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αυτές οι εκλογές είναι διαφορετικές… 
Ο ∆ήµος Ζωγράφου δεν αντιµετωπίζει την έκταση της φτώχειας περιοχών όπως τα Πατήσια, το Μεταξουργείο, οι πε-

ριοχές της ∆υτικής Αθήνας, ή του Περάµατος και του Κερατσινίου. Ωστόσο ο αριθµός των οικογενειών που δεν έχει

φαγητό, δεν µπορεί να πληρώσει το νοίκι, το δάνειο, το ρεύµα ή το νερό αυξάνεται καθηµερινά.

Ας µη δεχτούµε να προσαρµοστούµε σ’ αυτή την κατάσταση. Ας µην δεχτούµε την ιδέα ότι είναι φυσιολογικό µία στις

πέντε οικογένειες να µην έχει ούτε ένα εργαζόµενο µέλος! Ή ότι είναι αναπόφευκτο, ο διπλανός συνάνθρωπός µας να

πεινάει ή να οδηγείται στην αυτοκτονία από απελπισία. Αυτή την κατάσταση µας την επέβαλαν κάποιοι, γι’ αυτή την

κατάσταση υπάρχουν υπεύθυνοι, κι αυτοί, κάποια στιγµή, πρέπει να πληρώσουν. 

Κανένας πεινασµένος - Κανένας χωρίς σπίτι - Κανένας χωρίς ρεύµα, θέρµανση, νερό!

Σ’ αυτές τις συνθήκες ένα από τα πρώτα µας καθήκοντα πρέπει να είναι η ανάπτυξη δικτύων κοινωνικών παν-

τοπωλείων, ιατρείων, φαρµακείων, «συλλογικές κουζίνες» κοκ. ∆οµές οι οποίες όµως να µην λειτουργούν σε

µια λογική κακώς νοούµενης «φιλανθρωπίας» όπου υπάλληλοι του ∆ήµου και εθελοντές θα δίνουν «ένα κοµµάτι

ψωµί» στους «κακόµοιρους φτωχούς». Πρέπει να είναι δοµές οι οποίες να λειτουργούν σε συνθήκες αυτοδιαχεί-

ρισης, µε τους ίδιους τους άνεργους, τους φτωχούς κλπ να έχουν την ευθύνη της λειτουργίας τους, κι έτσι, αναπό-

φευκτα να τους προσδίδουν ένα κινηµατικό, ενεργητικό και διεκδικητικό χαρακτήρα.

Παιδικοί Σταθµοί

«Επί µία βδοµάδα πήγαινα κάθε µέρα στους παιδικούς σταθµούς. Τα παιδιά δεν έφαγαν ούτε µια φορά κρέας. Μία µέρα
φάγανε σκέτες πατάτες βραστές. Την επόµενη φάγανε τις βραστές πατάτες που είχαν περισσέψει από την προηγούµενη µε
λίγο αρακά από πάνω». (Ρ. Νενεδάκη, Απρίλης 2014) 

Η χρηµατοδότηση των παιδικών σταθµών πρέπει να αυξηθεί άµεσα! Για να µπορούν όλα τα παιδιά του ∆ήµου µας να έχουν µια

θέση στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, για να τρέφονται επαρκώς και αξιοπρεπώς και για να καταργηθούν τα «τροφεία»!

Πού πάνε τα λεφτά; 

Η σηµερινή δηµοτική αρχή ισχυρίζεται ότι δεν έχει χρήµατα για να βελτιώσει την

κατάσταση στους βρεφονηπιακούς και στα νηπιαγωγεία. Ωστόσο την ίδια στιγµή

που τα νήπια τρώγανε πατάτες βραστές, η ∆ηµοτική αρχή σκόρπαγε δεξιά και

αριστερά δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα 54.000€ που δαπανήθηκαν το 2011

για σπόρους, φυτά και λιπάσµατα, ποσό που στην πραγµατικότητα φτάνει και

περισσεύει για να φυτευτεί µια έκταση δυο φορές σαν τον εθνικό κήπο και όχι

µόνο τα παρτέρια του Ζωγράφου. Για το 2014 η δηµοτική αρχή προϋπολογίζει

να δαπανήσει για σπόρους, φυτά και λιπάσµατα 42.000€! 

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα 200.000€ που έχασε ο ∆ήµος

επειδή όλο το 2012 δεν διεκδικούσε τα ενοίκια από τον µισθωτή του κυλικείου

του νεκροταφείου. Ακόµα ένα από τα κονδύλια που «βγάζουν µάτι» στον προ-

ϋπολογισµό του 2014 είναι τα 75.000€ που θα δοθούν για µελέτες για την κατα-

σκευή αποτεφρωτηρίου στο νεκροταφείο Ζωγράφου (επαναλαµβάνουµε,  για…

µελέτες, κι όχι για την κατασκευή – στην οποία κατασκευή δεν είµαστε αντίθετοι).



Τελικά υπάρχουν λεφτά;

Υποδεικνύουµε τις παραπάνω «σπατάλες». ∆εν ισχυ-

ριζόµαστε όµως ότι ο ∆ήµος Ζωγράφου έχει τα χρήµατα

που απαιτούνται για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες και

για να υλοποιηθούν τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη

µας. Κανένας ∆ήµος δεν έχει αυτά τα χρήµατα, αφού µε

τον Καλλικράτη τα κονδύλια περικόπηκαν κατά 60%. 

Οπότε ποια ευθύνη έχει µια δηµοτική αρχή; Να διαχει-

ριστεί «σωστά» τα λιγοστά χρήµατα που της στέλνει το

κράτος; Χωρίς να υποτιµούµε την αξία της σωστής δια-

χείρισης, πιστεύουµε ότι στην εποχή των Μνηµονίων το

βασικό καθήκον της ∆ηµοτικής Αρχής είναι να κινη-

τοποιήσει και να οργανώσει τους ∆ηµότες σ’ ένα κί-

νηµα διεκδίκησης κονδυλίων από την κυβέρνηση.

Αν µάλιστα αυτό γίνει από 5, 10, 20 ∆ήµους ταυτό-

χρονα, συντονισµένα και σχεδιασµένα, τότε θα έχουµε

τον καταλύτη για ένα εξαιρετικά µαζικό κίνηµα που θα

κάνει τους κυβερνώντες να χάσουν τον ύπνο τους…

Μπορούν όµως να υπάρξουν σήµερα τέτοιες δηµοτικές

αρχές; Το αεροδρόµιο του Ελληνικού όπως και το πα-

ραλιακό µέτωπο του ∆ήµου Ελληνικού έχουν σωθεί

(µέχρι στιγµής) επειδή η ∆ηµοτική Αρχή του Χρήστου

Κορτζίδη κινητοποίησε τους ∆ηµότες και µπήκε µπρο-

στά σ’ ένα µαζικό κίνηµα αντίστασης. Οι αγωνιστικές δη-

µοτικές αρχές δεν υπάρχουν λοιπόν µόνο στη σφαίρα

της φαντασίας. Αρκεί να τις τολµήσουµε. 

Βίλα Ζωγράφου

Επί ∆ηµαρχίας Γ. Καζάκου ο ∆ήµος αγόρασε το 50% της Βίλας

Ζωγράφου, έναντι 20 εκατ. ευρώ! Για να πραγµατοποιήσει την

αγορά, ο ∆ήµος πήρε δάνειο από τράπεζα του εξωτερικού. Μαζί

µε τους τόκους το τελικό ποσό που θα δώσουµε οι δηµότες για τη

Βίλα Ζωγράφου θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ!1

Το δάνειο του Γ. Καζάκου είναι παράνοµο2. Το αντίτιµο που έδωσε

για το 50% της Βίλας Ζωγράφου είναι τουλάχιστον διπλάσιο από

την πραγµατική της αξία, ενώ υπάρχουν σοβαρά ερωτηµατικά για

το καθεστώς των τίτλων ιδιοκτησίας της οικογένειας Ζωγράφου…

Αρνούµαστε να πληρώνουµε το δάνειο Καζάκου! ∆ιεκδικούµε την ακύρωση του δανείου και της «αγοραπωλη-

σίας» της Βίλας. Τα χρήµατα που σήµερα πάνε για την εξόφληση του παράνοµου δανείου να διοχετευτούν σε

κοινωνικές πολιτικές του ∆ήµου όπως αυτές που προαναφέραµε.

∆ιεκδικούµε της απαλλοτρίωση της Βίλας Ζωγράφου από το ∆ηµόσιο υπέρ των κατοίκων του ∆ήµου3.

Τόσο η οικογένεια Ζωγράφου, όσο και πολλοί «πολιτευτές» του ∆ήµου µας, επιδιώκουν σήµερα να κουκουλώσουν την

υπόθεση του παράνοµου δανείου. Η οικογένεια Ζωγράφου πρότεινε πριν έναν περίπου χρόνο να «δωρίσει» στο ∆ήµο το

υπόλοιπο 50% της Βίλας που έχει παραµείνει στην ιδιοκτησία της. Όλες οι παρατάξεις (εκτός από το Κίνηµα στην Πόλη

και τη Λαϊκή Συσπείρωση) πήραν θέση και ψήφισαν υπέρ της αποδοχής της δωρεάς από τους Ζωγραφαίους. Υπέρ της

δωρεάς τοποθετούνται σήµερα και η παράταξη του Αγγελόπουλου, του Πέττα (ο οποίος συνυπέγραψε µε το Καζάκο το

δάνειο για τη Βίλα) της Καφατσάκη, του Καλλίρη, της Μπότου. Οι Ζωγραφαίοι όµως θέτουν έναν όρο για να προχωρήσουν

στη δωρεά: να αναγνωρίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αγοραπωλησία του 50% της Βίλας που έγινε επί Καζάκου. 

Με άλλα λόγια, οι υποστηρικτές της «δωρεάς» στο δηµοτικό συµβούλιο, αποδέχτηκαν τη συγκάλυψη του σκαν-

δάλου Ζωγραφαίων – Καζάκου και την αποπληρωµή του παράνοµου δανείου από τους ∆ηµότες για τα επόµενα

15 χρόνια και βάλε…

Βίλα Κοτοπούλη - Βίλα Βουγά - Βίλα Αγλαντζιάς - Ρυθµός κ.α.

Στις βίλες Κοτοπούλη και Βουγά γίνονται λίγες φορές κάθε χρόνο εκθέσεις, ενώ η Βίλα Αγλαντζιάς όπως και η Βίλα Ζω-

γράφου είναι κλειστές για τους ∆ηµότες και αναξιοποίητες. Κι’ όµως αυτοί οι χώροι, όπως και ο χώρος του «Ρυθµού»

απέναντι από το Πάρκο Γουδί, καθώς και άλλα ακίνητα του ∆ήµου θα µπορούσαν κυριολεκτικά να σφύζουν από ζωή.  

Κάποιοι από τους παραπάνω χώρους θα µπορούσαν να λειτουργούν ως «πολυχώροι» που να στεγάζουν δηµοτικές

καφετέριες µε φτηνές τιµές, εκθέσεις νέων καλλιτεχνών της περιοχής µας, µαθήµατα ζωγραφικής, φωτογραφίας

κατασκευής κοσµηµάτων, οικολογικών καθαριστικών κ.α. µε συµβολική τιµή για όλους τους δηµότες και δωρεάν

για τους άνεργους και τους χαµηλόµισθους. 

Οι Βίλες στους ∆ηµότες!



∆ιαχείριση απορριµµάτων 

Σήµερα, οι ∆ήµοι πληρώνουν για την ταφή των απορριµµάτων τους στις χωµατερές κατά µέσο όρο 190 € για κάθε

τόνο σκουπιδιών. Αυτή η διαχείριση των απορριµµάτων είναι και ακριβή και περιβαλλοντικά καταστροφική. Όµως τα

χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόµα. Μετά τις εκλογές η κυβέρνηση σχεδιάζει να παραδώσει τη διαχείριση των σκουπιδιών

στους «εθνικούς µας» µεγαλοεργολάβους (Μπόµπολας κ.α.). Το κόστος για τη διαχείριση των απορριµµάτων (που

πληρώνουµε µέσω των δηµοτικών τελών) υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 350 € τον τόνο*. Αν µάλιστα το σχέδιο

της κυβέρνησης και των µεγαλοεργολάβων  για τα σκουπίδια ολοκληρωθεί, η πλειοψηφία των απορριµµάτων θα οδη-

γείται (µετά από συγκεκριµένη επεξεργασία) σε εργοστάσια καύσης µε εγκληµατικές συνέπειες για το περιβάλλον και

για την υγεία των ανθρώπων που µένουν στις γύρω περιοχές. 

Εναλλακτική πρόταση διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων υπάρχει και µάλιστα, σε αντίθεση και µε την καύση και µε

τις χωµατερές, είναι πραγµατικά φιλική προς το περιβάλλον, πιο φτηνή, δηµιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ τα

προϊόντα της είναι χρήσιµα στο κοινωνικό σύνολο. Την πρόταση αυτή του Ξεκινήµατος για τη διαχείριση των απορριµµά-

των, την υιοθέτησε και την εξέλιξε η ΠΡΩΣΥΝΑΤ (Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων) και

σήµερα έχει γίνει κοµµάτι του προγράµµατος και των διεκδικήσεων πολλών δηµοτικών σχηµάτων στην Ελλάδα

Τα βασικά σηµεία αυτής της πρότασης είναι: 

Α. Η διαλογή των απορριµµάτων στη πηγή (δηλαδή σε επίπεδο νοικοκυριών, επιχειρήσεων κοκ) σε 4 βασικές κατηγο-

Άλλοι θα µπορούσαν να ‘ναι  χώροι ανοιχτοί για τις συναντήσεις, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις οµάδων και συλ-

λογικοτήτων µε πολιτιστική ή κοινωνική δράση στο ∆ήµο µας. Χώροι που να στεγάζουν από κινηµατογραφικές λέσχες,

µέχρι «συλλογικές κουζίνες», αντιφασιστικές οµάδες κοκ.

Στέκια νεολαίας – µε αυτοδιαχείριση

Άλλοι χώροι θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως αυτοδιαχειριζόµενα στέκια νεολαίας. Ως χώροι που π.χ. οµάδες χιπ-

χοπ να µπορούν να κάνουν εξάσκηση, µαθητικά µουσικά συγκροτήµατα να κάνουν πρόβες και όπου γενικά οι νέοι να

µπορούν να οργανώσουν ότι εκφράζει τους ίδιους ή να µπορούν απλά να «αράξουν», να κουβεντιάσουν και να πιουν ένα

καφέ µε ελάχιστο κόστος. Παρόµοια στέκια νεολαίας λειτουργούν σε µια σειρά χώρες της Ευρώπης, όπου συνήθως οι

∆ήµοι προσλαµβάνουν 2-3 παιδαγωγούς ανά στέκι για να βοηθούν τους νέους στην οργάνωση και την υλοποίηση των

δραστηριοτήτων τους (και όχι για να παρεµβαίνουν ή για να τους επιβάλλονται).

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω δεν απαιτούνται µεγάλα κονδύλια. Απαιτείται πρώτα και κύρια η αντίληψη ότι

η περιουσία του ∆ήµου ανήκει στους ∆ηµότες και ότι αυτή η περιουσία πρέπει να διατεθεί ως χώρος αναψυχής,

µόρφωσης, πολιτισµού, έκφρασης και αυτοοργάνωσης των ίδιων των δηµοτών. 
___________________________
1 Το 2011 το ∆ΝΤ επέβαλε στο ελληνικό ∆ηµόσιο να αναλάβει την αποπληρωµή του δανείου του ∆ήµου Ζωγράφου στην αυστριακή τράπεζα.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέλαβε την αποπληρωµή του δανείου, όµως παρακρατά τα χρήµατα αυτά από το ∆ήµο Ζωγράφου – στην πράξη από

όλους εµάς, που µένουµε Ζωγράφου και πληρώνουµε δηµοτικά τέλη… 

2 Το δάνειο αυτό δεν πήρε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους όπως όφειλε. 

3 Το κτήµα Ζωγράφου έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου το 2004 µε απόφαση της Νοµαρχίας, το 2010 από το Κεντρικό Συµ-

βούλιο Χωροταξίας του Υπ. Περιβάλλοντος και το 2013 µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

Εργαζόµενοι στο ∆ήµο

Ζούµε σε µια εποχή που οι εργασιακές σχέσεις ισοπεδώ-

νονται και οι κατακτήσεις ενός αιώνα καταργούνται εν µια

νυκτί υπό τις εντολές των Τροϊκανών. Σε επίπεδο ∆ήµου

αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι οι εργαζόµενοι µε σχέσεις

εργασίας «αορίστου» ζουν µε τον εφιάλτη της ένταξης τους

στο σχέδιο της κινητικότητας, το οποίο για τους περισσότε-

ρους εργαζόµενους ισοδυναµεί µε απόλυση. Ο εφιάλτης της

απόλυσης έχει γίνει ήδη πραγµατικότητα για τους 72 συµ-

βασιούχους του ∆ήµου, οι οποίοι µένουν προσωρινά στις

θέσεις τους µε απόφαση δικαστηρίου, αλλά ο κ. Καλλίρης

αρνείται να τους πληρώσει τα µηνιάτικα τους! Παράλληλα,

ο ∆ήµος λειτουργεί σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό προσλαµ-

βάνοντας νέους συµβασιούχους, αναλώσιµους 5µηνίτες ή

8µηνίτες, µε εξευτελιστικούς µισθούς και χωρίς δικαιώµατα.

Απαιτούµε να δώσει η ∆ηµοτική Αρχή άµεσα όλα τα χρή-

µατα που οφείλει στους εργαζόµενους. Να σταµατήσει την

υπερεκµετάλλευση των συµβασιούχων εργαζόµενων.

Ωστόσο, για την ανατροπή των µεσαιωνικών σχέσεων ερ-

γασίας δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Αν δεν προχωρή-

σουµε σε µαζικούς και συντονισµένους αγώνες οι εργαζόµε-

νοι στο ∆ήµο, στο ∆ηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, δεν θα

αλλάξει τίποτε ουσιαστικό στη ζωή µας. Σε αυτούς τους αγώ-

νες µια δηµοτική αρχή που υπερασπίζεται τα συµφέροντα

των εργαζοµένων θα παίζει όχι µόνο προωθητικό αλλά

πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Πιστεύει κανείς ότι οι δηµοτικές κινήσεις των στελεχών του

ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ θα παίξουν ποτέ προωθητικό, κινηµατικό

ρόλο;  



ρίες: 1) χαρτί, 2) πλαστικά – µέταλλα – γυαλί, 3) ζυµώσιµα - οργανικά υλικά (υλικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης) και 4) υπό-

λοιπα. Η διαλογή στην πηγή έχει πολύ µεγάλη σηµασία καθώς το 40-60% των σκουπιδιών είναι ανακυκλώσιµο, το 40-60%

ζυµώσιµο και µόλις το 10% είναι υπολείµµατα και αδρανή υλικά.

Β. Η δηµιουργία µικρών εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης διαχείρισης απορριµµάτων σε επίπεδο ∆ήµου (ή και σε συ-

νεργασία µε γειτονικούς ∆ήµους – µέχρι και 200.000 κατοίκους).  

Γ. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα συγκεντρώνονται τα ανακυκλώσιµα υλικά (πλαστικά, µέταλλα, γυαλί κοκ) και θα οδη-

γούνται απευθείας στην ανακύκλωση ώστε να επαναχρησιµοποιούνται.

∆. Στο βαθµό που υπάρχουν σύµµεικτα απορρίµµατα (σκουπίδια δηλαδή που δεν έχουν µπει στο σωστό κάδο και δεν

έχει προηγηθεί διαχωρισµός) αυτά θα οδηγούνται σε ταινιόδροµους όπου εργαζόµενοι θα επιλέγουν τα ανακυκλώσιµα υλικά.

Ε. Σε ότι αφορά το ζυµώσιµο τµήµα των απορριµµάτων η απάντηση είναι απλή: αερόβια κοµποστοποίηση και αξιοποί-

ηση του κοµπόστ σαν υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό υλικό (λίπασµα). 

Οι παραπάνω µονάδες απαιτούν φτηνό και απλό µηχανολογικό εξοπλισµό και µπορούν να δηµιουργηθούν από

τους ίδιους τους ∆ήµους. ∆ηµιουργούν θέσεις εργασίας καθώς απαιτούν κυρίως εργατικά χέρια, παράγουν σχεδόν

µηδενικά απόβλητα, δεν προξενούν κανένα περιβαλλοντικό πρόβληµα και δεν εκπέµπουν οσµές.  Παράγουν δε

εξαιρετικής ποιότητας χρήσιµα προϊόντα (π.χ. εδαφοβελτιωτικό υλικό κ.α.) που µπορούν να αξιοποιηθούν έτσι

ώστε τα έσοδα των ∆ήµων να αυξηθούν και τα δηµοτικά τέλη να µειωθούν.

(*∆είτε περισσότερα για το κόστος & τη διαχείριση των απορριµµάτων στην ιστοσελίδα µας και εδώ: http://prosynat.blogspot.gr/)

Η Ειρήνη Πλουµπίδη, γέννηµα

– θρέµµα Ζωγραφιώτισσα δρα-

στηριοποιήθηκε από τα µαθητικά

της χρόνια, συµµετέχοντας στο κί-

νηµα των καταλήψεων ενάντια

στο νόµο Αρσένη το 1997-1999,

στη YRE (Νεολαία ενάντια στο

Ρατσισµό στην Ευρώπη) και στο

κίνηµα ενάντια στην καπιταλιστική

παγκοσµιοποίηση (στο FORUM,

στις διαδηλώσεις στη Γένοβα, στη

Θεσσαλονίκη, κοκ). Στη γειτονιά

του Ζωγράφου συµµετείχε ενεργά

στην επιτροπή για τη Βίλα Ζωγράφου, στις κινητοποιήσεις και

τις δράσεις για να µετατραπεί η καφετέρια της πλατείας Γαρ-

δένιας σε πολύµορφο κοινωνικό χώρο για όλους τους ∆ηµό-

τες. Επίσης συµµετείχε ενεργά στο κίνηµα ενάντια στην

µετατροπή των πλατειών του ∆ήµου σε Γκαράζ καθώς και

στα αντιφασιστικά κινήµατα της περιοχής µας. Η Ειρήνη

σπούδασε ναυτιλιακά στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, έκανε µετα-

πτυχιακό στη στρατηγική επιχειρήσεων στη Γαλλία και σή-

µερα εργάζεται ως λογίστρια στου Ζωγράφου όπου και µένει. 

Ο ∆ιονύσης Χρηστόπουλος
κατάγεται από τα Λεχαινά Ηλείας.

Ήρθε στο ∆ήµο Ζωγράφου σε

ηλικία 18 χρονών για να συνεχί-

σει τις σπουδές του στη µουσική.

Το 2000 ολοκλήρωσε τις σπου-

δές του στο ∆ηµοτικό Ωδείο Ζω-

γράφου µε άριστα και Ά βραβείο,

ενώ την ίδια χρονιά εντάχθηκε ως

µόνιµο µέλος στη Φιλαρµονική

Ορχήστρα Πνευστών του ∆ήµου

Αθηναίων. Είναι πρόεδρος του

Σωµατείου Eργαζοµένων της Φι-

λαρµονικής του ∆ήµου Αθηναίων και αναπληρωτής εκπρό-

σωπος εργαζοµένων στον Οργανισµό Πολιτισµού,

Αθλητισµού και Νεολαίας του ίδιου ∆ήµου. Ο ∆ιονύσης είχε

ενεργή συµµετοχή και σηµαντική συµβολή στους µεγάλους

αγώνες που έδωσαν οι εργαζόµενοι την προηγούµενη πε-

ρίοδο (26ήµερη κατάληψη του ∆ηµαρχείου της Αθήνας που

πραγµατοποιήθηκε από τους συµβασιούχους εργαζόµενους

ενάντια στην απόλυση τους το 2011, αγώνες κατά των διαθε-

σιµοτήτων – απολύσεων, κατάληψη ΕΡΤ κ.α.)

Το «Ξεκίνηµα» στο ψηφοδέλτιο του «Κινήµατος στην Πόλη»

Σ’ αυτές τις εκλογές, οι παρατάξεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ (Καλλίρης, Πέττας) και της Ν∆ (Αγγελόπουλος, Με-

τικαρίδης, Μπότου) πρέπει να καταδικαστούν. Μπορεί να παρουσιάζονται ως «ακοµµάτιστοι» και «ανεξάρτητοι»,

δεν είναι όµως τίποτε άλλο από τους εκφραστές των µνηµονιακών κυβερνήσεων στο ∆ήµο µας. Για να επιβιώσουν

πολιτικά συνεχίζουν να µοιράζουν κούφιες υποσχέσεις για έργα, για «ποιότητα ζωής», για θέσεις εργασίας. Μας

κοροϊδεύουν, για πολλοστή φορά! Τους ξέρουµε, τους έχουµε ζήσει. Φτάνει πια! 

Την ίδια στιγµή, η παράταξη της κ. Καφατσάκη (ΜΑΖΙ) δεν αποτελεί µια πραγµατική εναλλακτική για το ∆ήµο µας.

Κοµµατικά ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο το 2006 η παράταξή της είχε όχι µόνο µεγάλο µέρος του τοπικού ΠΑΣΟΚ

(συµπεριλαµβανοµένου του σηµερινού ∆ηµάρχου Κ. Καλλίρη) αλλά και το επίσηµο «χρίσµα» από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή

η πολιτική επιλογή συνεχίστηκε και το 2010, όταν και πάλι το ΜΑΖΙ «στέγαζε» ένα µεγάλο κοµµάτι του τοπικού

ΠΑΣΟΚ. Σ’ αυτές τις δηµοτικές εκλογές η κ. Καφατσάκη, έχει το επίσηµο «χρίσµα» και της ∆ΗΜΑΡ. 

Έχοντας τα παραπάνω δεδοµένα, η τοπική οργάνωση του Ξεκινήµατος στο ∆ήµο Ζωγράφου αποφασίσαµε

να κατέβουµε στις εκλογές συνεργαζόµενοι µε το «Κίνηµα στην Πόλη». Μια παράταξη που παρά τις όποιες

αδυναµίες, ήταν παρούσα στα διάφορα κινήµατα και τις µάχες των τελευταίων ετών. 

Οι υποψήφιοι του «Ξεκινήµατος» στο ψηφοδέλτιο του Κινήµατος στην Πόλη είναι 

η Ειρήνη Πλουµπίδη και ο ∆ιονύσης Χρηστόπουλος. 


