφω� ν εργασι�ας στον δη� μο μας. Απο�  τα πρω� τα χρο� νια των μνημονι�ων η
διοι�κηση Ασκου� νη (με αντιδη� μαρχο Ψαλιδο� πουλο) “ε�πεισε” τους δασκα� λους-εργαζο� μενους ο� τι ο ο� νος
τρο� πος να κρατη� σουν τη δουλεια�  τους η� ταν να συστη� σουν ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικε�ς  Συνεταιριστικε�ς
Επιχειρη� σεις) και σαν εργολα� βοι πια να διεκδικη� σουν τη λειτουργι�α των τμημα� των.

Γρη� γορα φα� νηκε η παγι�δα, αφου�  κα� θε χρονια�  ε�πρεπε να εγκριθει� το “ε�ργο”. Υπη� ρξαν περι�οδοι που
δου� λεψαν για πα� νω απο�  8 μη� νες απλη� ρωτοι, μο� νο και μο� νο για να μην κλει�σουν τα εργαστη� ρια. Με
τον φο� βο πα� ντα, το “ε�ργο” να μην εγκριθει�  ου� τε εκ των υστε�ρων, η�  να βρεθει�  κα� ποια τρι�τη εταιρει�α
να το διεκδικη� σει με�σω διαγωνισμου� .

Η διοι�κηση Κα� ρναβου συνε�χισε την πολιτικη�  που βρη� κε. Φα� νηκε δε η δια� θεση αντικατα� στασης
των δασκα� λων (κα� ποιοι  απ'  αυτου� ς  με πα� νω απο�  20 χρο� νια προσφορα� ς  στην Καλλιθε�α)  και  την
μετατροπη�  των εργαστηρι�ων σε κυ� κλους σπουδω� ν ορισμε�νου χρο� νου.

Μαζικε�ς διαμαρτυρι�ες των δασκα� λων, μαζι�  με μαθητε�ς και αλληλε�γγυους πολι�τες στο δημοτικο�
συμβου� λιο, απε�τρεψαν τα χειρο� τερα, ο� μως ακο� μα τα τμη� ματα λειτουργου� ν με�σω ΚΟΙΝΣΕΠ.

Πόλη  αβίωτη  για  τα  φτωχά  λαϊκά  στρώματα:  Όλες  αυτε�ς  οι  μορφε�ς  «αξιοποι�ησης»  -
ξεπουλη� ματος του δημο� σιου χω� ρου αλλα� ζουν σταδιακα�  τον χαρακτη� ρα της γειτονια� ς  μας,  με  πιο
ορατη�  επι�πτωση  την σταδιακη�  εκτο� ξευση  των ενοικι�ων που  φε�ρνει  το  airbnb.  Ήδη περιοχε�ς  της
πο� λης μας που γειτνια� ζουν ει�τε με το ΚΠΙΣΝ ει�τε με το Κουκα� κι και κατ’ επε�κταση με τον τουριστικο�
πυρη� να  του  κε�ντρου  της  Αθη� νας  δε�χονται  πιε�σεις  απο�  την  α� νοδο  του  airbnb,  με  φοιτητε�ς  και
φτωχου� ς εργαζο� μενους να μην καταφε�ρνουν σταδιακα�  να ανταποκριθου� ν στην α� νοδο των ενοικι�ων.
Το  επο� μενο  δια� στημα  ο  αγω� νας  ενα� ντια  στις  επιπτω� σεις  του  airbnb  θα  αποτελε�σει  απαραι�τητη
προυJ πο� θεση ζωη� ς για τα φτωχα�  λαιJκα�  στρω� ματα της πο� λης μας, ειδικα�  απο�  τη στιγμη�  που ολοε�να και
περισσο� τερα ακι�νητα περνου� ν στα χε�ρια μεγα� λων funds, τα οποι�α τα εκμεταλλευ� ονται ενοικια� ζοντα� ς
τα μαζικα� , μη διστα� ζοντας να πετα� ξουν στον δρο� μο τους φτωχου� ς ενοι�κους τους. 

Ρατσιστικές διακρίσεις  και επιθέσεις φασιστών: Η Καλλιθε�α  ει�ναι  μια απο�  τις  περιοχε�ς  με
χιλια� δες μετανα� στες και προ� σφυγες που πε�φτουν καθημερινα�  θυ� ματα διακρι�σεων των ρατσιστικω� ν
πολιτικω� ν των κυβερνη� σεων αλλα�  και των δημοτικω� ν αρχω� ν –απο�  τα ζητη� ματα της νομιμοποι�ησης
των  «παλιω� ν»  μεταναστω� ν  που  με�νουν  για  δεκαετι�ες  χωρι�ς  «χαρτια� »  με�χρι  τη  στε�γη  και  την
προ� σβαση σε κοινωνικε�ς υπηρεσι�ες των προσφυ� γων κλπ. Αυτη�  η πολιτικη�  τρε�φει την ακροδεξια�  και
στα  προβλη� ματα  που  μαστι�ζουν  την  πο� λη  μας  ε�ρχεται  να  προστεθει�  η  εγκληματικη�  δρα� ση  της
νεοναζιστικη� ς Χρυση� ς Αυγη� ς, που προσπαθει� -ο� πως παντου� - να σπει�ρει το μι�σος μεταξυ�  των φτωχω� ν
για  να  επιβα� λει  το  δικο�  της  πολιτικο�  σχε�διο  για  την  ε�ξοδο  του  καπιταλισμου�  απο�  την  κρι�ση,
τσακι�ζοντας με ωμη�  βι�α και τρομοκρατι�α κα� θε μορφη�  οργανωμε�νης αντι�στασης των λαιJκω� ν μαζω� ν.
Απο�  τα  μαχαιρω� ματα  και  τις  επιθε�σεις  σε  μετανα� στες  κατοι�κους  της  Καλλιθε�ας  με�χρι  τους
ξυλοδαρμου� ς  αγωνιστω� ν  και  τα  εμετικα�  συνθη� ματα  σε  σχολει�α,  η  Χρυση�  Αυγη�  προσπα� θησε
επανειλημμε�να  τα  τελευται�α  χρο� νια  να  σπει�ρει  τον  τρο� μο  στη  γειτονια�  μας.  Όχι  μο� νο  δεν  τα
κατα� φερε, αλλα�  η Καλλιθε�α, κα� τω απο�  την πι�εση του αντιφασιστικου�  κινη� ματος, μετατρα� πηκε στο
παρα� δειγμα μιας γειτονια� ς που βρε�θηκε στο στο�χαστρο των φασιστω� ν και κατα� φερε να τους πετα� ξει
ε�ξω απο�  την πο� λη. Στις καμπε�ς του αντιφασιστικου�  αγω� να αλγεινη�  εντυ� πωση προκα� λεσε η πα� ντοτε
επαμφοτερι�ζουσα στα� ση του δημα� ρχου Κα� ρναβου, που α� λλοτε καλου� σε τη Χρυση�  Αυγη�  να καταθε�σει
στεφα� νι, απειλω� ντας - ο� πως ει�χε κα� νει ο προκα� τοχο� ς του Κω� στας Ασκου� νης- να ματαιω� σει ο� λες τις
εορταστικε�ς εκδηλω� σεις σε "εθνικε�ς επετει�ους", α� λλοτε πα� λι -και κα� τω απο�  την πι�εση του κινη� ματος-
υποχρεωνο� ταν να δηλω� σει  ο� τι  οι  απο�γονοι  των Ναζι�  ει�ναι  ανεπιθυ� μητοι  στην πο� λη  μας.  Σε  κα� θε
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περι�πτωση δεν ξεχνα� με τη συμμετοχη�  χρυσαυγιτω� ν στο ψηφοδε�λτιο του νυν δημα� ρχου στις εκλογε�ς
του 2014, ενω�  για μια ακο� μα φορα�  διατρανω� νουμε ο� τι στην Καλλιθε�α δεν θα περα� σει ο φασισμο� ς. 

Συγκεφαλαιώνοντας,  δεν  πιστευ� ουμε  ο� τι  υπα� ρχει  δυνατο� τητα  μιας  ριζικα�  διαφορετικη� ς
διαχει�ρισης. Πιστευ� ουμε ο� τι μο� νο με τον αγω� να, μο� νο με την οργα� νωση και κινητοποι�ηση του λαου�
της Καλλιθε�ας, Ελλη� νων και μεταναστω� ν, μπορου� ν να υπα� ρξουν νι�κες σε μικρα�  η�  μεγα� λα ζητη� ματα.

Ει�μαστε ενα� ντια στη λογικη�  της διαχει�ρισης  των αστικω� ν  δη� μων και  θα αγωνιστου� με  για  την
ανατροπη�  κα� θε πολιτικη� ς που απορρε�ει απο�  τις μνημονιακε�ς δεσμευ� σεις, απο�  τις στρατηγικε�ς των
νεοφιλελευ� θερων  κυβερνη� σεων,  απο�  τα  συμφε�ροντα  του  μεγα� λου  κεφαλαι�ου  και  των  τοπικω� ν
παραρτημα� των  του  και  απο�  τις  επιταγε�ς  της  ΕΕ.  Θα  σταθου� με  ενα� ντια  στις  αστικε�ς  δημοτικε�ς
παρατα� ξεις  που  προωθου� ν  αυτε�ς  τις  πολιτικε�ς  στο  επι�πεδο  των  δη� μων,  με�σω  των  διαφο� ρων
προγραμμα� των με τα οποι�α οι δη� μοι μετατρε�πονται σε πεδι�α εφαρμογη� ς των αντιλαιJκω� ν πολιτικω� ν.
Δεν  θε�λουμε  να  διαχειριστου� με  το  αστικο�  συ� στημα  δημο� σιας  διοι�κησης,  αλλα�  επιδιω� κουμε  να
συμβα� λλουμε καθοριστικα�  στη δημιουργι�α ενο� ς κινη� ματος που θα μπλοκα� ρει τη λειτουργι�α του και
θα το αντικαταστη� σει με τις δικε�ς του δομε�ς αυτοοργα� νωσης.

Γι’ αυτη�  την οργα� νωση των εργαζο� μενων και του λαου�  της Καλλιθε�ας θε�λουμε να παλε�ψουμε σαν
Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση “Μια Πόλη στο Δρόμο”.  Φωνη�  σ’ αυτε�ς τις υποτελει�ς
τα� ξεις, στον λαο�  της πο� λης μας, επιδιω� κουμε να δω� σουμε με�σα απο�  την συμμετοχη�  μας στο Δημοτικο�
Συμβου� λιο.

Προτει�νουμε ε�να μοντε�λο τοπικη� ς αυτοδιοι�κησης βασισμε�νο στις αμεσοδημοκρατικε�ς διαδικασι�ες
που θα οικοδομου� ν τα κινη� ματα και ο λαο� ς της πο� λης: συνελευ� σεις με αποφασιστικο�  χαρακτη� ρα σε
επι�πεδο γειτονια� ς, στους χω� ρους εργασι�ας, σε σχολε�ς και σε σχολει�α.

Δήμοι και Κοινωνική Πολιτική

Δημοτικές υπηρεσίες ποιοτικές, αποκλειστικα�  δημο� σιου χαρακτη� ρα, για ο� λους τους κατοι�κους
της Καλλιθε�ας, Έλληνες, μετανα� στες και προ� σφυγες.

Παιδικοί σταθμοί επαρκω� ς στελεχωμε�νοι, δωρεα� ν για ο� λα τα παιδα� κια της πο� λης μας.

ΚΑΠΗ επαρκω� ς  στελεχωμε�να  με  προσωπικο�  που  θα  περιλαμβα� νει  γιατρου� ς  και  κοινωνικου� ς
λειτουργου� ς. Ανοιχτα�  απο�  τις 8 το πρωι� με�χρι τις 8 το βρα� δυ, σε χω� ρους που να καλυ� πτουν ο� λες τις
προυJ ποθε�σεις καταλληλο� τητας και ασφα� λειας.

Δημοτικά Ιατρεία στελεχωμε�να με ο� λες τις απαραι�τητες ειδικο� τητες και επαρκε�ς  νοσηλευτικο�
προσωπικο� ,  ω� στε  να  καλυ� πτουν  τις  ανα� γκες  των  κατοι�κων,  κυρι�ως  των  αδυ� ναμων  οικονομικα�
στρωμα� των, των α� νεργων, των ανασφα� λιστων, των α� στεγων και των προσφυ� γων.

Ενίσχυση του ανοιχτού θεραπευτικού προγράμματος Θησέας. Στελε�χωση με το απαραι�τητο
επιστημονικο�  και  α� λλο  προσωπικο� .  Επαρκη� ς  χρηματοδο� τηση  ω� στε  να  καλυ� πτει  τις  ανα� γκες
(ενημε�ρωση,  προ� ληψη,  συμβουλευτικη� ,  θεραπει�α,  κοινωνικη�  επανε�νταξη)  των  εξαρτημε�νων
συμπολιτω� ν μας και των οικογενειω� ν τους.

Κοινωνικό Παντοπωλείο και  δομε�ς  αλληλεγγυ� ης που θα εξασφαλι�ζουν τα απαραι�τητα στους
συμπολι�τες μας (ντο� πιους και μετανα� στες/προ� σφυγες) οι οποι�οι δεν μπορου� ν να εξασφαλι�σουν τα
προς το ζην. Τακτικη�  χρηματοδο� τηση απο�  τον Δη� μο ω� στε να προσφε�ρει σε σταθερη�  βα� ση και χωρι�ς
διακοπε�ς  ποιοτικα�  προιJο� ντα.  Οι  συνεισφορε�ς  των πολιτω� ν  να  αποτελου� ν  επικουρικη�  και  ο�χι  την
αποκλειστικη�  πηγη�  εξασφα� λισης των προιJο� ντων.

Ξενώνας  αστέγων –  φροντι�δα  για  την  υγιεινη�  και  διατροφη�  τους.  Επισκευη�  ο� σων  κενω� ν
προσφυγικω� ν κατοικιω� ν βρι�σκονται στην ιδιοκτησι�α του δη� μου και στε�γαση αστε�γων σ’ αυτε�ς.

Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών χωρίς αποκλεισμούς, τον οποι�ο η προηγου� μενη και η νυν
δημοτικη�  αρχη�  αρνη� θηκαν να υλοποιη� σουν. Στελε�χωση των δημοτικω� ν ιατρει�ων με γυναικολο�γους,
ω� στε οι γυναι�κες να ε�χουν ευ� κολη και δωρεα� ν προ� σβαση σε γυναικολογικη�  περι�θαλψη. Δημιουργι�α
δομω� ν παροχη� ς  ψυχολογικη� ς  υποστη� ριξης και προσφυγη� ς  των γυναικω� ν και των ΛΟΑΤΚ ατο� μων,
θυμα� των σεξιστικη� ς βι�ας.

Δημοτική συγκοινωνία,  δωρεα� ν,  που θα συνδε�ει  με τακτικα�  δρομολο�για τις  απομακρυσμε�νες
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γειτονιε�ς  της  πο� λης  μας  μεταξυ�  τους,  με  τους  σταθμου� ς  του  ΗΣΑΠ  και  τις  υπηρεσι�ες  δημο� σιου
ενδιαφε�ροντος  (δημαρχει�ο,  ΔΕΗ,  ΕΥΔΑΠ,  ΙΚΑ,  τρα� πεζες  κλπ).  Τακτικη�  συ� νδεση  με  το  δημοτικο�
Κοιμητη� ριο. 

Αγώνας για αποτροπή Πλειστηριασμών και αποκοπη� ς ρευ� ματος / νερου� . Διαγραφη�  δημοτικω� ν
χρεω� ν σε α� νεργους και σε οικογε�νειες που ζουν κα� τω απο�  τα ο� ρια της φτω� χειας.

Περιβάλλον και Δημόσιοι Χώροι

ΚΠΙΣΝ: ο χω� ρος και οι εγκαταστα� σεις του Κε�ντρου Πολιτισμου�  Ίδρυμα Σταυ� ρος Νια� ρχος αποτελει�
λαιJκη�  περιουσι�α  μητροπολιτικου�  χαρακτη� ρα.  Απαιτου� με  ελευ� θερη  προ� σβαση  για  ο� λους  τους
κατοι�κους.  Να  καταργηθου� ν  ο� λες  οι  προβλε�ψεις  που  δι�νουν  στο  ΚΠΙΣΝ  ρυθμιστικο�  λο�γο  (ο� ροι
δο� μησης και χρη� ση γης, ρυμοτομικο� , συγκοινωνιακο� ) στην ευρυ� τερη περιοχη� . Άμεση αντιμετω� πιση
των προβλημα� των (κυκλοφοριακο� , στα� θμευση, ηχορυ� πανση) που προκαλει�  η λειτουργι�α του στους
κατοι�κους  των  Τζιτζιφιω� ν,  συ� μφωνα  με  τις  ανα� γκες  και  με  καθοριστικο�  ρο� λο  τις  θε�σεις  των
κατοι�κων.

"Ανάπλαση"  Παραλιακού  Μετώπου:  Αποτροπη�  των  ε�ργων  εκει�νων  της  «ανα� πλασης»  (ο� σων
επιτρε�πει  ο  με�χρι  τω� ρα βαθμο� ς  ολοκλη� ρωσης του ε�ργου)  που θα εμποδι�ζουν την προ� σβαση των
κατοι�κων στην παραλι�α και δημιουργου� ν τει�χος ανα� μεσα στην πο� λη και την θα� λασσα. Πραγματικα�
ελευ� θερη  προ� σβαση  και  χρη� σεις  προς  ο� φελος  των  κατοι�κων  της  Αττικη� ς.  Αποτροπη�
εμπορευματοποι�ησης  του  χω� ρου.  Αποτροπη�  δο� μησης  των  εμπορικω� ν  και  α� λλων  κε�ντρων  που
προβλε�πει η Φα� ση 3 του ε�ργου.

Απόδοση  πλατειών  και  πεζοδρομίων στους  κατοι�κους  με  περιορισμο�  των  εμπορικω� ν  και
επιχειρηματικω� ν χρη� σεων. Εκτεταμε�νες πεζοδρομη� σεις, ιδιαι�τερα στο κε�ντρο της Καλλιθε�ας. Χω� ροι
πρα� σινου και λαιJκη� ς α� θλησης, κυρι�ως στις υποβαθμισμε�νες και πυκνοδομημε�νες γειτονιε�ς.

Κανόνες για την εγκατάσταση των σταθμών εκπομπών (κεραιών) των εταιρειω� ν κινητη� ς
τηλεφωνι�ας  και  τα  ο� ρια  εκπομπω� ν.  Μελε�τες  Περιβαλλοντικω� ν  Επιπτω� σεων,  τη� ρηση  των
αποστα� σεων εγκατα� στασης απο�  τους χω� ρους που χρη� ζουν ιδιαι�τερης προστασι�ας (σχολει�α, παιδικοι�
σταθμοι�,  νοσοκομει�α,  κατοικι�ες),  ενημε�ρωση του πληθυσμου�  και  με�τρα για  το συνεχη�  ε�λεγχο της
τη� ρησης των ορι�ων για την προστασι�α της υγει�ας των κατοι�κων.

Προσβασιμότητα  σε  ΑΜΕΑ και  α� λλα  α� τομα  με  δυσκολι�ες  κι�νησης.  Απελευθε�ρωση  και
εκσυγχρονισμο�  / συμπλη� ρωση των διαδρο� μων για τυφλου� ς και των ραμπω� ν στα πεζοδρο� μια. Ρα� μπες
και α� λλα με�σα προ� σβασης σε ο� λα τα δημοτικα�  κτη� ρια.

Δήμος και Αντιφασιστική δουλειά

Σαν  Αριστερή  Ανατρεπτική  Δημοτική  Κίνηση  “Μια  Πόλη  στο  Δρόμο” υποστηρι�ζουμε  τις
δρα� σεις του μαζικου� , λαιJκου�  αντιφασιστικου�  κινη� ματος, ενα� ντια στις προσπα� θειες της Χρυση� ς Αυγη� ς
και α� λλων φασιστικω� ν συμμοριω� ν  να αναπτυ� ξουν τη δολοφονικη�  τους δρα� ση στην πο� λη μας.  Τα
τελευται�α χρο� νια, η μαζικη�  παρουσι�α του κο� σμου στους δρο� μους και το η� ταν αυτο�  που εμπο� δισαν
τους φασι�στες να ε�χουν παρουσι�α στον δημο� σιο χω� ρο του δη� μου μας, απο�  τις συγκεντρω� σεις στις
παρελα� σεις  ενα� ντια  στην  προσπα� θεια  των  χρυσαυγιτω� ν  να  καταθε�σουν  στεφα� νι  με�χρι  την
αντιφασιστικη�  παρε�μβαση στις γειτονιε�ς  και τα σχολει�α  το αντιφασιστικο� -αντιρατσιστικο�  κι�νημα
δομου� σε αντιστα� σεις ενα� ντια στο φασιστικο�  δηλητη� ριο στην πο� λη μας.  Απαιτου� με απο�  το Δημοτικο�
Συμβου� λιο να μην επιτρε�ψει και  να καταδικα� σει  κα� θε προσπα� θεια εμφα� νισης των φασιστω� ν στο
δημο� σιο χω� ρο και στην πολιτικη�  ζωη�  της Καλλιθε�ας. Στο με�τωπο της πα� λης ενα� ντια στη φασιστικη�
απειλη� ,  το εκλογικο�  κατε�βασμα της Χρυση� ς  Αυγη� ς  στην Καλλιθε�α  ει�ναι  κεντρικη�  επιλογη�  για την
ηγεσι�α των νεοναζι� που, στριμωγμε�νοι και απο�  την εξε�λιξη της δι�κης τους, βα� ζουν στο�χο να πατη� σουν
πο� δι  και  να  στη� σουν  τα� γματα  εφο� δου  σε  μι�α  μεγα� λη  λαιJκη�  εργατογειτονια� .  Χρεια� ζεται  να
συνεχι�σουμε  και  να  κλιμακω� σουμε τη  μα� χη  που  ε�χουμε δω� σει  ως τω� ρα,  δραστηριοποιω� ντας  την
πλειοψηφι�α  του  κο� σμου,  τα  συνδικα� τα,  ο� λη  την  αριστερα�  και  τους  μετανα� στες  για  να  μην  τους
επιτρε�ψουμε να περα� σουν ου� τε καν το κατω� φλι του Δη� μου.

10



Αγώνας για δουλειά, για παιδεία και υγεία, για δημοκρατικά δικαιώματα

Στεκόμαστε  αλληλέγγυοι  και  αλληλέγγυες  στο  εργατικό  κίνημα  και  στα  κοινωνικά
κινήματα προβα� λλοντας  τις  διεκδικη� σεις  τους  που  ει�ναι  και  δικε�ς  μας.  Μαζι�  αγωνιζο� μαστε:  Για
δημο� σια και δωρεα� ν υγει�α για ο� λο τον λαο� , ενα� ντια στη δια� λυση του συστη� ματος δημο� σιας υγει�ας,
ενι�σχυση της κρατικη� ς χρηματοδο� τησης, μαζικε�ς προσλη� ψεις μο� νιμου προσωπικου�  στα νοσοκομει�α.
Για  δημόσια  και  δωρεάν  παιδεία,  ενα� ντια  στην  εμπορευματοποι�ηση  της  παιδει�ας,  αυ� ξηση  των
δαπανω� ν  για  την  παιδει�α,  εγγραφη�  των  προσφυγο� πουλων  στο  δημο� σιο  συ� στημα  εκπαι�δευσης.
Δημο� σιες  μετακινη� σεις  με  τακτικα�  και  πυκνα�  δρομολο�για,  δωρεα� ν  μετακι�νηση  για  ανε�ργους,
ανθρω� πους  με  χαμηλα�  εισοδη� ματα,  προ� σφυγες,  φοιτητε�ς/μαθητε�ς,  ενα� ντια  στο  ηλεκτρονικο�
εισιτη� ριο και τις μπα� ρες και ενα� ντια στην ιδιωτικοποι�ηση των ΜΜΜ, ενι�σχυση των δημο� σιων ΜΜΜ
και επε�κταση των ποδηλατοδρο� μων.  Να μην περα� σουν οι περιφερειακοι�  σχεδιασμοι�  για διαχει�ριση
των απορριμμα� των με δημιουργι�α μεγα� λων ιδιωτικω� ν μονα� δων και αναπαραγωγη�  του αι�σχους των
χωματερω� ν, ο� πως σε Φυλη� , Κερατε�α, Γραμματικο� . Ενα� ντια στην εισβολη�  ιδιωτικω� ν επιχειρηματικω� ν
συμφερο� ντων στον τομε�α της καθαριο� τητας.

Αγωνιζόμαστε  για  τα  δημοκρατικά  δικαιώματα  και  τις  λαϊκές  ελευθερίες,  ενα� ντια  στην
αστυνομικη�  και κρατικη�  καταστολη� .  Για τη δια� λυση των μηχανισμω� ν καταστολη� ς των κινημα� των.
Ενα� ντια  στην  ε�νταση  της  αστυνομοκρατι�ας,  τις  πολιτικε�ς  του  νο� μου  και  της  τα� ξης  με  προ� σχημα
εγκληματικο� τητα.  Για  την  υπερα� σπιση  των  συνδικαλιστικω� ν  δικαιωμα� των  και  ελευθεριω� ν,  για
δημοκρατι�α στους χω� ρους δουλεια� ς. 

Αγωνιζόμαστε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Για δουλεια�  με δικαιω� ματα. Ενα� ντια
στην επε�κταση του ωραρι�ου λειτουργι�ας τις Κυριακε�ς και τις αργι�ες και ενα� ντια στην παραβι�αση του
8ωρου. Για αυξη� σεις μισθω� ν - αποδοχω� ν α� μεσα. Για με�τρα προστασι�ας των ανε�ργων και αξιοπρεπη�
επιδο� ματα για ο� λους τους ανε�ργους.

Απαιτούμε πλήρη στελέχωση των Δημοτικών υπηρεσιών με μαζικούς διορισμούς, ω� στε να
καλυ� πτουν τις ανα� γκες της κοινωνι�ας σε μια συ� γχρονη πο� λη και σε μια δυ� σκολη συγκυρι�α για τα
λαιJκα�  στρω� ματα. Με εργαζο� μενους με μο� νιμη και σταθερη�  εργασι�α και πλη� ρη εργασιακα�  δικαιω� ματα.
Καμι�α απο� λυση εργαζομε�νων. Μετατροπη�  ο� λων των συμβα� σεων των εργαζομε�νων απο�  ορισμε�νου σε
αορι�στου χρο� νου. Συνθη� κες υγιεινη� ς και ασφα� λειας στην εργασι�α, με πραγματικο�  εργατικο�  ε�λεγχο.
Χωρι�ς  χρη� ση  ΚΟΙΝΣΕΠ,  ΜΚΟ  και  α� λλων  ελαστικω� ν  μορφω� ν  εργασι�ας.  Αν  υπα� ρχουν  ε�κτακτοι
εργαζο� μενοι (απο�  προγρα� μματα ΟΑΕΔ κλπ), αυτοι� να καλυ� πτονται και να αμει�βονται συ� μφωνα με τις
Συλλογικε�ς Συμβα� σεις της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Πώς σκεπτόμαστε μια Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση στην Καλλιθέα

Τα πολιτικά της χαρακτηριστικά

Με βα� ση τους παραπα� νω α� ξονες, ερχο� μαστε να ανταποκριθου� με σε αυτο�  το καθη� κον. Στο καθη� κον
να συγκροτη� σουμε μια Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση, η οποι�α να αποτελει� τη φωνη�  και
το βη� μα αυτω� ν που αγωνι�ζονται στην Καλλιθε�α και ταυτο�χρονα να αποτελει�  το πεδι�ο οργα� νωσης
των αγω� νων τους.

Μία Κίνηση υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της εργατικής τάξης
και του εργαζόμενου λαού. Ένα σχη� μα οργα� νωσης και ανα� πτυξης της ταξικη� ς αλληλεγγυ� ης που θα
σταθει�  στο πλευρο�  ο� λων ο� σοι/ο� σες αγωνι�ζονται ενα� ντια στην εκμετα� λλευση, την καταπι�εση και για
κοινωνικη�  δικαιοσυ� νη. 

Μια Αριστερη�  Ανατρεπτικη�  Δημοτικη�  Κι�νηση η οποι�α θα θε�σει ως στο�χο της την οργάνωση ενός
κινήματος  που  δεν  θα  επιτρέψει  το  ξεπούλημα  της  δημόσιας  περιουσίας,  αλλα�  που  θα
διεκδικη� σει την μετατροπη�  σε λαιJκη�  περιουσι�α, οποιασδη� ποτε ιδιωτικη� ς περιουσι�ας ει�ναι απαραι�τητη
για τις λαιJκε�ς ανα� γκες.  Μια Αριστερη�  Ανατρεπτικη�  Δημοτικη�  Κι�νηση η οποι�α, μαζι�  με το συ� νολο της
εργατικη� ς τα� ξης, θα αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και θα απαιτη� σει
α� μεσα μαζικε�ς προσλη� ψεις, μο� νιμη και σταθερη�  δουλεια�  για ο� λους τους εργαζο� μενους στις υπηρεσι�ες
του δη� μου και τη δημοκρατικη�  και διαφανη�  λειτουργι�α τους κα� τω απο�  τον α� μεσο ε�λεγχο των ι�διων
των εργαζο� μενων.
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Μια  Αριστερη�  Ανατρεπτικη�  Δημοτικη�  Κι�νηση η  οποι�α  θα πρωτοστατεί  στην  οργάνωση της
αλληλεγγύης  για  όλους  τους  εργατικούς  αγώνες  στο  δήμο  μας.  Μια  Αριστερη�  Ανατρεπτικη�
Δημοτικη�  Κι�νηση στην οποι�α  θα μπορει�  να απευθυνθει�  ο  κα� θε  εργαζο� μενος στη πο� λη  μας για να
ζητη� σει συμπαρα� σταση απε�ναντι στην εργοδοτικη�  αυθαιρεσι�α.

Μια  Αριστερη�  Ανατρεπτικη�  Δημοτικη�  Κι�νηση η οποι�α  θα προτάσσει τις λαϊκές ανάγκες πάνω
από  τα  επιχειρηματικά  κέρδη  και  θα  διεκδικεί  αγωνιστικά  περισσότερους  ελεύθερους
χώρους και χώρους πρασίνου, την ελευ� θερη και δωρεα� ν προ� σβαση στο παραλιακο�  με�τωπο και τη
μετατροπη�  των αθλητικω� ν εγκαταστα� σεων και του Κε�ντρου Πολιτισμου�  του Ιδρυ� ματος Νια� ρχου» σε
πραγματικα�  δημο� σια περιουσι�α η�  δημο� σιο αγαθο�  των κατοι�κων των δη� μων της περιοχη� ς.

Που  θα υπερασπίζεται με μαχητικότητα τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, τις
διεκδικήσεις και τα δικαιώματα του γυναικείου κινήματος και τις διεκδικήσεις του ΛΟΑΤΚΙ
κινήματος.  Ίση αμοιβη�  για ι�ση εργασι�α. Όχι στις απολυ� σεις εγκυ� ων. Όχι σεξουαλικη�  παρενο�χληση
στο δρο� μο, στο σπι�τι και στη δουλεια� .. Ανα� πτυξη παιδικω� ν σταθμω� ν στους χω� ρους εργασι�ας. 

Που θα συγκρούεται με αποφασιστικότητα με την πολεμοκαπηλεία και τους αντιδραστικου� ς
ανταγωνισμου� ς του ελληνικου�  καπιταλισμου�  με τους α� λλους καπιταλισμου� ς της περιοχη� ς, καθω� ς και
με τις ΝΑΤΟιJκε�ς ιμπεριαλιστικε�ς επεμβα� σεις στις οποι�ες συμμετε�χει και η χω� ρα μας, προβα� λλοντας
ταυτο�χρονα  την  αλληλεγγυ� η  των  λαω� ν  της  περιοχη� ς  και  τη  συνεργασι�α  μεταξυ�  των  λαιJκω� ν
κινημα� των,  ενα� ντια  στο  δηλητη� ριο  του  εθνικισμου� .  Όχι  στους  πολεμικου� ς  εξοπλισμου� ς  και  το
σωβινισμο� .  Έξω  απο�  το  ΝΑΤΟ.  Κλει�σιμο  της  Σου� δας,  καμι�α  νε�α  βα� ση.  Όχι  στα  εθνικιστικα�
συλλαλητη� ρια.

Που  θα  αγωνίζεται  καθημερινά  ενάντια  στον  ρατσισμό  και  θα  αποτελεί  τη  φωνή  των
χιλιάδων μεταναστών/προσφύγων της πόλης μας, συμβα� λλοντας στην οργα� νωση και των ι�διων
για να διεκδικη� σουν ελευ� θερη προ� σβαση στις δημοτικε�ς και κρατικε�ς υπηρεσι�ες,  ίσα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώματα και την αναγνώρισή τους ως ισότιμους δημότες της πόλης μας με
δικαίωμα ψήφου. Διεκδικου� με ανοιχτα�  συ� νορα, καλοδεχου� μενοι προ� σφυγες-μετανα� στες, α� συλο και
χαρτια�  για  ο� λους.  Όχι  στην  ΕΕ-φρου� ριο,  την  FRONTEX,  να  κλει�σουν  τω� ρα  στα  στρατο� πεδα
συγκε�ντρωσης στα νησια�  και την ενδοχω� ρα. Όχι σε δομε�ς γκε�το. Να δοθου� ν σπι�τια για ο� λους στις
γειτονιε�ς. Όλα τα προσφυγο� πουλα στα σχολει�α στην πρωινη�  ζω� νη, τμη� ματα υποδοχη� ς και διορισμοι�
εκπαιδευτικω� ν. Διερμηνει�ς σε ο� λες τις υπηρεσι�ες του Δη� μου για την εξυπηρε�τηση των μεταναστω� ν
και των προσφυ� γων.

Μια Αριστερη�  Ανατρεπτικη�  Δημοτικη�  Κι�νηση η οποι�α θα πρωτοστατεί για τη συγκρότηση ενός
μαζικού και μαχητικού λαϊκού αντιφασιστικού κινήματος, ντο� πιων και μεταναστω� ν, ενα� ντια σε
κα� θε  προσπα� θεια  της  Χρυση� ς  Αυγη� ς  και  οποιουδη� ποτε  φασιστικου�  μορφω� ματος  να  εμφανιστει�
δημο� σια στην πο� λη μας και να καταλα� βει τις γειτονιε�ς μας και τους δρο� μους μας, επιβα� λλοντας κλι�μα
ωμη� ς τρομοκρατι�ας. Στη φυλακη�  οι δολοφο� νοι νεοναζι� της Χρυση� ς Αυγη� ς με επιτα� χυνση της δι�κης. Να
κλει�σουν  παντου�  τα  γραφει�α-ορμητη� ρια.  Δικαιοσυ� νη  για  τα  θυ� ματα  των  ρατσιστικω� ν  και
φασιστικω� ν επιθε�σεων. 

Μια αντικαπιταλιστική Αριστερη�  Ανατρεπτικη�  Δημοτικη�  Κι�νηση που ο� χι μο� νο να στηρι�ζει τους
αγω� νες  αλλα�  να  δι�νει  προοπτικη� .  Ανατροπη�  παλιω� ν  και  νε�ων  μνημονι�ων.  Διαγραφη�  του  χρε�ους,
κρατικοποι�ηση των Τραπεζω� ν χωρι�ς αποζημι�ωση κα� τω απο�  εργατικο�  ε�λεγχο. Ρη� ξη με την ΕΕ και το
ευρω� , με διεθνιστικη�  αλληλεγγυ� η και κοινη�  δρα� ση των εργαζο� μενων.

Προχωράμε μπροστά για τη δικιά μας εναλλακτική διέξοδο από τη κρίση , στηριγμε�νοι στη
δυ� ναμη  μας,  για  να  μπουν  οι  ανα� γκες  ο� λων  μας,  ντο� πιων  και  μεταναστω� ν  πα� νω  απο�  τα
αιματοβαμμε�να  πλεονα� σματα  για  την  αποπληρωμη�  του  χρε�ους.  Αυτο�  το  μη� νυμα  εκπε�μπουν  οι
αγω� νες, αυτη�  την περι�οδο, με τις απεργι�ες και τις διαδηλω� σεις. Το στηρι�ζουμε και θα το εκφρα� σουμε
και με τη συμμετοχη�  μας στη μα� χη των δημοτικω� ν εκλογω� ν. Με τη δρα� ση μας, γινο� μαστε στη� ριγμα
των αγω� νων για να μετασχηματιστει� η αγανα� κτηση σε δυ� ναμη για νι�κες και κατακτη� σεις για τις ζωε�ς
των ανθρω� πων της δουλεια� ς και του μο�χθου.

Δεν  ε�χουμε  την  αυταπα� τη  ο� τι  ο� λα  αυτα�  τα  οποι�α  προτει�νουμε  και  για  τα  οποι�α  η  Κι�νηση
δεσμευ� εται ο� τι θα αγωνι�ζεται, μπορου� ν να πραγματοποιηθου� ν χωρι�ς ε�να μαζικο�  κι�νημα που ο�χι μο� νο
θα συγκρου� εται με τις αστικε�ς κυβερνη� σεις, αλλα�  θα αμφισβητει�  το ι�διο το αστικο�  συ� στημα και την
οικονομικη�  και  πολιτικη�  κυριαρχι�α  της αστικη� ς  τα� ξης,  προβα� λλοντας διαρκω� ς  την ανα� γκη και  τη
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δυνατο� τητα των απο�  κα� τω να πα� ρουν οι ι�διοι και οι ι�διες την πο� λη τους και τη ζωη�  τους στα χε�ρια
τους.

Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας

Ο τρο� πος οργα� νωσης της Αριστερής Ανατρεπτικής Δημοτικής Κίνησης “Μια Πόλη στο Δρόμο”
αντανακλα�  το  ο� ραμα�  μας  για  την  οργα� νωσης  της  κοινωνι�ας.  Επιδιω� κουμε  λοιπο� ν  μια  Κι�νηση
συγκροτημε�νη απο�  τα κα� τω, μια Κι�νηση των μελω� ν, ανοιχτη� ,  ενωτικη� , δημοκρατικη� .  Μια  Αριστερη�
Ανατρεπτικη�  Δημοτικη�  Κι�νηση με αμεσοδημοκρατική λειτουργία, βασισμένη στις Συνελεύσεις
των μελών της, που οι τακτικε�ς και ζωντανε�ς συνελευ� σεις θα αποτελου� ν τρο� πο και ο� ρο υ� παρξη� ς της.

Οποιοδη� ποτε  Συντονιστικο�  ο� ργανο  θα  αναδεικνυ� εται  απο�  την  Συνε�λευση,  θα  εφαρμο� ζει  τις
αποφα� σεις της, θα λογοδοτει� και θα παυ� εται απ’ αυτη� ν.

Κυ� τταρα  λειτουργι�ας  της  θα  αποτελου� ν  οι  Ομα� δες  Δουλεια� ς,  οι  οποι�ες  θα  επεξεργα� ζονται  τα
ζητη� ματα, θα εισηγου� νται στην Συνε�λευση και θα διαμορφω� νουν την πολιτικη�  της Κι�νησης με βα� ση
τους  Προγραμματικου� ς  της  Άξονες  και  τις  αποφα� σεις  των  Συνελευ� σεων.  Οι  Ομα� δες  Δουλεια� ς  θα
στηρι�ζουν Δημοτικου� ς Συμβου� λους που τυχο� ν θα εκλεγου� ν. Στο�χος μας ο� λα τα με�λη αλλα�  και α� λλοι
πολι�τες να μετε�χουν στις Ομα� δες Δουλεια� ς.

Αν εκλέξουμε Δημοτικούς Συμβούλους

Η ι�διες αρχε�ς  λειτουργι�ας θα ισχυ� ουν και για τους/τις Δημοτικου� ς  Συμβου� λους,  αν και εφο� σον
εκλε�ξουμε.

Οι Δημοτικοι� Συ� μβουλοι θα εφαρμο� ζουν τις Προγραμματικε�ς θε�σεις της Κι�νησης και τις αποφα� σεις
των  Συνελευ� σεων.  Με  βα� ση  αυτε�ς  θα  εμφανι�ζονται  δημο� σια,  θα  τοποθετου� νται  στο  Δημοτικο�
Συμβου� λιο και θα ψηφι�ζουν σ’ αυτο� .

Θα λογοδοτου� ν στην Συνε�λευση μελω� ν και θα ει�ναι α� μεσα ανακλητοι�  απ’ αυτη� ν με πλειοψηφι�α
2/3, α� σχετα αν αυτο�  δεν προβλε�πεται απο�  τους αστικοδημοκρατικου� ς νο� μους.

 Ο/η/οι δημοτικοι�  συ� μβουλοι  θα  παραιτου� νται και  θα  αναλαμβα� νουν οι επο� μενοι/ες στην σειρα�
μετα�  απο�  την παραμονη�  στην θε�ση του/της δημοτικου� /ης συμβου� λου για ε�να ε�τος.

Για την Καλλιθέα του Αγώνα, της Αντίστασης και της Αλληλεγγύης

Για δημοτικές υπηρεσίες για τις ανάγκες των κατοίκων, Ελλήνων και μεταναστών

Για δημόσιους χώρους πραγματικά ανοιχτούς σε όλους τους πολίτες

Για μια πόλη καθαρή από φασίστες  

13


	Προοίμιο
	Ποιοι είμαστε
	Γιατί σκεπτόμαστε να παρέμβουμε σ’ αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές

	Η πολιτική συγκυρία στην οποία γίνονται φέτος οι Δημοτικές εκλογές
	Η «μεταμνημονιακή» εποχή
	Η τοπική αυτοδιοίκηση ως «τοπικό κράτος»
	Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι – νέο μνημονιακό πλαίσιο για τους ΟΤΑ
	Η απάτη του πολυδιαφημισμένου ΕΣΠΑ

	Οι Προγραμματικοί μας Άξονες
	Η θέση μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
	Τι έγινε στην Καλλιθέα τα προηγούμενα χρόνια
	Δήμοι και Κοινωνική Πολιτική
	Περιβάλλον και Δημόσιοι Χώροι
	Δήμος και Αντιφασιστική δουλειά
	Αγώνας για δουλειά, για παιδεία και υγεία, για δημοκρατικά δικαιώματα

	Πώς σκεπτόμαστε μια Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση στην Καλλιθέα
	Τα πολιτικά της χαρακτηριστικά
	Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας
	Αν εκλέξουμε Δημοτικούς Συμβούλους


