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Οι εκλογές που έρχονται μας δίνουν τη δυνατό-
τητα να πούμε ένα βροντερό ΟΧΙ στα κόμματα 
της λιτότητας και των Μνημονίων, στα κόμμα-

τα της Τρόικας, των μεγαλοεργολάβων, των εφοπλι-
στών. Όλοι αυτοί πρέπει το βράδυ των εκλογών να 
είναι ηττημένοι.
Μας επιτρέπουν να βάλουμε ένα μεγάλο φρένο 

στην προσπάθεια των μνημονιακών και κυβερνητικών 
δυνάμεων να πάρουν στα χέρια τους το Δήμο Νέας 
Ιωνίας, έναν από τους λίγους μέχρι τώρα δήμους που 
βρισκόταν στα χέρια της Αριστεράς.
Προτείνουμε στήριξη και ψήφο στην «Ενότητα για τη 

Νέα Ιωνία» με επικεφαλής τον Ηρακλή Γκότση. Θεω-
ρούμε ότι η ανάδειξη για δεύτερη φορά της «Ενότητας» 
στη δημοτική αρχή μπορεί να δημιουργήσει προϋπο-
θέσεις ώστε να γίνει ο δήμος μας σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια του εργατικού κινήματος. 
Τα προηγούμενα 4 χρόνια και παρά τη μείωση των 

πόρων, η δημοτική αρχή κράτησε τις βασικές δομές 
του δήμου ζωντανές, δεν περιέκοψε παροχές, αντίθε-
τα επέκτεινε ως ένα βαθμό τις υπάρχουσες. Έκανε ση-
μαντικά βήματα στην κοινωνική αλληλεγγύη, κυρίως 
μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Έπαιξε ρόλο 
στο κίνημα ενάντια στα χαράτσια  και συμμετείχε σε 
μια σειρά κινητοποιήσεων, με πιο πρόσφατή αυτή 
ενάντια στο κλείσιμο του τοπικού ΙΚΑ.
Αυτές οι εκλογές μας δίνουν τη δυνατότητα να πάμε 

ένα βήμα παραπέρα. Γιατί όσο η κρίση συνεχίζεται –
και θα συνεχίζεται ότι κι αν λένε οι κυβερνώντες– τόσο 

περισσότερο οι Δήμοι της Αριστεράς θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με νέα μεγάλα καθήκοντα. Θέλουμε για το 
επόμενο διάστημα να αναδείξουμε μια δημοτική αρχή 
που θα είναι διατεθειμένη, όποιο κι αν είναι το κόστος 
για την ίδια, να υπερασπιστεί τους πιο χτυπημένους 
από την κρίση συμπολίτες μας και να κάνει το δήμο 
μας προπύργιο Αντίστασης, Αγώνα και Αλληλεγγύ-
ης. Επιδιώκουμε να σπρώξουμε το Δήμο της Ν. Ιωνίας 
στα παραπέρα αυτά βήματα, να έρθει σε επαφή με 
άλλους αριστερούς δήμους για να διευρυνθεί το μέ-
τωπο του συντονισμού και της αντίστασης. 
Θεωρούμε ότι βασικοί άξονες πάλης στην κατεύθυν-

ση που περιγράφουμε είναι συνοπτικά οι εξής:
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό, κανένας πλει-
στηριασμός πρώτης κατοικίας στη Νέα Ιωνία.  Ο 
Δήμος πρέπει να είναι μπροστά σε κάθε τέτοια μάχη, 
όχι μόνο αλληλέγγυος αλλά και οργανωτής τοπικών 
κινημάτων υποστήριξης του κάθε συμπολίτη μας.
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας μπορεί και πρέπει να σταθεί 
εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια ξεπουλήματος δημό-
σιας περιουσίας μέσω ΤΑΙΠΕΔ όπως πάει να γίνει με 
τα φιλέτα του άλσους Βεΐκου. Να εναντιωθεί στην 
παραχώρηση υπηρεσιών του σε επιχειρηματικά 
συμφέροντα και να αναπτύξει δημοτικές επιχειρή-
σεις όπως στη διαχείριση απορριμμάτων (δείτε στη 
συνέχεια) και την ποιοτική και με χαμηλές τιμές ψυ-
χαγωγία (δημοτικές καφετέριες, πολυχώρους, κλπ) 
αξιοποιώντας δημοτικούς χώρους όπως είναι ο κι-
νηματογράφος «Αστέρας».
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«Ενότητα για τη Νέα Ιωνία»«Ενότητα για τη Νέα Ιωνία»
με υποψήφιο δήμαρχο τον Ηρακλή Γκόμε υποψήφιο δήμαρχο τον Ηρακλή Γκότσητση



το ΞEKINHMA συμμετέχει στην «Ενότητα για τη 
Νέα Ιωνία» με τη Μιρένια - Ουρανία Σιώκου 

Με στόχους όλα τα πιο πάνω, το «Ξεκίνημα» Νέας Ιωνίας συμμετέχει στην «Ενό-
τητα για τη Νέα Ιωνία» ενεργά, με υποψήφια δημοτική σύμβουλο τη Μιρένια 
-Ουρανία Σιώκου. Η Μιρένια Σιώκου είναι 23 χρονών, γεννήθηκε και μεγά-

λωσε στη Νέα Ιωνία, σπούδασε στην Πάντειο και εργάζεται στη Νέα Ιωνία. Από τα 
μαθητικά της χρόνια, μέσα από τις γραμμές του Μαθητικού Ξεκινήματος συμμετείχε 
στο κίνημα των μαθητικών καταλήψεων. Μέχρι και σήμερα έχει ενεργή συμμετοχή 
στους κοινωνικούς αγώνες και το αντιφασιστικό κίνημα.

Ο δημοκρατικός έλεγχος και η δια-
χείριση, από τους εργαζομένους και 
την τοπική κοινωνία, των δημοτικών 
υπηρεσιών και πεπραγμένων, θεω-
ρούμε ότι πρέπει να γίνονται σημαία 
στους δήμους που έχει στα χέρια της 
η Αριστερά. 
Ειδικά στη Νέα Ιωνία που και το σω-
ματείο των εργαζομένων του δήμου 
είναι αριστερό – αγωνιστικό, χρειάζε-
ται μια σχέση συνεργασίας και κοινή 
πάλη και οι όποιες εντάσεις να ξεπε-
ραστούν. 
Οι εργαζόμενοι του δήμου πρέπει να 
έχουν αποφασιστικό λόγο στην επι-
λογή των προϊσταμένων τους και 
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες 
με τη συμμετοχή και των άμεσα ενδι-
αφερόμενων πολιτών καθώς και των 
εκπροσώπων της δημοτικής αρχής, 
να έχουν την ευθύνη της λειτουργίας 
των υπηρεσιών του δήμου. 
Χρειάζεται να υποστηριχτεί και ενθαρ-
ρυνθεί η λειτουργία λαϊκών συνελεύ-
σεων και συμβουλίων σε επίπεδο 
συνοικίας ή γειτονιάς που να έχουν 
ουσιαστικές αρμοδιότητες και λόγο 
πάνω σε ότι αφορά τις γειτονιές τους 
κατ’ αρχήν αλλά και ολόκληρο το 
δήμο. 
Ο Δήμος Νέας Ιωνίας μπορεί άμεσα να προχωρή-
σει στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης μεθόδου 
διαχείρισης των απορριμμάτων (ενάντια στην πα-
ραχώρησή τους σε εργοστάσια καύσης) με δια-
χωρισμό στην πηγή, ανακύκλωση (πλαστικών, με-
τάλλων, χαρτιού και γυαλιού) και κομποστοποίηση 
των οργανικών και ζυμώσιμων υλικών. Η μέθοδος 
αυτή (όπως προτάθηκε από την Πρωτοβουλία Συ-
νεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, 
ΠΡΩΣΥΝΑΤ) μπορεί όχι μόνο να χτυπήσει τα εργο-
λαβικά συμφέροντα στο χώρο, όχι μόνο να συμβά-
λει στην πιο φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση 
των απορριμμάτων αλλά να εξοικονομήσει πόρους 
για το δήμο και να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας για 
τους δημότες. Υπάρχει ειδική μελέτη για το δήμο της 
Ν. Ιωνίας, από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ, και δεν υπάρχει κανέ-
νας λόγος να καθυστερεί η υλοποίηση της.
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Δίκτυο Μαχητικών Αριστερών Δήμων
Η επόμενη μέρα των εκλογών θα αναδείξει μια σειρά 

αριστερών μαχητικών δημοτικών αρχών. Είναι καθήκον 
και ευθύνη και του δικού μας δήμου να μπει μπροστά 
στη δημιουργία ενός δικτύου όλων αυτών των δήμων 
ώστε να μπορέσουν όλοι μαζί να σπάσουν στην πρά-
ξη τις διαταγές των Μνημονίων και του Καλλικράτη. 
Η κυβέρνηση δεν θα διστάσει ακόμα και να στείλει 

φυλακή εκείνους τους Δημάρχους που θα αρνηθούν 
να υποκύψουν στις εντολές της Τρόικας. Ένα δίκτυο 
μαχητικών δημοτικών αρχών μπορεί να σταματήσει 
την κυβέρνηση. Μπορεί βάλει τις βάσεις για τη δημι-
ουργία ενός διαδημοτικού κινήματος που θα υπερα-
σπίζει τους πολίτες και θα δίνει τη μάχη για μια συνολι-
κότερη, πολιτική ανατροπή στην ελληνική κοινωνία με 
την ανάδειξη μιας κυβέρνησης της Αριστεράς. 


