Με τη ματιά
της νέας γενιάς...
Δρούμε συλλογικά,
αλλάζουμε
την κατάσταση σελ. 15

Mην πετάτε
τα σκουπίδια,
κρύβουν
χρυσάφι σελ. 13

...ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

Oι 55
υποψήφιοι
της δημοτικής
κίνησης σελ. 8-9

ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ • ΜΑΪΟΣ 2014

Κοινωνία
αλληλεγγύης
και συμμετοχής

Σ

τις σημερινές συνθήκες της κρίσης
ιεραρχούμε σαν πρώτη προτεραιότητα του δήμου την ενίσχυση των
κοινωνικών υπηρεσιών και των πολιτών

που πλήττονται περισσότερο. Η πόλη
μπορεί να ανακάμψει στηριγμένη στους
πολίτες της, στους φορείς της, στα κινήματα και τις προσπάθειές τους.
Πρόγραμμα της δημοτικής κίνησης

σελ. 4-7

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

«Γυρίζουμε
σελίδα»
Ζωή χωρίς μεσάζοντες

«Ζητάμε να έρθετε μαζί μας, με τις ιδέες
και τις προτάσεις σας, ώστε μαζί να δημιουργήσουμε έναν άλλο δήμο, μια καλύτερη τοπική κοινωνία», τονίζει ο υποψήφιος
δήμαρχος Γαλατσίου.
Συνέντευξη

σελ. 3

Σ

ε δέκα διανομές στο Άλσος Βεΐκου διαθέσαμε συνολικά 400 τόνους τροφίμων
και είδη πρώτης ανάγκης. Μοιράσαμε εντελώς δωρεάν 6 τόνους σε 140 οικογένειες και

οργανώσαμε χαριστικά παζάρια. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι μπορούμε να παρουμε τη ζωή στα χέρια μας.
σελ. 14

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ υποψήφιος δήμαρχος

«Χρειάζεται να ανθίσει η ελπίδα»

«Τ

Ποιοι είμαστε

Αγαπητοί
συμπολίτες,
Η δημοτική μας κίνηση δεν

Η δημοτική μας κίνηση είναι γέννημα ενότητας

κρύβει το πρόσωπό της.
• Είναι γέννημα ενότητας αλλά
και διεύρυνσης αριστερών,
προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών. Πολιτών που

Aπό τις δράσεις
της δημοτικής
κίνησης “Ενότητα
για την Ανατροπή”.
Σπύρος
Παναγιώτου και
Ελένη Αυλωνίτου
(πάνω δεξιά),
Αρης Παπαδοκωστόπουλος,
Πέτρος Κατσάκος
και υποψήφιοι
σύμβουλοι
(δίπλα)

αγωνίζονται να σταματήσουν
την πορεία καταστροφής της
χώρας από τα μνημόνια και
τις κυβερνήσεις της διαφθοράς. Βρίσκεται απέναντι στις
δημοτικές δυνάμεις που, παριστάνοντας τις δήθεν ανεξάρτητες, στηρίζουν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές.
• Η δημοτική μας κίνηση είναι
δημοκρατική και συμμετοχική, αγωνιστική και διεκδικητική στο πλευρό των συμφερόντων των πολλών και των

δομές υγείας, για να μη στερηθεί

καταστροφή.

δημοτικές κινήσεις «Πολίτες σε

αδυνάτων.

κανένας την ιατροφαρμακευτική

• Είναι γέννημα της ενότητας

δράση» (Ελένη Αυλωνίτου) και

• Αγωνίζεται για να μην υπάρ-

περίθαλψη, την εκπαίδευση , τα

ενεργών πολιτών που πρωτο-

«Άλλος δρόμος» (Άρης Παπα-

ξει κανένας πολίτης στο Γαλά-

ανοιχτά σχολεία, το δικαίωμα

στατούν στις διανομές τροφίμων

δοκωστόπουλος), που δρουν

τσι χωρίς τροφή, χωρίς στέγη,

στον πολιτισμό και τον αθλητι-

«Χωρίς Μεσάζοντες», στους

στη πόλη πολλά χρόνια.

χωρίς νερό και ρεύμα. Να μην

σμό.

αγώνες ενάντια στις κεραίες κι-

• Είναι η παράταξη που στηρίζει

κρυώνει και να μη λιποθυμά

• Αγωνίζεται ανυποχώρητα για

νητής τηλεφωνίας, στη συμβου-

και συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ.

από την πείνα κανένα παιδί

τη διατήρηση του δημόσιου χα-

λευτική υποστήριξη των υπερ-

ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟ-

στα σχολεία.

ρακτήρα των ελεύθερων χώρων

χρεωμένων νοικοκυριών.

ΦΗ!

• Υπερασπίζεται τις δημόσιες

και των δασικών εκτάσεων ενά-

• Στην «Ενότητα για την Ανα-

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ

κοινωνικές παροχές, τις υπο-

ντια στην ιδιωτικοποίηση και την

τροπή» συμμετέχουν ενεργά οι

ΠΟΛΗ ΜΑΣ !

«ΕΝΟΤΗΤΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - Δημοτική Κίνηση Γαλατσίου - ΜΑΪΟΣ 2014
Λητούς 1 και Βεΐκου - Γαλάτσι - τηλ: 210 2139627
www.enotitagalatsi.wordpress.com

μενων σε αυτόν. Αγωνιζόμαστε για
να μην υπάρξει ούτε ένας πολίτης
χωρίς τροφή, χωρίς στέγη, χωρίς
περίθαλψη, χωρίς ρεύμα. Κανένα παιδί εκτός εκπαίδευσης. Να
μην στερηθεί κανένας άνεργος και
ανασφάλιστος και η οικογένειά του
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Να μην μείνει κανένας συμπολίτης
χωρίς νομική υποστήριξη, όταν οι
τράπεζες βγάζουν στο σφυρί την
πρώτη του κατοικία.

ο βράδυ των εκλογών οι μάσκες των
“ανεξάρτητων”
δημάρχων θα πέσουν. Αν ο
πολιτικός χάρτης χρωματιστεί
μπλε, τότε για τους κυβερνητικούς το μήνυμα θα είναι:
Συνέχιση των πολιτικών που
γεννούν ανεργία, φτώχεια και
απελπισία για τους εργαζόμενους» επισημαίνει ο υποψήφιος δήμαρχος της κίνησης
«Ενότητα για την Ανατροπή»
Σπύρος Παναγιώτου, που θεωρεί ότι πρέπει να κλείσει επιτέλους ο κύκλος των χαμένων
ευκαιριών.

Ποια είναι η σημασία των τριπλών εκλογών;
Η εκλογική μάχη που είναι μπροστά μας είναι κρίσιμη. Δεν είναι
απλά εκλογές για την ανάδειξη
δημοτικών, περιφερειακών συμβουλίων και ευρωβουλευτών.
Οι εκλογές αυτές αποτελούν μια
μεγάλη ευκαιρία, κρίνουν το μέλλον μας. Είναι στο χέρι μας, με την
ψήφο και την ενεργοποίησή μας
σαν πολίτες, να βάλουμε τέρμα
σε μια πορεία καταστροφής που
με ακραίο τρόπο κρατά 4 χρόνια.
Είναι παράλληλα αφετηρία για
μια βαθιά ουσιαστική αλλαγή, μια
αναγεννητική ανασυγκρότηση της
κοινωνίας, του δήμου, της χώρας.
Γιατί επιμένετε να δίνετε πολιτικό χρώμα στις αυτοδιοικητικές
εκλογές;
Δεν υπάρχει πιο ταπεινωτική υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών από την «παρέλαση» των
δήθεν ανεξάρτητων υποψηφίων
δημάρχων που ζητούν την ψήφο
μας κρύβοντας το πρόσωπο τους.
Παριστάνουν τους ανεξάρτητους
αυτοί που στήριξαν και διαφήμισαν
τη σχέση τους με τις κυβερνητικές
πολιτικές και τους κομματικούς
παράγοντες. Όσοι εμπνέονται και
αντλούν λύσεις μέσα στα μνημόνια
και τις επιταγές της τρόικας. Όσοι
σκύβουν το κεφάλι στους ισχυρούς
και χαρίζουν την πόλη στα μεγάλα
συμφέροντα. Σκεφτείτε διπλά όταν
σας ζητούν την ψήφο συγγενείς,
συγχωριανοί ή φίλοι. Η ψήφος
σας έχει δύναμη και κρύβει πολιτική. Πολιτική, όχι φιλικές σχέσεις.
Σε αυτές τις εκλογές οι κάλπες ή θα
βγάλουν συνέχιση των πολιτικών
που μας βασανίζουν ή θα στείλουν
μήνυμα ανατροπής. Άλλος δρόμος
δεν υπάρχει.

Και στο δήμος μας τι θα γίνει;
Ποιες είναι οι διαφορές με τους
άλλους υποψηφίους;
Ο δήμος μας έχει ανάγκη να γυρίσει σελίδα, να ακολουθήσει άλλη
πορεία. Το Γαλάτσι είναι μια πόλη
των χαμένων ευκαιριών. Ένα όμορφο προάστιο μετατράπηκε μέσα
σε λίγα χρόνια σε μια αφιλόξενη
πόλη. Χωρίς ελεύθερους χώρους
στις γειτονιές, χωρίς υποδομές. Οι
σημερινοί «δημοτικοί άρχοντες»
είναι επίγονοι των παλαιών διοικήσεων, δέσμιοι των ίδιων παλαιών ιδεών. Βγαλμένοι από την ίδια
μήτρα συνέχισαν να χαρίζουν την
πόλη στους εργολάβους, τους μεγαλογιατρούς, τα οικονομικά συμφέροντα. Έσκυψαν το κεφάλι στα
μνημόνια και στις κυβερνητικές
εντολές. Και σήμερα, την περίοδο
της κρίσης, ο δήμος είναι γυμνός.

Χωρίς σχέδιο για τα μεγάλα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών. Αυτός ο κύκλος των χαμένων
ευκαιριών πρέπει να σταματήσει.
Σε καιρούς δύσκολους πρέπει να
οραματιστούμε έναν άλλο δρόμο.
Αρχίζοντας από τα αναγκαία.
Από τις μεγάλες ανάγκες των πολιτών, τα μεγάλα προβλήματα.
Τι θα μπορούσε να γίνει στην
πόλη: Εσείς τι προτείνετε;
Προτεραιότητα για μας, σήμερα,
είναι οι πόροι του δήμου να στραφούν στις δαπάνες για τα σχολεία,
τους παιδικούς σταθμούς, την κοινωνική μέριμνα, τα στέκια νεολαίας
και τα ΚΑΠΗ, τον πολιτισμό και την
άθληση για όλους. Να διασφαλιστεί
ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών παροχών του δήμου και
η αξιοπρεπής αμοιβή των εργαζό-

Αγωνιζόμαστε για να μην υπάρξει
ούτε ένας πολίτης χωρίς τροφή, χωρίς
στέγη, χωρίς περίθαλψη, χωρίς ρεύμα.
Κανένα παιδί εκτός εκπαίδευσης

Καλά ακούγονται όλα αυτά αλλά
πού θα βρεθούν τα χρήματα;
Πρώτα από όλα χρειάζεται νοικοκύρεμα και έλεγχος των εξόδων
του δήμου ώστε να σταματήσει η
σπατάλη, τα έργα βιτρίνας και η
διαφθορά. Για παράδειγμα ο Δήμος Γαλατσίου σπατάλησε: για
την ιστοσελίδα του 250.000 ευρώ,
για το σύστημα παρακολούθησης
των απορριμματοφόρων 450.000
ευρώ, για τον ποδηλατόδρομο
νησίδα της Βεΐκου 800.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή ο προϋπολογισμός
κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου
είναι μόλις 140.000 ευρώ.
Είναι φανερό ότι, αν η δημοτική
αρχή είχε άλλες προτεραιότητες,
θα αξιοποιούσε διαφορετικά αυτά
τα χρήματα.
Δεύτερον, χρειάζεται αγώνας, για
να διεκδικηθούν χρήματα που οι
πολίτες απέδωσαν μέσω των φόρων για τους δήμους και η κυβέρνηση τους παρακρατεί. Όσο οι δήμοι είναι στα χέρια «ανεξάρτητων»
φιλοκυβερνητικών κάτι τέτοιο είναι
ουτοπικό.
Τρίτον, να αναζητηθούν και κυρίως να παραχθούν νέοι πόροι για
μια πολιτική υπέρ των δημοτών.
Γνωρίζετε ότι έχουμε παρουσιάσει
μια πρόταση για τη δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων, λεπτομέρειες δείτε στη ιστοσελίδα
μας enotitagalatsi.wordpress.com.
Το συμπέρασμα της μελέτης των
ειδικών είναι ότι τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος οι
ωφέλειες θα είναι 300.000 ευρώ
για να φτάσουν τον όγδοο χρόνο
λειτουργίας στα 9.700.000 ευρώ.
Ποιο είναι το μήνυμα σας στους
πολίτες πριν από τις εκλογές;
Γνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Χρειάζεται όμως να ανθίσει
η ελπίδα. Χρειάζονται αγώνες. Δεν
ζητάμε μόνο την ψήφο σας.
Ζητάμε να έρθετε μαζί μας, με τις
ιδέες και τις προτάσεις σας, ώστε
μαζί να δημιουργήσουμε έναν
άλλο δήμο, μια καλύτερη τοπική
κοινωνία.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
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την Ελλάδα των μνημονίων
και της τρόικας, στην Ελλάδα του 2014, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετατρέπεται από λαϊκός
- δημοκρατικός θεσμός στο
πλευρό του πολίτη, που είναι
ο φυσικός της ρόλος, σε έναν
ακόμα δυνάστη των κατοίκων
της πόλης. Οι δήμοι, φορτωμένοι με αρμοδιότητες αλλά με τεράστιες περικοπές των πόρων
τους, στα χέρια πρόθυμων χειροκροτητών της κυβερνητικής
πολιτικής, καταρρέουν.
Οι δημοτικές υπηρεσίες διαλύονται. ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακοί
σταθμοί, σχολεία, βοήθεια στο
σπίτι, αθλητικές εγκαταστάσεις
και ελεύθεροι χώροι αφήνονται
στην εγκατάλειψη. Όλα προορίζονται να χαριστούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων κι ο «Καλλικράτης» δίνουν τη χαριστική βολή
στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Στην
πραγματικότητα η οικονομική
και θεσμική αυτοτέλεια των δήμων καταργείται. Οι ΟΤΑ μετατρέπονται σε μηχανισμό αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος,
εργαστήρια εφαρμογής των πιο
ανελεύθερων και εκμεταλλευτικών εργασιακών σχέσεων.
Η ανισοκατανομή του πλούτου
σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων δεν γίνεται μόνο με τη
μείωση της αμοιβής της εργασίας, την υπερφορολόγηση για
μας (έμμεσοι φόροι, χαράτσια),
φοροαπαλλαγές για τα πολύ
μεγάλα εισοδήματα αλλά και
με την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών (Υγεία, Παιδεία)
και υπηρεσιών (βρεφονηπιακοί
σταθμοί, άθληση, πρόνοια) που
θα τα ξανα-πληρώνουμε.
Αυτόν το δρόμο βαδίζουν οι
κυβερνώντες μαζί με τους τοπικούς «ανεξάρτητους» χειροκροτητές και θα τον συνεχίσουν για
να τον πάνε όσο τους παίρνει,
αν δεν τους σταματήσουμε.
Οι δημοτικές εκλογές του 2014
μπορούν να μετατραπούν σε
ευκαιρία. Να σταματήσει η πορεία καταστροφής, λεηλασίας
του δημόσιου πλούτου αλλά και
προσβολής της αξιοπρέπειας
και της νοημοσύνης των πολιτών. Να αποτελέσουν αφετηρία
μιας αναγεννητικής πορείας.
Το νέο ξεκίνημα της πόλης στηρίζεται στην πραγματική δημοκρατία και τη λαϊκή συμμετοχή.
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Ενας άλλος δήμος είναι εφικτός
Το νέο ξεκίνημα της πόλης στηρίζεται
στην πραγματική δημοκρατία και τη λαϊκή συμμετοχή

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την επιστροφή των
παράνομα παρακρατημένων πόρων
της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη κεντρική κυβέρνηση.
Αγωνιζόμαστε για την αύξηση των
πόρων προς τους ΟΤΑ ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες αρμοδιότητες που τους έχουν
παραχωρηθεί.
Σταματάμε οριστικά τις σπατάλες,
τη διασπάθιση του
δημόσιου χρήματος,
τις μίζες, τις δαπάνες
για έργα βιτρίνας.
Διεκδικούμε πόρους για την ενίσχυση και διεύρυνση των
κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου, της
παιδείας, του πολιτισμού, του μαζικού αθλητισμού.
Αναζητούμε χρηματοδοτικές πηγές
και πόρους που σχετίζονται με τα μεγάλα προβλήματα αξιοπρεπούς επιβίωσης των πολιτών του δήμου.
Δημιουργούμε νέους πόρους με φιλικά προς το περιβάλλον και με δημόσιο έλεγχο προγράμματα διαχείρισης
απορριμμάτων και ενέργειας σε δημοτικούς χώρους και κτίρια.

Παγώνουμε φόρους και δημοτικά
τέλη για τους οικονομικά ασθενέστερους. Μελετάμε την αύξηση των δημοτικών τελών σε τράπεζες και υπερτοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις.
Δημιουργούμε άμεσα κατάλληλους θεσμούς που θα στοχεύουν στον
έλεγχο της διαπλοκής, της διαφθοράς
και των πελατειακών σχέσεων.
Καθιερώνουμε την πλήρη διαφάνεια σε όλες τις
προμήθειες, τις εργολαβίες και τις μελέτες των δήμων, των
οργανισμών και των
ανώνυμων εταιρειών
με διενέργεια διαγωνισμών και δυνατότητα ελέγχου της
διαδικασίας από την
αντιπολίτευση και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.
Δεσμευόμαστε για την ανάρτηση
όλων των αποφάσεων στις ιστοσελίδες των δήμων όπου θα δημοσιεύεται
και η γνώμη της αντιπολίτευσης.
Δεσμευόμαστε για τη συμμετοχή
όλων των δημοτικών παρατάξεων στα
διοικητικά συμβούλια των ανωνύμων
εταιρειών των δήμων.

Δημοκρατική οργάνωση
και συλλογική δράση
Η

πόλη μπορεί να ανακάμψει
στηριγμένη στους πολίτες
της, στους φορείς της, στα κινήματα και τις προσπάθειές
τους. Η πόλη μπορεί να ανακάμψει στηριγμένη στη δημοκρατία. Και η δημοκρατία δεν
είναι απλά θεσμός, δεν είναι
απλά μια εκλογική διαδικασία.
Η δημοκρατία είναι ενεργητική
συμμετοχή στη διαχείριση των
κοινών αγαθών και του κοινού
πλούτου. Είναι πράξη και συλλογική δράση.

Ενίσχυση της συμμετοχής
στη λήψη των αποφάσεων
1 Αντικατάσταση της λογικής
του δημαρχοκεντρικού μοντέλου με συλλογικές διαδικασίες
και δράσεις.

2 Καθορισμός πέντε δημοτικών ενοτήτων με αποφασιστικές αρμοδιότητες για συνοικιακά θέματα.
3 Δέσμευση του δημοτικού
συμβουλίου ότι στον ετήσιο
προϋπολογισμό θα αναγράφονται έργα σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνελεύσεων των
δημοτικών ενοτήτων.
4 Καθιέρωση του θεσμού των
λαϊκών συνελεύσεων ανά δημοτική ενότητα με αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό και την
ιεράρχηση των αναγκών της.
5 Καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων για την λήψη αποφάσεων σε ιδιαίτερης σημασίας
θέματα.
6 Ουσιαστική λειτουργία της
επιτροπής διαβούλευσης.

7 Καθιέρωση δημόσιας ετήσιας
απολογιστικής διαδικασίας του
έργου της διοίκησης ως εργαλείου για την άσκηση δημοτικής
πολιτικής.
Εφαρμογή του συμμετοχικού
προϋπολογισμού
Δέσμευση πιστώσεων του
προϋπολογισμού για ειδικές
κοινωνικές ομάδες μετά από
διαβούλευση και σύμφωνα με
τις προτάσεις αυτών των συλλογικοτήτων (πολιτιστικοί και
αθλητικοί φορείς, σωματεία και
σύλλογοι, φορείς νεολαίας, γυναικών).
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του δήμου των ανακοινώσεων
όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Υπεράσπιση δημόσιων χώρων
Α

γωνιζόμαστε για την επιστροφή από το
ΤΑΙΠΕΔ των χώρων που του έχουν παραχωρηθεί παρανόμως και αφορούν την περιοχή μας. Απαιτούμε να μην παραδοθούν
έναντι πινακίου φακής στους ιδιώτες αλλά να
αποδοθούν στους πολίτες του Γαλατσίου.
1 Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο, δασικό και
αναδασωτέο χαρακτήρα σε Τουρκοβούνια,
Λεβεντάκη, Λατό και αντιστεκόμαστε στις
διεκδικήσεις ιδιωτών. Υποστηρίζουμε την
ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών αλλά
και παρακολούθησης της νομικής διάστασης
του θέματος.
2 Φροντίζουμε για την προστασία της περι-

οχής των Τουρκοβουνίων, με τη συνεργασία
των όμορων δήμων, από τη βουλιμία όσων
ορέγονται την «αξιοποίηση» τους.
3. Διεκδικούμε, σε συνεργασία με τους όμορους δήμους και την περιφέρεια την μελέτη
και την πραγματοποίηση έργου που θα ενοποιεί – συνδέει την «πράσινη διαδρομή» με
αφετηρία το Πεδίο του Άρεως στον δήμο της
Αθήνας και θα περιλαμβάνει τα Τουρκοβούνια και το Άλσος Βεΐκου σαν σημαντικού έργου αναβάθμισης της περιοχής και του περιβάλλοντος.
4 Μεριμνούμε για την υπεράσπιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων και την προσπάθεια

Οι δημοτικές εκλογές
μπορούν να μετατραπούν
σε ευκαιρία
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τους φορείς της
πόλης επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα στήριξης των ανέργων, τόνωσης της
τοπικής αγοράς, παρεμβάσεων για μείωση της ανεργίας.
Ως νέα δημοτική αρχή θα επιδιώξουμε
να φτάσει η πόλη να λειτουργεί σαν ένα
μεγάλο, ανοιχτό «πολυκατάστημα», μια
αγορά που να ταιριάζει στις παραδόσεις, στις συνήθειες και το κλίμα του τόπου. Για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθούν
τα εξής:
Διοργάνωση εκδηλώσεων στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης του
Εμπορικού Συλλόγου, των καταστηματαρχών και των
φορέων του Γαλατσίου.
Άρνηση δημιουργίας πολυκαταστημάτων στην
περιοχή.
Αποδεκτά για
μικρομαγαζάτορες
ωράρια καταστημάτων και αργία την
Κυριακή.
Μείωση της παραοικονομίας και
έλεγχος του παραεμπορίου.
Στήριξη - ενίσχυση απασχολούμενων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με:
Προγράμματα κατάρτισης.
Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε καινοτόμους τομείς.
Ενίσχυση συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Προστασία επαγγελματικής στέγης.
Επανεξέταση χώρων/ημερών λειτουργίας λαϊκών αγορών.
Μείωση ενεργειακού κόστους.

δημιουργίας νέων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες. Για την απαλλαγή των
κατοίκων από την αναδρομική επιβολή ειδικών φόρων. Οι πλατείες είναι αναγκαίες για
όλη τη πόλη.

Ολυμπιακό Γυμναστήριο

Ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε τον αγώνα
μας, σε συνεργασία με τα κινήματα της πόλης
μας και των όμορων δήμων και τις αντίστοιχες
δημοτικές αρχές για την απόδοση του Παλαί
στην κοινωνία. Να αποδοθεί στους όμορους
Δήμους για να αξιοποιηθεί ως δημόσιος χώρος Αθλητισμού και Πολιτισμού.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
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Αφετηρία για την αναγέννηση

Σ

τις σημερινές συν-

Ιεραρχούμε με διαφορετικό
τρόπο τις βασικές
προτεραιότητες του δήμου

θήκες οικονομικής
κρίσης ιεραρχούμε

σαν πρώτη προτεραιότητα του δήμου την ενίσχυ-

7

του Γαλατσίου οι εκλογές
Πυλώνες της δράσης μας
η Παιδεία, ο Πολιτισμός
και ο Αθλητισμός

ση των κοινωνικών υπηρεσιών και των πολιτών

Ανθρώπινη πόλη

Π

έρα από τη διάσωση των περιαστικών δημόσιων δασικών αναδασωτέων εκτάσεων και
την αξιοποίησή τους ως χώρων
περιπάτου, άθλησης και αναψυχής θα μελετηθούν πολεοδομικές παρεμβάσεις που θα δίνουν
δυνατότητα για συνάντηση των
κατοίκων και περίπατο όπως:
Δημιουργία κεντρικής πλατείας.
Ανασχεδιασμός πλατειών στις
γειτονιές.
Πεζοδρομήσεις μικρής έκτασης ακτινωτά γύρω από πλατείες
για αύξηση του χώρου.
Δημιουργία διαδρομών πεζοπορίας που θα ενώνουν πλατείες.
Με την κατασκευή γραμμής μετρό
που θα περνά από το Γαλάτσι θα
αναζητηθούν «αντισταθμιστικά
οφέλη» για την πόλη. Ειδικότερα θα μελετηθούν και στο βαθμό
που θα κριθούν ως αποδεκτά θα
διεκδικηθεί η πραγματοποίησή
τους παράλληλα με τη διάνοιξη
του μετρό έργων όπως:
Υπογειοποίηση δρόμων (π.χ.
τμήματος της Βεΐκου) για τη δημιουργία πεζοδρόμου/πλατείας.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης
με προστασία των πλατειών του
δήμου.

Οι πολίτες να μην
είναι «πελάτες»
του κράτους.
Να μετέχουν, να
αποφασίζουν, να
υλοποιούν και να
απολαμβάνουν τα
αποτελέσματα των
επιλογών και της
δράσης τους

που πλήττονται ιδιαίτερα
από αυτή.
Ο δήμος συντάσσεται με τους
αγώνες της κοινωνίας για το
ξεπέρασμα της κρίσης υπέρ
των λαϊκών συμφερόντων.
Αποδέχεται ότι δεν είναι λογικό να πληρώνουν όσοι δεν
έφταιξαν για τη σημερινή κρίση. Ενισχύουμε -δεν υποκαθιστούμε- με μέσα, τεχνική και
νομική στήριξη, υποδομές,
φορείς, συνδικάτα, κινήματα
αλληλεγγύης, περιβαλλοντικά κινήματα που αναπτύσσονται στις πόλεις μας.

Δεσμευόμαστε
για ενίσχυση
των κοινωνικών
δομών του δήμου

Αναβάθμιση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου με
α) την διεύρυνση αρμοδιοτήτων της σε όλο το φάσμα των
υπηρεσιών αλληλεγγύης και
κοινωνικής πρόνοιας, β) τη
στελέχωσή της με προσθετους υπαλλήλους και γ) τη
διεκδίκηση πρόσληψης ειδικευμένου προσωπικού στις
δομές στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Φροντίδα ώστε όλοι οι δημότες, χωρίς αποκλεισμούς,
να έχουν πρόσβαση, στους
παιδικούς σταθμούς, τα στέκια νεολαίας, τα ΚΑΠΗ, σε
όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες
του δήμου.
Συγκρότηση και λειτουργία
κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου και κοινωνικού παντοπωλείου με τη συμμετοχή
στο σχεδιασμό των αρμόδιων
συλλογικοτήτων της πόλης.
Ιδιαίτερη προτεραιότητα για
πλήρη υποστήριξη των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας με στόχο:
Να μην στερηθεί κανένας
άνεργος και ανασφάλιστος και
η οικογένειά του ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Να μην υπάρξει κανένα

συμμετοχή των κατοίκων
στη πολιτιστική ζωή της πόλης. Ο πολιτισμός δεν είναι
εμπόρευμα, δεν μπορεί να
αφεθεί στα χέρια της αγοράς.
Σχολεία, πολιτιστικοί φορείς,
σύλλογοι και κινήσεις πολιτών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υποδομές της
πόλης και να παρουσιάζουν
το έργο τους. Σήμερα είναι
αναγκαία η ανάδειξη του
ανθρώπινου δυναμικού που
ασχολείται με τον πολιτισμό
και η διεύρυνση της συμμετοχής των κατοίκων στην πολιτιστική ζωή.

Αποκέντρωση

Αντλούμε θησαυρούς από τα σκουπίδια
Ε

ίμαστε αντίθετοι στα σχέδια των μεγαλοεργολάβων και των
πολυεθνικών εταιρειών που θέλοντας να αυξήσουν τα κέρδη
τους, προωθούν πανελλαδικά την εγκατάσταση πανάκριβων και
επικίνδυνων για τη ζωή και το περιβάλλον εργοστασίων καύσης
και ταφής απορριμμάτων.
Υποστηρίζουμε ένα δημόσιο, μικρής κλίμακας σύστημα διαχείρισης που βασίζεται στην ανακύκλωση των απορριμμάτων στη
πηγή και την αξιοποίηση των προϊόντων της ανακύκλωσης με
πώληση και κομποστοποίηση.
Τα οφέλη από το σημαντικό περιορισμό του όγκου των σκουπιδιών που σήμερα οδηγούνται στη χωματερή θα μειώσουν αντίστοιχα δημοτικούς φόρους και τέλη. Τα κέρδη από το πρόγραμμα
ανακύκλωσης θα χρηματοδοτούν τις κοινωνικές δαπάνες του δήμου.
Ολόκληρη η πρόταση μας και τα σημαντικά οφέλη από τη διαχεί-

σπίτι χωρίς ρεύμα λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Να μην υπάρξει κανένας
άστεγος και πεινασμένος στη
πόλη μας.
Να μην μείνει κανένας συμπολίτης χωρίς νομική υποστήριξη
σε θέματα πλειστηριασμών της
πρώτης κατοικίας του.
Να μην υπάρξει κανένα υποσιτιζόμενο παιδί.
Ιδιαίτερη μέριμνα στις σχο-

λικές υποδομές ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση και πλήρης
κάλυψη όλων των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων,
Ενίσχυση των ΔΕΠ και των
σχολικών επιτροπών.

Πολιτισμός, Παιδεία,
Αθλητισμός

Πυλώνα του δημοτικού μας
προγράμματος αποτελεί η μέρι-

ριση των απορριμμάτων θα την βρείτε στη ηλεκτρονική διεύθυνση
www.enotita.wordpress.com

Μείωση Ενεργειακού Κόστους

Επιδιώκουμε τη μείωση της εξάρτησης από τους μεγάλους παραγωγούς ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση της πόλης με
σχέδιο και προγραμματισμό έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι
που θα επιστρέφουν στους δημότες σαν κοινωνικό μέρισμα.
Ήδη μελετάμε, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, τη δυνατότητα
ανάπτυξης συστημάτων εξοικονόμησης αλλά και παραγωγής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές όπως ο ήλιος και ο αέρας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε εφαρμογές και πρακτικές στα δημόσια κτίρια
και τα σχολεία της πόλης. Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων θα περιορίσει τις σπατάλες, θα προσφέρει νέους δημοτικούς πόρους που
θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν για την παιδεία και τον αθλητισμό.

μνα για την Παιδεία, τον Πολιτισμό
και τον μαζικό λαϊκό Αθλητισμό.
Υποστηρίζουμε την ανάγκη να
μην υπάρξει καμία κατάργηση
σχολικής μονάδας.
Μελετάμε άμεσα, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς
και την εκπαιδευτική κοινότητα τις
αναγκαίες παρεμβάσεις στα σχολεία αλλά και την ανάγκη για τη
δημιουργία νέων υποδομών.
Μεριμνούμε για την προστα-

σία των σχολείων από ιδιωτικά
συμφέροντα ώστε να εξασφαλιστεί ο δωρεάν δημόσιος χαρακτήρας.
Υποστηρίζουμε τη δυνατότητα να μένουν ανοικτά τα σχολεία
το απόγευμα, σε συνεργασία με
τους φορείς της εκπαίδευσης,
σαν χώροι συνεύρεσης των κατοίκων αλλά και σαν χώροι πολιτισμού και αθλητισμού.
Υποστηρίζουμε την ενεργή

Μελετάμε τη δυνατότητα
δημιουργίας ανοικτού δημοτικού πανεπιστημίου με
ελεύθερη πρόσβαση όλων
των κατοίκων σε αυτό.
Υποστηρίζουμε τον ερασιτεχνικό και μαζικό αθλητισμό
για όλες τις ηλικίες, δίχως
αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει αποκατάσταση των ζημιών, συντήρηση, βελτίωση
και επέκταση των σημερινών
αθλητικών εγκαταστάσεων
Στηρίζουμε την αποκέντρωση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Με χρήση των
σχολικών αυλών, περιφερειακών δρόμων της πόλης. Κυρίως με την εφαρμογή ενός
οργανωμένου προγράμματος αθλητισμού για όλους με
τη βοήθεια ειδικών.
Βασικός μας στόχος είναι
η υλοποίηση του κεντρικού
συνθήματος του συνδυασμού μας: μια «Κοινωνία Αλληλεγγύης και Συμμετοχής».
Όραμά μας είναι μια «Νέα
Αυτοδιοίκηση» - πεδίο μιας
αναγεννητικής κοινωνικής
διαδικασίας. Να καλλιεργεί
την ικανότητα και να δίνει τη
δυνατότητα, ώστε οι πολίτες
να καλύπτουν μεγάλο μέρος
των αναγκών τους μέσα από
τις λειτουργίες της πόλης. Με
λειτουργίες που η πόλη τους
παρέχει αλλά και οι ίδιοι δημιουργούν. Οι πολίτες να μην
είναι «πελάτες» του κράτους,
των διοικούντων, του κόμματος. Οι πολίτες να μετέχουν,
να συνδιαμορφώνουν, να
αποφασίζουν, να υλοποιούν
και να απολαμβάνουν τα
αποτελέσματα των επιλογών
και της δράσης τους.

Συγκοινωνία
Με βάση συγκεκριμένη μελέτη
που θα πραγματοποιήσει ο δήμος
σε συνεργασία με πανεπιστημιακό ίδρυμα στην οποία θα αποτυπώνονται οι ανάγκες της πόλης
για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Διεκδικούμε από τον ΟΣΥ τη
βελτίωση της συχνότητας των
δρομολογίων και την ενδεχόμενη
δημιουργία νέων αν προκύψει τέτοια ανάγκη από τη μελέτη.
Μελετάμε τη δημιουργία ενός
ευέλικτου συστήματος δημοτικής
συγκοινωνίας για τις μετακινήσεις
εντός της πόλης, με την αξιοποίηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων
που θα αντλούν ενέργεια (φόρτιση μπαταριών) από το σύστημα
εξοικονόμησης ενέργειας που παρουσιάζουμε στο σχετικό κείμενο.

Μετρό
Αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε την
επέκταση του μετρό στο Γαλάτσι
με κριτήριο την εξυπηρέτηση των
αναγκών της πόλης μας αλλά και
γειτονικών περιοχών.
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη
γραμμή Πανεπιστημίου- Γαλάτσι Περισσός για τη σύνδεση της πόλης μας με το μετρό.
Η διαδρομή που θα ακολουθήσει θα καλύπτει συγκεκριμένες
ανάγκες των πολιτών και όχι τα
συμφέροντα όσων επιδιώκουν να
κερδοσκοπήσουν.

θα μελετηθούν
πολεοδομικές
παρεμβάσεις
που θα δίνουν
δυνατότητα
για περίπατο
και αναψυχή

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
υποψήφιος Δημαρχος
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
Θεατρολόγος

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εκπαιδευτικός

ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ηλεκτρονικός

ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Άνεργος

ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΤΑΣΟΣ
Μάγειρας

ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Δημοσιογράφος

ΚΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Απολυμένος ΕΡΤ-εικονολήπτης

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
πρ. Διευθυντής Τραπέζης

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δάσκαλος

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εκπαιδευτικός

ΚΕΧΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΑ
Φιλόλογος

ΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΑ
Ηθοποιος

ΚΟΥΣΙΑΝΤΖΑ ΜΑΓΔΑ
Αρχιτέκτων

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Καθηγήτρια Αγγλικών

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Μαθηματικός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
Γυμναστής

ΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Πτυχιούχος Δημ. Διοίκησης

ΑΣΤΗΘΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Σκηνοθέτης

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Ιστορικός

ΒΑΣΙΛΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ελ. Επαγγελματίας

ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τραπεζικός Υπάλληλος

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Φιλόλογος

ΜΠΟΥΛΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μέλος Δ.Σ. «Δράση»

ΜΥΡΙΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ιατρός

ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Λογιστής, Κίν. Χωρίς Μεσάζοντες

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΥΡΩΝ
Φοιτητής Πληροφορικής

ΓΚΟΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Χημικός

ΓΡΑΤΣΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Κίνηση Χωρίς Μεσάζοντες

ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οικονομολόγος

ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Κίνηση Χωρίς Μεσάζοντες

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ψυκτικός - Κίνηση
Χωρίς Μεσάζοντες

ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Λιμενεργάτης

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αρχιτέκτων,
Κίνηση Χωρίς Μεσάζοντες

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπάλληλος Υπ.Οικονομικών

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
«Πρόεδρος Συλ. Γονέων του
12ου Δημ. Σχολείου. Γαλατσίου»

ΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Μέλος Δ.Σ. «Δράση»

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
Ιδιωτική Υπάλληλος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Φοροτεχνικός,
Κιν. Xωρίς Mεσάζοντες

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΑΣΩΝ
Βιολόγος

ΚΑΒΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Κίνηση Χωρίς Μεσάζοντες

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ MANOΣ
τ. Υπάλ. ΟΤΕ - ΠΑΣ-ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
(MAΡΙΑΝΝΑ) Εκπαιδευτικός

ΣΟΥΦΛΕΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
Τελοιόφοιτη Φαρμακευτικής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιδιωτικος Υπάλληλος

ΤΟΥΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δασκάλα

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΡΑΝΙΑ
Εκπαιδευτικός

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γιατρός – Παθολόγος

ΚΑΡΑΖΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Φυσιοθεραπευτής

ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
Κίνηση Χωρίς Μεσάζοντες

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΝΕΛΛΗ
Φιλόλογος

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ασφαλιστής

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Μουσικός Δ.Σ. «Δράση»

ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ
Οφθαλμίατρος

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

παιδεια
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Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκπαίδευση

Για ένα σχολείο αλληλεγγύης
Η δημόσια δωρεάν παιδεία
υπονομεύεται. Το δημόσιο
σχολείο υποχρηματοδοτείται
και υποβαθμίζεται, καθώς καταργούνται δομές και λειτουργίες του. Διογκώνονται έτσι
περισσότερο οι ανισότητες
των ευκαιριών για μόρφωση.
Της Στέλλας Πρωτονοταρίου

Διευθύντρια
132ου Δημοτικού Σχολείου
στην Γκράβα

Η

οικονομική κρίση οξύνει τα προβλήματα των παιδιών και των οικογενειών τους (ενδοοικογενειακή βία,
κλονισμός ψυχικής υγείας, ενδοσχολική
βία, εξαρτήσεις και χρήση ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό, ξενοφοβικές και ρατσιστικές συμπεριφορές).
Η δημοτική αρχή στον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας Παιδείας, σε συνεργασία με τη σχολική
κοινότητα και την τοπική κοινωνία, μπορεί να
παίξει πρωτεύοντα ρόλο για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανθρώπινο, ανοιχτό στην κοινωνία,
ένα σχολείο της κοινωνικής αλληλεγγύης, της
προστασίας και μόρφωσης όλων των παιδιών.
Προτεραιότητες:
Να διεκδικήσει ενίσχυση της χρηματοδότησης από το υπουργείο Παιδείας.
Να μην επιτρέψει καμιά κατάργησησυγχώνευση σχολείων στο δήμο και να αγωνιστεί για την επιστροφή των καταργημένων τομέων στην τυπική δημόσια τεχνική εκπαίδευση
καθώς και των απολυμένων εργαζομένων στις
θέσεις τους.
Να έρθει σε επαφή με τη σχολική κοινότητα
(διευθυντές, συλλόγους διδασκόντων, συλλογικά όργανα γονέων, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών), ώστε να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των σχολείων.
Να συσταθεί επιτροπή άμεσης παρέμβασης,
από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές για προβλήματα σχολικών κτιρίων.
Να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, συλλογικότητα και νομιμότητα στη διαχείριση των οικονομικών των σχολικών επιτροπών.
Να διαμορφωθούν τα σχολεία, ώστε να είναι
φιλικά στα παιδιά με αναπηρίες.

Τοπική ΑυτοδιοίκησηΕκπαίδευση: Ασπίδα κοινωνικής
αλληλεγγύης
Η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τη
σχολική κοινότητα έχει αυξημένη υποχρέωση
να στηρίξει με δομές και υπηρεσίες τα παιδιά και τις οικογένειες τους, που ανήκουν σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την κάλυψη
βασικών βιοποριστικών αναγκών και για την
πρόληψη και προστασία της υγείας τους.
Προτεραιότητες:
Φοίτηση όλων των παιδιών στους παιδικούς
σταθμούς και στα νηπιαγωγεία του δήμου.
Εξασφάλιση σίτισης στους μαθητές/μαθήτριες που έχουν ανάγκη, με πόρους που θα
εξασφαλίσει ο Δήμος.
Οργάνωση και λειτουργία κεντρικών μαγειρείων, για να τροφοδοτούνται τα παιδιά των
παιδικών σταθμών και όσα έχουν ανάγκη στην
πρ/θμια και δευτ/θμια εκπαίδευση.
Παροχή δωρεάν Πιστοποιητικών Υγείας και
εμβολίων για τα ανσφάλιστα παιδιά.
Διάγνωση και θεραπεία μαθησιακών δυσκολιών σε οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους μαθητές/μαθήτριες.
Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Κ έ ν τ ρ ο υ Π ρ ό λ η ψ η ςΣυμβουλευτικής με επαγγελματίες ψυχικής
υγείας για παρέμβαση και υποστήριξη.
Συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα πρόληψης και θεραπείας των
εξαρτήσεων (ΚΕΘΕΑ).
Καθιέρωση της αιμοδοσίας στα σχολεία, ως
θεσμού υπό την αιγίδα του Δήμου.
Εξοικονόμηση πόρων για τη στήριξη κοινωνικού φροντιστηρίου.
Δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου-ιατρείου
και δικτύωσή τους με τη σχολική κοινότητα.

Πολιτισμός-αθλητισμός στα σχολεία
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να είναι συμμέτοχο
στα αγαθά του πολιτισμού-αθλητισμού. Στο
πλαίσιο αυτά είναι αναγκαίο:
Κάθε σχολείο να γίνει κύτταρο πολιτισμούαθλητισμού της γειτονιάς. Να ανοίξουν τα σχολεία το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα με τη
συνεργασία της σχολικής κοινότητας και πολιτιστικών-αθλητικών συλλόγων της πόλης για πολιτιστικές-αθλητικές δραστηριότητες, με όρους
πάντα προστασίας υλικών και εγκαταστάσεων.
Να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις (χώροι/υποδομές, οικονομικοί πόροι) για
τη στήριξη εικαστικών παρεμβάσεων στα σχολεία και τη λειτουργία θεατρικών και μουσικών
ομάδων.
Να λειτουργήσουν δανειστικές βιβλιοθήκες στα
σχολικά συγκροτήματα για παιδιά και γονείς.
Να ενισχυθούν και να διευρυνθούν στέκια
νεολαίας.
Να βρεθεί μόνιμος χώρος για κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις για
παιδιά και εφήβους.
Να θεσμοθετηθεί μαθητική πολιτιστική εβδομάδα (φεστιβάλ νεολαίας).
Να καθιερωθεί διασχολικό τουρνουά για τα
αθλήματα μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ.
Τοπική ΑυτοδιοίκησηΕκπαίδευση - Περιβάλλον
Ο δήμος να διεκδικήσει από την κυβέρνηση και
να αναζητήσει ευρωπαϊκά προγράμματα για τη
χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων (πράσινα σχολεία,
φωτοβολταϊκά, φυσικό αέριο). Να στηρίξει τα
περιβαλλοντικά προγράμματα των σχολείων
και να προωθήσει τη συστηματική και εντατική
ανακύκλωση σε αυτά.

Η

Noυς υγιής...

παιδεία, η μόρφωση, η ψυχική καλλιέργεια, η διαπαιδαγώγηση μέσω της
άσκησης του σώματος είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαμορφώνουν άτομα
με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δηλαδή
ελεύθερους πολίτες. Δημοκρατία χωρίς ελεύθερους ανθρώπους δεν μπορεί να υπάρξει.
Για μας η ανάπτυξη του αθλητισμού βασίζεται
στη στήριξη τριών βασικών πυλώνων που
λειτουργούν ως ένα ενιαίο, κοινωνικό και δημοκρατικό σύστημα:
• Τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό στην
εκπαίδευση.
• Τις αθλητικές δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.
• Τον ερασιτεχνικό, αγωνιστικό
και σωματειακό αθλητισμό.
Έχοντας συσσωρευμένη
εμπειρία στο Δημοτικό αθλητισμό αναφέρουμε κάποιες
βασικές παραμέτρους για
την υλοποίησή του:
1. Σταθερή χρηματοδότηση
του συστήματος από τον
κρατικό προϋπολογισμό και
Της Ελένης
κατ’επέκταση
από τον αντίΑυλωνίτου*
στοιχο δημοτικό.
2. Με τη συναίνεση της σχολικής κοινότητας
να χρησιμοποιούνται για δράσεις προαύλια και
υπόστεγα σχολείων, γυμναστήρια, δημοτικά
γήπεδα, πλατείες, αλσύλλια, παιδικές χαρές,
λόφοι.
3. Στόχος η δημιουργία αποκεντρωμένων
δομών στις γειτονιές και δημιουργία τοπικών
επιτροπών άθλησης.
4. Αξιοποίηση φυσικών ικανοτήτων, περπάτημα,
δρόμος, κολύμπι, ποδήλατο, γιόγκα, πιλάτες,
αερόμπικ στο νερό, όλα τα είδη χορών, σπορ
με μαζικό χαρακτήρα.
5. Είναι αδιανόητο για δραστηριότητες μαζικής
άθλησης να πληρώνουν χαράτσι οι συμμετέχοντες. Αναγνωρίζουμε ότι για δραστηριότητες
υψηλού κόστους μπορεί να υπάρχει μία μικρή
συμβολή.
6. Ο ρόλος των δήμων όσον αφορά στα ερασιτεχνικά σωματεία πρέπει να είναι συντονιστικός
και ενισχυτικός χωρίς πελατειακές σχέσεις
7. Να μην παραχωρούνται αθλητικές εγκαταστάσεις σε Α.Ε. εις βάρος της άθλησης των
πολιτών.
8. Η άθληση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλα
τα παιδιά που η οικογένειά τους επλήγη από
τη κρίση.
9. Αγωνιζόμαστε για να αποτραπεί η εκποίηση
του Παλαί και θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε
ως δημόσιο χώρο Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Σήμερα απαιτούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις
του αθλητικού μοντέλου σε όλα τα επίπεδα.
Στο Δήμο μας, στο Γαλάτσι, είμαι πεπεισμένη
ότι η δημοτική κίνηση «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ» με τον υποψήφιο Δήμαρχο Σπύρο
Παναγιώτου αποτελεί σήμερα την εγγύηση για
την ανάπτυξη της σχέσης του αθλητισμού με
την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία, με όλα τα
παραπάνω χαρακτηριστικά που αναφέρθησαν.
* Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Β’ Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΨΑΡΑΚΟΥ
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Μια αστραπή η ζωή μας.
Μα προλαβαίνουμε...

Α

ποσπάσματα από ομιλία στην
εκδήλωση της «Ενότηητας για
την Ανατροπή» με θέμα: Παιδεία

– Πολιτισμός – Αθλητισμός
Τι είναι πολιτισμός
…Θα λέγαμε ότι πολιτισμός
είναι τα υλικά και πνευματικά αγαθά, τα έθιμα, η πνευματική καλλιέργεια, οι αξίες,
οι παραδόσεις, η παιδεία, η
μόρφωση, η αισθητική συμπεριφορά, η εξελικτικότητα
του ατόμου, η ευγένεια, η
Του Ικαρου
απελευθέρωση
των ηθών,
Πετρόπουλου
τα βασικά δικαιώματα του
ανθρώπου, το σύστημα αξιών, τα κινήματα
σκέψης.
Ακόμη, πολιτισμός είναι τρόπος ζωής. Ο πολιτισμός βοηθάει στη διαμόρφωση – συμπλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Ο πολιτισμός, τέλος, δέον να κατατείνει όχι
μόνον στην απεικόνιση της ζωής, αλλά να
τη διαμορφώνει κιόλας.
Πώς να κρατηθούμε όρθιοι!
Η μετάβαση σε κατάσταση αναπόλησης – συγκίνησης, δηλαδή σε έναν άλλον ουσιαστικά
κόσμο από την καθημερινότητα του ατόμου
και γενικότερα η αισθητική απόλαυση είναι
πολιτισμός. Όμως, τι γίνεται με τον πριν, αλλά
και τον μετά από το πολιτιστικό γεγονός
χρόνο, ιδιαίτερα σήμερα που ο αβοήθητος
λαός στενάζει κάτω από την ανασφάλεια,
την αβεβαιότητα;
Πώς να κρατηθώ σε ανάλογο επίπεδο, όρθιος, με τόσα προβλήματα; Περιορίζομαι
να επισημάνω το δυναμικό χαρακτήρα που
έχει ο πολιτισμός, που δεν αρχίζει ούτε τελειώνει μέσα σε μια θεατρική αίθουσα, σε
κανένα εργαστήρι σε καμιά γκαλερί, καμιά
εκδήλωση. Αλλά είναι διαχρονικό προϊόν και

σχετίζεται όχι μόνον με τη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του ατόμου αλλά και την
πληρότητά του.
Είναι η διασκέδαση –
ψυχαγωγία πολιτισμός;
…ας θεωρήσουμε τον εαυτό μας θαμώνα
ενός χώρου – κέντρου, όπου ένας μοναχικός
χορευτής χορεύει ζεϊμπέκικο, όπως το έχει
προσδιορίσει ο Ντ. Χριστιανόπουλος ή αν
θέλετε «το αργό νυχτερινό ζεϊμπέκικο» του
Μ. Χατζηδάκη και αφήνοντας κατά μέρος
τον ρηχό καθωσπρεπισμό και τις κοινωνικές
συμβάσεις, ας συμπορευτούμε, συμφιλιωμένοι με το θάνατο με τους παρακάτω στίχους
και μουσικές:
Βαμβακάρη: Τι πάθος ατέλειωτο που είναι
το δικό μου
Όλοι να θέλουν τη ζωή κι εγώ το θάνατό μου Τσιτσάνη:
Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα
του θανάτου η καμπάνα και για μένα
Ποιος μπορεί εδώ να διακρίνει τη σχέση και
τα όρια της διασκέδασης, ψυχαγωγίας και
του πολιτισμού; Το τέλειο, βέβαια, είναι να
συμπορεύονται.
Το ίδιο, αλλά άλλης μορφής έκσταση ζούμε,
αν αφεθούμε σε ένα αντάρτικο τραγούδι και
μεταφερθούμε στον Όλυμπο και στην Γκιώνα μαζί με τους αντάρτες, ή πιο πρόσφατα
στον τεράστιο Έλληνα Μ. Θεοδωράκη «Όταν
σημάνουν οι καμπάνες» ή το «Ζ» και σε τι
ωθήσεις μας προέτρεπαν αυτοί οι στίχοι, αυτές οι μουσικές, και τι στιγμές έχουμε ζήσει με
αυτά τα ακούσματα. Και τι διάθεση για αγώνα,
για αντίσταση, για διεκδίκηση μας όπλιζαν.
Λεβεντιά και φιλότιμο,
Να προλάβουμε να ανακόψουμε την τροχιά
της παρακμής, της ξενοδουλείας, στοχεύοντας
σε αυτές τις αρετές. Το μπορούμε. Προλαβαίνουμε. Το έχει πει, άλλωστε, και ο μεγάλος
Κρητικός διανοητής:
Μια αστραπή η ζωή μας. Μα προλαβαίνουμε.
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Oχι στις κατασχέσεις

Απλοί καθημερινοί άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους
και έδωσαν σημαντικές και νικηφόρες μάχες για το ξήλωμα των κεραιών

Τ

α τελευταία
χρόνια με
την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας άρχισαν
να ξεφυτρώνουν
σαν τα μανιτάρια
οι κεραίες στον
οικιστικό ιστό της
πόλης μας.

Σ’ αυτό παίζει σημαντικό ρόλο το γεωγραφικό
ανάγλυφο της περιοχής
μας με το υψόμετρό της
αλλά και η ασυδοσία των
εταιρειών για λιγότερο
κόστος και μεγαλύτερο
κέρδος. Η έλλειψη ενημέρωσης για τους κινδύνους
από την ακτινοβολία αλλά
και τα υψηλά προσφερόμενα ενοίκια στους ιδιοκτήτες κτιρίων ευνοούν
την εγκατάσταση κεραιών.
Ο νόμος Βορίδη
Όλα αυτά τα χρόνια
αναπτύχθηκε ένα σημαντικό και πρωτόγνωρο μαζικό κίνημα ενάντια στην
εγκατάσταση κεραιών στη
γειτονιά μας. Απλοί καθημερινοί άνθρωποι βγήκαν
από τα σπίτια τους και

Ξηλώνουμε
τις κεραίες
Ένα πρωτόγνωρο μαζικό κίνημα
απαντά στις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας που βλάπτουν
σοβαρά τη δημόσια υγεία
έδωσαν σημαντικές και νικηφόρες μάχες για το ξήλωμα των κεραιών. Ξηλώθηκαν έτσι κεραίες από του
Μπάρκα (περιφερειακός
Αττικού Άλσους), Κρητικά,
οδός Ορίων, Χρυσανθέμων, Ξάνθης, Στησιλάου και
τελευταία στην οδό Πρωτοπαπαδάκη.
Η διοίκηση του Κυρ. Τσίρου αυτά τα χρόνια παρακολουθούσε πιεζόμενη τα
γεγονότα και προσπαθούσε
μέσα από νομικές διαδικασίες να δώσει λύσεις. Ο νόμος Βορίδη είναι κομμένος
και ραμμένος στα μέτρα
των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Στην τελευταία

κινητοποίηση ένα μήνα
πριν από τις εκλογές ο Κυρ.
Τσίρος συμφώνησε για ξήλωμα της κεραίας έξω από
τις όποιες νομικές διαδικασίες. Μετά από τη δυναμική
κινητοποίηση των κατοίκων
η κεραία αποξηλώθηκε.
Εμε ίς σ υμμε τε ί χαμε,
στηρίξαμε και παλέψαμε,
μαζί με τους κατοίκους να
φύγουν όλες οι κεραίες. Το
ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον γιατί
πιστεύουμε ότι τις λύσεις
τις δίνει ο λαός και όχι οι διοικήσεις που είναι δέσμιες
κυβερνήσεων που εξυπηρετούν μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα.

Το θeμα των δανειακών υποχρεώσεων των
νοικοκυριών προς τις τράπεζες και των χρεών
τους προς τις ΔΟΥ και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για τους ελεύθερους επαγγελματίες
έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Η πολιτική των
μνημονίων αφού με τις αποφάσεις της μας μείωσε τα εισοδήματα, για όσους εργάζονται, και μας
οδήγησε στη μαζική ανεργία, σταδιακά διαμορφώνει ένα θεσμικό πλαίσιο ασφυκτικής πίεσης
προς τους οφειλέτες το οποίο με μαθηματική
ακρίβεια θα καταλήξει, αν όλα συνεχιστούν στη
σημερινή ρότα, σε μαζικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς των ακινήτων του ελληνικού λαού.
Τελικοί ωφελημένοι τα ξένα αρπακτικά (εταιρείες
real estate, funds κ.λπ.).
Τα χειρότερα θα έρθουν μετά το Σεπτέμβριο,
όταν οι τράπεζες αξιοποιώντας την πρόσφατη
αλλαγή νομοθεσίας θα έχουν επεξεργαστεί τα
σχέδια για τους τρόπους που θα ξεκινήσουν και
θα κλιμακώνουν τις πιέσεις εις βάρος των δανειοληπτών.
Μέχρι σήμερα ως «Κίνηση Αντίστασης & Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες» έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα δωρεάν τεχνικής και νομικής
υποστήριξης για τα νοικοκυριά και τα κάθε μορφής χρέη τους. Εντός ολίγου αυτή η δομή δεν
θα είναι αρ κετή καθώς και τα προβλήματα θα
πολλαπλασιαστούν, αλλά κυρίως η φύση των
προβλημάτων θα είναι τελείως διαφορετική. Σήμερα υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να συζητήσεις
με τη τράπεζα και να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις
είτε στο πλαίσιο της νομοθεσίας (νόμος Κατσέλη
και Ν.4161/2013) είτε σύμφωνα με τα προϊόντα
των τραπεζών. Από ένα σημείο και μετά, δεν θα
υπάρχει νομικό πλαίσιο προστασίας, καθώς α) η
απαγόρευση των πλειστηριασμών καταργήθηκε,
β) η «προστασία» της πρώτης κατοικίας δεν είναι
για πάντα, ισχύει για ένα χρόνο, και γ) ετοιμάζεται ριζική τροποποίηση, στην πράξη κατάργηση
του νόμου Κατσέλη. Συνεπώς θα ζήσουμε μια
οδυνηρή εμπειρία μαζικών απαλλοτριώσεων του
λαού από την περιουσία που με κόπο και αίμα
δημιούργησε.
Σε αυτές τις νέες συνθήκες το ζητούμενο δεν
θα είναι η νομική προστασία αλλά η αντιμετώπιση στην πράξη, με όρους κινήματος, των κατασχέσεων – πλειστηριασμών. Απαιτείται η ανάπτυξη κινήματος σε κάθε γειτονιά αλληλεγγύης
- συμπαράστασης μεταξύ των κατοίκων για την
προστασία της περιουσίας τους εμποδίζοντας
με αποφασιστικές κινητοποιήσεις, δράσεις κάθε
ενέργεια εις βάρος τους.
Ο δημοτικός συνδυασμός «Ενότητα για την
Ανατροπή» στο Γαλάτσι για τα θέματα αυτά:
1. Δεσμεύεται μεταξύ άλλων:
Να μην υπάρξει κανένα σπίτι χωρίς τα απολύτως
απαραίτητα για τη διαβίωση: διατροφή, ρεύμα,
νερό, τηλέφωνο.
Να μην υπάρξει κανένας άστεγος.
Να μη μείνει κανένας συμπολίτης χωρίς υποστήριξη απέναντι σε τράπεζες και Δημόσιο επειδή
αδυνατεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.
2. Με τη συμμετοχή των αντίστοιχων συλλογικοτήτων θα δημιουργηθούν δίκτυα άμεσης κινητοποίησης των πολιτών, σε τοπικό επίπεδο, με
επικεφαλής τη δημοτική αρχή για την απόκρουση
πλειστηριασμών, κατασχέσεων κ.λπ.

Τάσος Κεφαλάς, Τέλης Τύμπας, Τάκης Παπαζαφειρόπουλος και Στέργιος Καρυώτης παρουσιάζουν
την πρόταση για τα σκουπίδια στο Δ ημαρχείο

Αξιοποιούμε τα απορρίμματα
Σ

ήμερα τα αστικά
απορρίμματα σε
όλη τη χώρα καταλήγουν είτε σε ανεξέλεγκτες χωματερές είτε σε
χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική
καταστροφή, τη ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα από τον
όγκο των σκουπιδιών.
Αυτό σημαίνει:
Μόλυνση όλης της τροφικής
αλυσίδας και κατά συνέπεια των
φυτών και των ζώων.
Τρομακτικές επιπτώσεις στην
υγεία μας.
Αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τους
κατοίκους των γύρω περιοχών,
όπως απαξίωση της γης τους και
πτώση του βιοτικού τους επιπέδου.
Μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά βάρη που πληρώνουμε όλοι διαμέσου των δημοτικών τελών και των φόρων.
Η ταφή λοιπόν είναι μια πρακτική
που πρέπει άμεσα να αφήσουμε
πίσω.

Ποια όμως είναι
τα σχέδια που προωθεί
η πολιτεία;

Σε όλη τη χώρα βρίσκεται σε
εξέλιξη και υλοποιείται ένα σχέδιο που αν δεν αποτραπεί:
Οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικο-

Δημόσια, αποκεντρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών
με έμφαση στην πρόληψη και την προδιαλογή
ποίηση της διαχείρισης παραδίνοντάς τη με μακροχρόνιες συμβάσεις (25-27 χρόνια) στα χέρια
μεγαλοεργολάβων και πολυεθνικών εταιρειών, που προωθούν
πανελλαδικά την εγκατάσταση
πανάκριβων και επικίνδυνων για
τη ζωή και το περιβάλλον εργοστασίων καύσης καθώς και την
ταφή που θέλουμε να καταργήσουμε.
Προβλέπει έτσι αφύσικα μεγάλης δυναμικότητας μονάδες
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, με ισχυρές εγγυήσεις
στους «επενδυτές» για τις ποσότητες, που προϋποθέτουν πολλούς σταθμούς μεταφόρτωσης,
μεγάλες μεταφορές και πολλαπλές συμπιέσεις.
Οι λύσεις αυτές αναπαράγουν
το πρόβλημα με μια άλλη μορφή.

Υπάρχει τελικά λύση
διεθνώς αποδεκτή,
ρεαλιστική και βιώσιμη;

Υπάρχει λύση και είναι η δημόσια αποκεντρωμένη διαχείριση
με έμφαση στην πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση
και την κομποστοποίηση.
Ένα σύστημα διαχείρισης
που:
Δίνει λύσεις φθηνότερες, που
προστατεύουν το περιβάλλον,
που μπορούν να υλοποιηθούν
από τις τοπικές κοινωνίες ώστε
τα οφέλη να τα καρπωθούν οι
πολίτες.

Έχει δημόσιο χαρακτήρα και
αξιοποιεί την κοινωνική συμμετοχή και πρωτοβουλία.
Στηρίζεται στη διαπίστωση
ότι τα σκουπίδια πρέπει να αξιοποιηθούν , γιατί κρύβουν πλούτο που ανήκει στον κάτοχό τους,
που είμαστε όλοι εμείς. Τα αντιμετωπίζει σαν χρησιμοποιημένα
υλικά, τα οποία πρέπει να εντάξουμε ξανά σε κύκλους ζωής,
αφού το 90% περίπου από αυτά
είναι ανακυκ λώσιμα (κυρίως
συσκευασίες) και οργανικά που
προδιαλεγμένα αποτελούν την
καλύτερη επιλογή για παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού υλικού (κομπόστ).
Μεταφέρει έτσι το μεγαλύτερο μέρος της διαχείριση τους
στο τοπικό επίπεδο, με σκοπό
τη δραστική μείωση της ποσότητας (μόνο το 10% περίπου είναι
αδρανή υλικά και υπολείμματα).
Στηρίζεται στη λογική του χαμηλού κόστους και της μέγιστης
οικονομικής ωφέλειας για τον
πολίτη από τη μείωση των δημοτικών τελών.
Χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις
μικρής κλίμακας και απλού μηχανολογικού εξοπλισμού, εύκολα
διαχειρίσιμες από τους δήμους,
οικονομικές στην κατασκευή και
λειτουργία.
Ο συνδυασμός μας, «Ενότητα
για την Ανατροπή» στο Γαλάτσι,
παρουσίασε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην πόλη,
με τη βοήθεια ειδικών επιστημό-

νων (ΠΡΟΣΥΝΑΤ), μια πρώτη
προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους αυτού του άλλου δρόμου
στη διαχείριση των απορριμμάτων (Ολόκληρη η πρόταση είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
συνδυασμού http://enotitagalatsi.
wordpress.com/).

Κερδοσκοπική
ή κοινωνική
διαχείριση;

Ενδεικτικά μόνο αξίζει να πούμε ότι σε βάθος χρόνου 8 ετών
προβλέπεται για τον δήμο εξοικονόμηση πόρων της τάξης των
9.700.000 €, ενώ τα δύο πρώτα
χρόνια θα εξοικονομηθούν περίπου 900.000 €.
Άραγε γιατί μια λύση τόσο
λογική, τόσο απλή και ρεαλιστική στην εφαρμογή της, με τόσα
οφέλη περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, που δεν απαιτεί τεράστιες εγκαταστάσεις και
υποδομές, δεν εφαρμόζεται;
Η απάντηση είναι απλή και
την ξέρουμε όλοι:
Μεγάλα συμφέροντα, πολυεθνικές, αδιαφάνεια, μίζες, εργολάβοι, κερδοσκοπία.
Ήρθε η ώρα,λοιπόν, να απαντήσουμε όλοι μας σε ένα ερώτημα που δεν μπορούμε πλέον να
αποφύγουμε:
Κερδοσκοπική ή κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων;
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Για μια ζωή χωρίς μεσάζοντες
Ή θα αφεθούμε στη δίνη των καιρών
και στην κακή μας μοίρα ως ένας λαός
ξοφλημένος ή θα σηκώσουμε κεφάλι

Σ

ε αυτό το κρίσιμο δίλημμα
ήρθαν να απαντήσουν με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο
εκατοντάδες κινήσεις πολιτών,
απλοί καθημερινοί άνθρωποι σε
όλη τη χώρα, χωρίς καμιά βοήθεια από κανέναν είτε οργανωμένες μορφές κινήματος (συνδικάτα
κ.λπ), είτε τοπική αυτοδιοίκηση,
κόμματα κ.λπ.
Και είναι παράλληλα εντυπωσιακό ότι παρά
τις καθυστερήσεις, σε κάθε πόλη, σε κάθε
γειτονιά ξεπήδησαν δομές αλληλεγγύης και
αντίστασης, με τις δικιές τους ιδιομορφίες και
τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπου
αναμετρήθηκαν με τα «μεγάλα προβλήματα»,
συνάντησαν ευρύτατη αποδοχή.
Στην προσπάθεια να σταματήσουν τις ασέλγειες που επιχειρούν στις ζωές μας τρόικες
και μνημόνια, σήκωσαν τα μανίκια και περήφανα προσπάθησαν να δώσουν τη μάχη για
την επιβίωση. Επιβίωση που δεν περιορίζεται
στην μάχη για το ψωμί, αλλά είναι ταυτόχρονα
και μορφωτική και πολιτισμική.
Γιατί είναι πολιτισμός να μη νιώθουμε επαίτες
όταν μας πετούν, όποτε συμβαίνει αυτό όπως
τώρα με τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, ένα
πιάτο φαΐ για να ησυχάσουν τη συνείδησή
τους αυτοί που ληστεύουν τον τόπο μας. Γιατί
είναι πολιτισμός οι αξίες που αναδεικνύονται
στην πορεία αυτής μάχης: αξιοπρέπεια, ανιδιοτέλεια, προσφορά στον συνάνθρωπο, αντίσταση.
Έτσι λοιπόν και στην πόλη μας. Μια, μικρή αρ-

χικά, ομάδα συμπολιτών μας που έφτασε να
αριθμεί 160 εθελοντές, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τις διαφορετικές διαδρομές του
καθένα που συμμετείχε, αποφάσισε να αποδείξει έμπρακτα ότι ένας άλλος δρόμος είναι
εφικτός για την κοινωνία μας.
Η Κίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου «Χωρίς Μεσάζοντες» στον ενάμιση χρόνο δραστηριότητάς της κατόρθωσε να παράξει
έργο πολλαπλάσιο από αυτό που η παρούσα
δημοτική αρχή με έτοιμα χρήματα ενέγραψε
στο προϋπολογισμό της
Στις 10 διανομές χωρίς μεσάζοντες που
πραγματοποίησε στο Άλσος Βεΐκου διένειμε συνολικά 400 τόνους τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης εξοικονομώντας άνω των
400.000 ευρώ για τους πολίτες της πόλης.
Διένειμε εντελώς δωρεάν 6 τόνους τρόφιμα
σε 140 οικογένειες της πόλης που αδυνατούσαν να αγοράσουν σε αυτές τις χαμηλές τιμές.
Πραγματοποίησε χαριστικά παζάρια ρούχων και σχολικών ειδών.
Δημιούργησε τμήμα για δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Διένειμε δωρεάν βρεφικό γάλα σε οικογένειες της πόλης που είχαν ανάγκη.
Συγκροτήθηκε ομάδα ανέργων που με τις
δράσεις της προσπαθεί να στηρίξει την πιο
ευάλωτη σήμερα κοινωνική ομάδα.
Προτεραιότητες και ιεραρχήσεις
Η Κίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου αποδεικνύει έτσι έμπρακτα ότι ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός για την πόλη μας. Για
εμάς τους ίδιους.
Μια νέα δημοτική αρχή οφείλει να αφουγκραστεί και να διδαχθεί από την εμπειρία αυτή της
Κίνησης Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου «Χωρίς Μεσάζοντες».
Μια νέα δημοτική αρχή, όμως, με άλλες προ-

“Hey you, out there in the cold
Getting lonely, getting old
Can you feel me?
Hey you, don’t help them to bury the light
Don’t give in without a fight.”
Hey You (Pink Floyd)

Με την ωριμότητα της νέας γενιάς...

τεραιότητες και ιεραρχήσεις, μια νέα δημοτική
αρχή που μέλημά της θα είναι οι ανάγκες των
πολιτών και όχι των εργολάβων.
Μια νέα δημοτική αρχή που δεν θα είναι απλοί
πρωτοκολλητές των αποφάσεων της τρόικα
και των μνημονίων, αλλά θα πασχίζει, θα ματώνει να κρατήσει μαζί με τον λαό την πόλη
όρθια και αξιοπρεπή.
Μια νέα δημοτική αρχή που δεν θα σπαταλά
χρήματα σε έργα βιτρίνας και μίζες, αλλά με
μια άλλη ηθική από ό,τι μέχρι τώρα μας είχαν
συνηθίσει, μια άλλη αισθητική, θα επιλέξει
μαζί με τον λαό της πόλης τον δύσκολο δρόμο
της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δημιουργίας
Αυτόν τον δρόμο, εμείς, η δημοτική κίνηση
Γαλατσίου «Ενότητα για την Ανατροπή» και ο
υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Παναγιώτου,
ενεργό μέλος της κίνησης Αντίστασης και Αλληλεγγύης «Χωρίς Μεσάζοντες», είμαστε αποφασισμένοι να τον περπατήσουμε ολόκληρο.

Ο κόσμος
που μας ετοιμάζουν…
Τόσο η κρίση όσο και τα μέτρα
που επιβλήθηκαν, περιθωριοποιούν εμάς τους νέους και τις νέες
σε πολλαπλά επίπεδα στερώντας
μας το δικαίωμα στην εργασία, τη
δημιουργικότητα, την αξιοπρεπή
ζωή. Μια ολόκληρη γενιά βλέπει
πως η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία δεν είναι
απλά δύσκολη υπόθεση αλλά
αποτελεί όνειρο θερινής νύχτας.
Όταν η ανεργία στις ηλικίες 24-35
αγγίζει το 60% η περιθωριοποίηση, η ανασφάλεια και μια καθημερινότητα που κυριαρχείται από
αγωνία και απογοήτευση είναι
φυσικό επακόλουθο.
…δε μας χωράει
Το παρόν και το μέλλον που μας
έχουν ετοιμάσει δε μας χωράνε.
Παλεύουμε για τη ζωή, την εξέλιξη και την αξιοπρέπειά μας. Διαλέγουμε ζωή και όχι απλά επιβίωση. Εμπλεκόμαστε με τα κοινά
της πόλης μας, αποβάλλουμε
τις λογικές ανάθεσης, σταματάμε τη λεηλασία της ζωής μας. Η
προσπάθεια αυτή δε μπορεί να
γίνει από τον καθένα ξεχωριστά.
Δρούμε συλλογικά για να αλλάξουμε την κατάσταση.
Η αλληλεγγύη, η συλλογική
δουλειά και η δημιουργική
ενεργοποίηση,
απάντησή μας στην ανεργία
και την επισφάλεια
Κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία,
φαρμακεία, φροντιστήρια δείχνουν πως η αυτοοργάνωση είναι
το εφαλτήριο για την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή και τη χειραφέτηση μας. Οι νέες μορφές εργασί-

ας όπως οι συνεταιρισμοί και οι
κολεκτίβες, προσελκύουν νέους
ανθρώπους και αναδεικνύουν τις
δημιουργικές τους ικανότητες.
Δημιουργούμε ένα δήμο συμμετοχής και αλληλεγγύης που στηρίζει
τους ανέργους και επισφαλώς εργαζομένους:
Καταγράφει και συγκεντρώνει
τους ανέργους της πόλης.
Σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ
παρέχει ενημέρωση και βοήθεια
για προγράμματα και επιδοτήσεις.
Προσφέρει νομική υποστήριξη
σε νέους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στους
χώρους δουλειάς.
Προστατεύει και στηρίζει υλικά
και νομικά, μέσω των κοινωνικών
υπηρεσιών, όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
Διαθέτει εκπτωτικά κουπόνια
ανέργων σε συνεργασία με τις
επιχειρήσεις/μαγαζιά του δήμου
μας.
Υποστηρίζει τις συμμετοχικές
μορφές εργασίας που καλύπτουν
νέες ανάγκες σε καινούργιες δρα-

στηριότητες και δημιουργούν
θέσεις δουλειάς σε καινοτόμους
κλάδους.
Προάγει εναλλακτικές μορφές
εργασίας (συνεταιρισμοί και κολεκτίβες από το δήμο), και ενισχύει
τους νέους στο κομμάτι της γραφειοκρατίας.
Δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας και διαδραστικότητας μεταξύ
συνεταιρισμών, κολεκτίβων και
δήμου, ώστε όταν αυτοί ανοίξουν
και χρειαστούν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, να μπορούν
να ενισχυθούν από ανέργους της
περιοχής.
Υποχρεώνει τους συνεταιρισμούς με τους οποίους συνεργάζεται να έχουν ανοιχτά βιβλία και
διαφάνεια στα οικονομικά.
Δημιουργούμε μια πόλη με
ελεύθερους χώρους για άθληση
και πολιτισμό που λειτουργούν
με τη συμμετοχή όλων μας.
Θεμελιώνουμε ενεργά την ύπαρξη κοινωνικών στεκιών ν εολαίας.
Φτιάχνουμε εργαστήρια αυτομόρφωσης ανοιχτά για όλους,
χωρίς κανένα οικονομικό αντίτι-

μο, όπου γινόμαστε όλοι δάσκαλοι για όσα γνωρίζουμε και μαθητές για όσα μαθαίνουμε.
Οργανώνουμε συλλογική κουζίνα αλληλεγγύης.
Παράλληλα χρησιμοποιούμε
τους ανοιχτούς ελεύθερους χώρους της πόλης (πάρκα,
πλατείες, Άλσος Βεΐκου), με στόχο
την εξασφάλιση της δυνατότητας
πρόσβασης όλων των πολιτών
στον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Διεκδικούμε τη χρήση από
αθλητικούς συλλόγους της πόλης
και των γύρω περιοχών, χώρων
όπως το Ολυμπιακό Γυμναστήριο
Γαλατσίου, που δημιουργήθηκε
με δημόσιο χρήμα και πέρασε
στα χέρια ιδιωτών.
Συναποφασίζουμε και συνδιαμορφώνουμε ισότιμα τις δράσεις μας στους χώρους αυτούς
Δράσεις καλλιτεχνικές (θεατρικές ομάδες, ομάδες χορού, συναυλίες, εκθέσεις).
Δράσεις επιμορφωτικές (σεμινάρια, αλληλέγγυα μαθήματα,
βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο).
Αθλητικά τουρνουά μεταξύ τοπικών αθλητικών ομάδων ή/και
ομάδων γειτονιών με σκοπό να
ενισχυθεί η συλλογή τροφίμων
και φαρμάκων προς διάθεση σε
συμπολίτες μας που τα
χρειάζονται.
Αλληλέγγυα μαθήματα στη λογική της ανταλλαγής υπηρεσιών
που αποσκοπούν τόσο στη δωρεάν ομαδική άθληση, όσο και
στην επικοινωνία μας.
Θεματική Νεολαίας
της Δημοτικής Κίνησης
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Οι... ανεξάρτητοι υποψήφιοι
πλέουν σε πελάγη ευτυχίας

Ψωμί κι αλάτσι
στο Γαλάτσι

Δ

ιοικήθηκε από τον μακροβιότερο δήμαρχο όλων
των εποχών το Γαλάτσι· ευτυχής ατυχία. Ο Βασίλης Παπαδιονυσίου εξελέγη πρώτη φορά το 1964,
παύθηκε από τη χούντα και απ’ τη μεταπολίτευση και
εντεύθεν θρονιάστηκε στον θώκο, με τη συνδρομή του
βαθέος ΠΑΣΟΚ, επί επτά συναπτές τετραετίες. Σύνολον τριάντα ένα χρόνια· στα τριάντα δύο κάηκε. Η περιοχή γέμισε πολυώροφες πολυκατοικίες αδειάζοντας
από ελεύθερους χώρους. Οι αλάνες, οι λόφοι και τα
νταμάρια καλύφθηκαν από γκρίζο και κρύο μπετόν κι
απόμειναν απατηλή ανάμνηση της βραχώδους Εδέμ
των παιδικών μας χρόνων.
διάδοχος κατάσταση ταλαιπωρεί εδώ και δώδεκα
έτη την πόλη. Πρώην τσιράκια του αδιαμφισβήτητου τοπικού άρχοντα, άβουλοι γιατροί, μοιραίοι κατασκευαστές, δειλοί μυστικοσύμβουλοι πήραν τα ηνία
και προκάλεσαν θεομηνία. Πλήρωσαν αμύθητα ποσά
για ποδηλατόδρομους που ουδείς χρησιμοποιεί και για
μελέτες μονοδρομήσεων που εάν είχαν εφαρμοστεί,
πλήθος οδηγών μόνο παράνομα θα μπορούσε να προσεγγίσει στο σπίτι. Χρέωσαν μια δυσλειτουργική ιστοσελίδα πενήντα φορές στην αξία της και πορεύτηκαν
εν γένει ως βλαχοδήμαρχοι με όχημα το ρουσφέτι, τη
διαπλοκή και την υποταγή στα μνημονιακά θέσφατα.
ε τους κληρονόμους σπανίως τη βγάζεις καθαρή. Εδώ ολόκληρη χώρα οδηγήθηκε στον όλεθρο
από επιγόνους εμβληματικών εθνοσωτήρων. Θα γλίτωνε το Γαλάτσι; Ασε που Κωστάκηδες και Γιωργάκηδες προέρχονται από χρυσούς τοκετούς. Τι να πουν τα
απότοκα; Τρεις δεξιοί συνδυασμοί εκτίθενται στις εκλογές του Μαΐου και κρύβονται μην τους πετύχει σε καμιά
γωνιά η Συγγρού και τους φορτώσει το χρίσμα. Οσο για
τον Πασόκο; Τον έχει πλακώσει ήδη σαν αγκωνάρι το
ειδικό βάρος ενός Βενιζέλου και ενός Πάγκαλου. Ανεξάρτητοι τάχα μου όλοι τους. Τοξικοεξαρτημένοι στην
πραγματικότητα από το δηλητήριο της τρόικας και της
προσωπικής τους φιλοδοξίας.
Σπύρος Παναγιώτου χρίστηκε υποψήφιος δήμαρχος από τη συνέλευση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ.
Συμμαθητής μου απ’ την πρώτη γυμνασίου, βαδίσαμε
στις ατραπούς της αιρετικής Αριστεράς. Πιτσιρικάδες
ακόμα. Αργότερα οι δρόμοι μας χώρισαν. Δεν χαθήκαμε όμως ποτέ. Τα λέμε συχνά, όπως και μ’ άλλους
κολλητούς. Διαφωνώ μαζί του σε πολλά. Αυτό δεν με
εμποδίζει να θαυμάζω το ότι πολιτεύεται με το πάθος
και την ανιδιοτέλεια των νεανικών του χρόνων. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα της κίνησης στην
οποία συμμετέχει πλήθος γνωστών και φίλων.
υνειδητοποίησα αίφνης τι μπορεί να προσφέρει μια
παρέα απαλλαγμένη από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό των διεφθαρμένων κομμάτων εξουσίας. Ανθρωποι της διπλανής πόρτας που σε τόσο κρίσιμους καιρούς προάγουν έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη.
Με τις επανασυνδέσεις του ηλεκτρικού σε συμπολίτες
που αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς και χαράτσια, με παροχή νομικής στήριξης σε υπερχρεωμένα
νοικοκυριά, με διάθεση τροφίμων «Χωρίς Μεσάζοντες».
Η εξουσία αλλοτριώνει θα πείτε. Ακόμα και τα μισά απ’
όσα λένε να κάνουν, αξίζει τον κόπο να δοκιμαστούν.
Τα μετέωρα τους προειδοποιούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Μετέωρος meteoros@efsyn.gr
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(Eφημερίδα των Συντακτών 28/4/2014)

Του Μιχάλη Κουντούρη

Καλώς τους κι ας αργήσανε...

Γράφουν και
σκιτσάρουν
για εμάς...

Ήρθε και η «Ενότητα για την Ανατροπή»
τα τελματώδη ύδατα της πόλης να ταράξει,
να δώσει στη διοίκηση δυναμική ροπή
και την παρέα του γιατρού στη λήθη να πετάξει.
Έρχεται με ταχύτητα να πάρει τη στροφή
και τους «Χωρίς Μεσάζοντες» θα φέρνει κάθε μήνα,
οι Γαλατσιώτες να ‘χουνε στα σπίτια τους τροφή,
όσπρια απ’ τα Φάρσαλα, πλιγούρι και φαρίνα.
Έρχονται οι ακτιβιστές και η Αριστερά,
πολύχρωμο, πολύβουο κι ατίθασο σινάφι,
στα όνειρα για αλλαγή να βάλουνε φτερά
κι από τα απορρίμματα να πάρουνε χρυσάφι.
Ποιητής ο Τρυγαίος (e-galatsi.gr)

Χαμόγελο και γαρίφαλα
ΠαιδI δασκAλωN, ο Σπύρος
Παναγιώτου γεννιέται στο Ξυλόκαστρο το 1960. Zει στο Γαλάτσι απ’
το ‘64. Εντάσσεται νωρίς στο νεολαιίστικο κίνημα. Χρηματίζει μέλος
του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ. Αρθρογραφεί
σε πολιτικά περιοδικά και εφημερίδες. Συνεργάζεται με το «Δρόμο
της Αριστεράς». Είναι γεωπόνος
και έχει μια κόρη, φοιτήτρια στο
Πανεπιστήμιο Πατρών.
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
Γαλατσίου με τους «Πολίτες σε
Δράση» το 2006 και με τον « Άλλο
Δρόμο» το 2010, ιδρυτικό μέλος
του Κοινωνικού Χώρου «Αμπάριζα» και του «Χωρίς Μεσάζοντες».
Δεν ζητάει απλώς την ψήφο μας.
Μας προσκαλεί, όπως και η Ρένα
Δούρου στην Περιφέρεια, να δημιουργήσουμε μαζί μια καλύτερη
τοπική κοινωνία.

Σπύρος και Ρένα στο Άλσος Βεΐκου

