
Στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου της 
Αθήνας που περιλαμβάνει τις περιοχές Πατήσια 
(Άνω και Κάτω) Άγιο Ελευθέριο, Λαμπρινή, 
Ριζούπολη, Προμπονά, το ΞΕΚΙΝΗΜΑ συμμετέχει 
στο ψηφοδέλτιο της Ανοικτής Πόλης με υποψήφιο 
δήμαρχο τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Παλεύουμε για την ανατροπή στο Δήμο και στο 
5ο Διαμέρισμα. Για να απαλλαγούμε από τους 
εκπροσώπους του μνημονίου και πολιτικών που 
έκαναν μαύρη τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. 
Που με την πολιτική τους στο δήμο και στο 
διαμέρισμα έκαναν το 5ο διαμέρισμα μια περιοχή 
ακόμα πιο υποβαθμισμένη και εγκαταλελειμμένη 
με ακόμα περισσότερους άνεργους και φτωχούς.

Θα θέλαμε η αριστερά να έδινε ενωμένη τη 
μάχη στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας ώστε να 
ήταν διασφαλισμένη η νίκη. Θα συνεχίσουμε 
να παλεύουμε γι αυτό και μετά τις ερχόμενες 
εκλογές.

Στο 5ο Διαμέρισμα  βασικοί στόχοι της πάλης 
μας είναι:
     

Ριζικά μέτρα ενάντια στην ανεργία -ειδικά της 
νεολαίας – μέσα από την δημιουργία υγιών 
δημοτικών επιχειρήσεων, συνεταιριστικών 
τραπεζών, δημοτικών δομών υγείας και 
πρόνοιας.

Δημιουργία πολυχώρου πολιτισμού και 
ψυχαγωγίας στο Πάρκο Δρακόπουλου  
με αξιοποίηση και αποκατάσταση της 
διατηρητέας Βίλας Δρακόπουλου.

Ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων και 
δημιουργία νέων δημοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Πάλη ενάντια στην δράση των φασιστών της 
Χρυσής Αυγής που προσπαθούν να ανοίξουν 
γραφεία στην περιοχή μας που ουσιαστικά 
θα είναι κέντρα εξορμήσεων των ναζιστικών 
ταγμάτων εφόδου.

Κατάργηση του Καλλικράτη και μεταφορά 
πόρων και αρμοδιοτήτων στα δημοτικά 
διαμερίσματα(κοινότητες) μέσα από 
ενεργοποίηση θεσμών λαϊκής συμμετοχής και 
ελέγχου(λαϊκές συνελεύσεις κοκ)
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Για την ανατροπή στο 5ο διαμέρισμα 
και το Δήμο της Αθήνας



Συμμετέχουμε στο συνδυασμό της Ανοικτής 
Πόλης με το σ. Θοδωρή Αναστόπουλο

Ο Θοδωρής Αναστόπουλος γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1985.

Είναι πτυχιούχος  της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων – τμήμα Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ 
Αθήνας.

Το 2006-2007 συμμετείχε ενεργά στο 
φοιτητικό κίνημα των καταλήψεων ενάντια 
στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και την 
ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
μέσα από το σπουδαστικό σχήμα ΜΑΤΣΕΤΑ και 
το συντονιστικό κατάληψης ΤΕΙ Αθήνας.

Το 2008 είχε ενεργή εμπλοκή στην «εξέγερση του 
Δεκέμβρη» με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, τις 
συνελεύσεις και τις καταλήψεις.  

Συμμετέχει σε κινήσεις νεολαίας της περιοχής 
καθώς και στο Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης στα Πατήσια.

Είναι ιδρυτικό μέλος της αντιφασιστικής 

επιτροπής Πατησίων-Λαμπρινής και του Αntinazi 
zone.

Εργάζεται σε εταιρεία ερευνών σαν γνήσιος 
εκπρόσωπος της γενιάς των 300 ευρώ.

Είναι μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνιστικής 
οργάνωσης ΞΕΚΙΝΗΜΑ από το 2004

Πως μπορείς να βοηθήσεις

Αν συμφωνείς με τις ιδέες μας, αν θέλεις να 
βοηθήσεις για να ανατρέψουμε τη σάπια 
κατάσταση που ζούμε, μπορείς να συμμετέχεις 
στην εκστρατεία μας. Πως;

Μίλα σε γνωστούς, φίλους συγγενείς. Τα ΜΜΕ 
παίζουν το δικό τους παιχνίδι, η δική μας 
δύναμη είναι στην επικοινωνία των απλών 
ανθρώπων, στην επικοινωνία μεταξύ μας!

Έλα σε επαφή για να βοηθήσεις στο μοίρασμα 
υλικού στην πολυκατοικία σου, στη γειτονιά 
σου, σε ανθρώπους που ξέρεις!

Στείλε e-mail στις επαφές σου, κοινοποίησε 
τα άρθρα μας στο facebook, βοήθησε να 
διαδοθούν αυτές οι απόψεις!

Έλα σε επαφή μαζί μας για να συμμετέχεις 
στην εκστρατεία, σε μοιράσματα σε γειτονιές, 
σχολεία, στέκια νεολαίας και εργασιακούς 
χώρους!

Για να είναι αποτελεσματική η αντίσταση 
πρέπει να οργανωθούμε! Έλα σε επαφή με 
την τοπική οργάνωση του «Ξεκινήματος» στα 
Πατήσια!
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Επικοινωνία:
Θοδωρής Αναστόπουλος  

email: thodoris.anastopoulos@gmail.com 
blog: www.thodorisanastopoulos.blogspot.com 

προφίλ στο facebook: Θοδωρής Αναστόπουλος 

Τηλέφωνο: 210 2283018-19
E-mail: contact@xekinima.org 

Site: www.xekinima.org 


