
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
‘Ολες οι απαντήσεις μας έχουν δοθεί μέσα από συζήτηση και συλλογική 
επεξεργασία των μελών της ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ααπ και αντικατοπτρίζουν βασικές 
θέσεις μας, οι οποίες επίσης έχουν διαμορφωθεί και θα συνεχίσουν να 
διαμορφώνονται μέσα από οριζόντιες και συμμετοχικές διαδικασίες. Δεν πιστεύουμε 
στη μονοπρόσωπη εκπροσώπηση της συλλογικότητάς μας από κάποιον “αρχηγό”, 
ούτε στους επαγγελματίες πολιτικούς που έχουν εύκολες απαντήσεις για όλα αλλά 
στην πράξη και την κρίσιμη στιγμή τα όλα γίνονται “ανέφικτα”. Κάθε μας απάντηση 
έχει στο κέντρο της το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας, και αυτό είναι το 
μόνο μέτρο μας για το τι “μπορεί” και “δεν μπορεί” να γίνει. 

 
 
 
 
 

Βασικές θέσεις της ΕΚΤόΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ααπ, έτσι όπως απαντήθηκαν 
συλλογικά στις ερωτήσεις που τέθηκαν 
από τους διαχειριστές των 
ιστοσελίδων 
http://drapetsini.blogspot.com/& 
https://stagona4u.gr/ 
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η) Ποια θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη για σας επιλογή που μπορεί να κάνει 
η δημ.αρχή του δήμου μας, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος – Εθνική, Λαφάρτζ, Oil One, ΕΛΠΕ - που 

υπάρχει στην περιοχή των 640 στρεμμάτων στην ανάπλαση στη Δραπετσώνας; 
 
Καταρχάς, θα πρέπει να αμφισβητήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που φέρεται ότι 
ισχύει σήμερα. Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε ως ιδιοκτήτες τις εταιρίες 
που προϋπήρχαν ή τις διάδοχες που προέκυψαν μετά από εξαγορές. Υπάρχουν 
βάσιμες ενστάσεις ότι δεν είχαν αποκτήσει ποτέ κυριότητα στο χώρο, απλώς είχαν 
δικαίωμα χρήσης. Ο χώρος τον Λιπασμάτων περιήλθε στην κυριότητα της κρατικής 
τότε Εθνικής Τράπεζας, λόγω χρεών προς το δημόσιο, η δε ιδιωτικοποιημένη -
συστημική πλέον- Εθνική έχει ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα των 
φορολογούμενων δύο φορές πριν την ξαναχαρίσουν στους ιδιώτες. Η περίπτωση 
του τσιμεντάδικου δεν είναι πολύ διαφορετική, καθώς η ιδιωτικοποίηση της 
"προβληματικής επιχείρησης" ΑΓΕΤ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν ένα από 
τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της πρώτης νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της χώρας.  
Ο χώρος ανήκει στους κατοίκους της περιοχής και ακόμα κι ένα Ευρώ αν δοθεί, 
από την περιφέρεια ή τον δήμο ως αποζημίωση στους ιδιώτες θα είναι τεράστιο 
σκάνδαλο. Το τονίζουμε γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε την σκανδαλώδη απόφαση 
της περιφέρειας (Δούρου – Γαβρίλης) την τελευταία μέρα του 2018 με την οποία 
χάρισε στην COSCO 110 εκατομμύρια ευρώ, προεκλογικά θα εμφανίσει την εξαγορά 
ενός τμήματος ως προσφορά στο λαό του ευρύτερου Πειραιά. Η μόνη οικονομική 
διεκδίκηση που μπορεί να υπάρχει είναι αντίστροφα από το δημόσιο προς τους 
φερόμενους ιδιοκτήτες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της έκτασης από την 
οποία απεκόμισαν και εξακολουθούν να κερδίζουν μεγάλα ποσά αφήνοντας για 
τους κατοίκους τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση στη θάλασσα στη στεριά και 
τον αέρα. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα διεκδικήσει καμία διαχειριστική δημοτική 
αρχή -πόσο μάλλον μια δημοτική αρχή που στηρίζει την κυβέρνηση, η οποία 
σχεδιάζει το ξεπούλημα ολόκληρου του παραλιακού μετώπου από το Πέραμα μέχρι 
την Βάρκιζα- αλλά ένα δυναμικό κίνημα κατοίκων και εργαζομένων της πόλης που 
θα επιβάλει τα δικαιώματά του πάνω στη γη που ζει και εργάζεται.  

 
η) Ποια είναι η θέση σας για τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου, 
τουλάχιστον 150 στρεμμάτων, υψηλού και πυκνού πρασίνου στην 
περιοχή της ανάπλασης; 

 
Βασική μας θέση είναι η διεκδίκηση και η ανάπλαση της συνολικής έκτασης των 
640 στρεμμάτων, με άξονα τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, μέσα από μία 
διαδικασία χαρτογράφησης αυτών. Καταρχάς, ένα μεγάλο τμήμα της έκτασης 
αυτής χρειάζεται να καλυφθεί από υψηλό και πυκνό πράσινο με χαρακτήρα 
παράκτιου μεσογειακού δάσους, ενάντια στη λογική της απερχόμενης δημοτικής 
αρχής που ανέπτυξε εγκαταστάσεις προσωρινού χαρακτήρα Σε κάθε περίπτωση, 
εμάς θα μας βρει αντίθετους κάθε προσπάθεια τεμαχισμού και εμπορικής 
εκμετάλλευσης του χώρου. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανακοινωθεί πολλά 
Μητροπολιτικά πάρκα αλλά όταν παρουσιάζονται τα σχέδια αυτά αποδεικνύονται 
ιδιωτικά επενδυτικά έργα.  
Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι αυτό στο πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, 
στο οποίο το υψηλό πράσινο είναι περιορισμένο και τοποθετημένο έτσι ώστε να 
εξυπηρετεί το υπόλοιπο ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο. Αυτό που απαιτούμε, 
διεκδικούμε και θα υποστηρίξουμε στο κίνημα των κατοίκων είναι όλος ο χώρος 
των 640 στρεμμάτων να ενταχθεί σε ένα μητροπολιτικό πάρκο με μη εμπορικές 
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χρήσεις. Τον σχεδιασμό για το τι ακριβώς θα γίνει στα 640 στρέμματα που 
αναφέρονται ως περιοχή ανάπλασης θα πρέπει να τον έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι 
μέσα από λαϊκές συνελεύσεις με αποφασιστικό χαρακτήρα και τη βοήθεια ειδικών 
επιστημονικών ομάδων που οι ίδιες θα ορίσουν, μπορούν να πάρουν συγκεκριμένες 
αποφάσεις για αυτό τον σχεδιασμό, χωρίς νέες εγκαταστάσεις και εκμετάλλευση 
των ήδη υπαρχόντων για σκοπούς πολιτισμού, εκπαίδευσης, λαϊκού αθλητισμού, 
υγείας και προνομιακών δομών  
 

η) Ως γνωστόν, τα δύο τελευταία χρόνια η δημ. αρχή διοργάνωσε το 
«Φεστιβάλ στη θάλασσα» στον χώρο της ανάπλασης. Συμφωνείτε να 
συνεχιστούν οι δωρεάν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην περιοχή αυτή; 

 
Το ελάχιστο που θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει κάθε δημοτική αρχή για τον 
λαό της πόλης μας, που τόσο έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, την ανεργία 
αλλά και τη ρύπανση που προκαλεί η βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, 
είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε πολιτιστικά και ψυχαγωγικά δρώμενα. 
Παρ’ όλα αυτά, τα χρήματα που δαπανήθηκαν από τη δημοτική αρχή για τη 
διοργάνωση των δύο, μέχρι στιγμής, φεστιβάλ ως επί το πλείστον αναλώθηκαν 
στην αμοιβή καλλιτεχνών και όχι σε κάτι που “θα μείνει” στην πόλη. 
Κατά την γνώμη μας λοιπόν, τα φεστιβάλ θα πρέπει να συνεχιστούν, καθώς 
αποτελούν ανάσα ψυχαγωγίας για τον λαό της πόλης, με τη δημοτική αρχή να 
καλύπτει οικονομικά την υλικοτεχνική υποδομή και τα πολιτιστικά γεγονότα να 
παρέχονται σε εθελοντική βάση ή με μια ελάχιστη οικονομική ενίσχυση. Το δε 
πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ή ανάπλαση και άλλων 
ελεύθερων χώρων και για την ενίσχυση της μόνιμης πολιτιστικής 
δραστηριότητας στη περιοχή. Να υπάρξει προσανατολισμός στην τοπική 
πολιτιστική δημιουργία ενισχύοντας και οικονομικά συλλογικότητες, ομάδες 
νεολαίας, ερασιτεχνικά μουσικά και θεατρικά γκρουπ που θα παρουσιάζονται στην 
κοινωνία της πόλης και με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουν στην πολιτισμική 
αναβάθμιση της περιοχής. 

η) Κοινός στόχος όλων των δημοτικών κινήσεων είναι να απομακρυνθεί 
η Oil One από εκεί που βρίσκεται. Είναι για σας μια αποδεκτή λύση 
ανάγκης μέχρι τότε να απαιτήσουμε ως δήμος να χρησιμοποιήσει, αν 

υπάρχει, μια τεχνολογία που χάριν αυτής αποδεδειγμένα δε θα ρυπαίνει την 
ατμόσφαιρα; 
 
Αρχικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί κοινό στόχο  όλων των 
συνδυασμών η απομάκρυνση της OIL ONE, συμφερόντων Μελισσανίδη, από τα 
Λιπάσματα και γενικότερα από την περιοχή. Διακηρυκτικά σίγουρα υπέρ της 
απομάκρυνσης  είμαστε εμείς και η «Λαϊκή Συσπείρωση». Όλοι τους κινούνται σε 
πλαίσια συναλλαγής με τα συμφέροντα Μελισσανίδη και μόνο λόγω πίεσης από το 
κίνημα που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν 
εν τύποις μια τέτοια θέση. Τώρα τελευταία έχουν βαλθεί διάφοροι να μας πείσουν 
πόσο σημαντική λειτουργία είναι αυτή που επιτελεί η OIL ONE και πόσο βοηθάει το 
περιβάλλον, αλλά τι κρίμα, έχει γίνει φανερό σε όλους πλέον περί τίνος πρόκειται.  
Βρίσκεται στην περιοχή μας και ήδη, αλλά και για άλλα 20 χρόνια -χάρη στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- θα μυρίζουμε τις επικίνδυνες οσμές, θα μολύνεται περαιτέρω 
το περιβάλλον και θα μετράμε να δούμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η μόλυνση. 
Αλλά, αν περάσουν τα 20 χρόνια, ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Για μας υπάρχει μόνο 
μια λύση. Ούτε ενδιάμεση, ούτε προσωρινή, ούτε με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας. Ρήξη με τα επιχειρηματικά συμφέροντα όλων αυτών που λυμαίνονται 
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την περιοχή, χώρος που πρέπει να αποδοθεί στον λαό της πόλης μέσω 
απαλλοτρίωσης χωρίς αποζημίωση. Και ρήξη σημαίνει να φύγουν ΤΩΡΑ μέσα 
από λαϊκή κινητοποίηση. Ρήξη σημαίνει αποκλεισμός των καζανιών της OIL ONE 
και σταμάτημα κάθε εργασίας σε αυτήν ΤΩΡΑ. Ρήξη σημαίνει σύγκρουση με την 
πολιτική της κυβέρνησης και όποιας επόμενης,  που δίνει τα «προνόμια» αυτά 
στις επιχειρήσεις και στο κεφάλαιο. Και όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων, 
εμείς λέμε  αυτή να γίνεται μακριά από τον οικιστικό ιστό κάθε πόλης και όχι 
μόνο «μακριά από την πόλη μας και ας είναι όπου να ΄ναι» και φυσικά κάτω από 
δημόσιο έλεγχο και προς όφελος των εργαζομένων. 
 

η) Ποια είναι η θέση σας για την εγκατάσταση στο Σχιστό μιας μονάδας 
επεξεργασίας ανακυκλωμένων απορριμμάτων των 5 δήμων της περιοχής 
του Πειραιά; 

 
Είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε σχεδιασμό που αντιλαμβάνεται τη διαχείριση των 
απορριμμάτων ως πεδίο κερδοφορίας και μάλιστα των πιο διαπλεκόμενων 
εργολαβικών συμφερόντων. Η καπιταλιστική καταναλωτική κοινωνία οδηγεί τον 
πλανήτη σε πολλαπλά περιβαλλοντικά αδιέξοδα και αν δεν ανατραπεί το σύστημα 
αυτό δεν μπορεί να υπάρξει συνολική λύση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Φυσικά 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παλεύουμε από σήμερα για τον περιορισμό 
των περιβαλλοντικών κινδύνων. Η κοροϊδία με τους μπλε κάδους (που απλώς 
προσφέρουν νομική κάλυψη στις εταιρείες που χρησιμοποιούν προϊόντα 
συσκευασίας για να μην αναλαμβάνουν το κόστος συλλογής τους και διάθεσης 
προς ανακύκλωση) και τα εργοστάσια διαχωρισμού σύμμεικτων απορριμμάτων 
(πραγματικά εργασιακά κάτεργα μεταξύ άλλων) δεν έχουν άλλο σκοπό από το 
κέρδος και την ιδιοποίηση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουμε όλοι. Οι 
"εθνικοί εργολάβοι" είναι αυτοί που καθόριζαν και καθορίζουν τον σχεδιασμό 
διαχείρισης των απορριμμάτων που προωθούν οι περιφέρειες και οι δήμοι. Το 
γεγονός ότι η διοίκηση Δούρου ολοκλήρωσε το σχεδιασμό της διοίκησης Σγουρού 
για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό είναι αποκαλυπτικό. 
Λύση υπάρχει και βασίζεται στο γεγονός ότι πολύ μεγάλο μέρος των σκουπιδιών 
στην Ελλάδα μπορούν να κομποστοποιηθούν, άρα καταρχάς πρέπει οι δήμοι να 
δημιουργήσουν κέντρα κομποστοποίησης στις γειτονιές, μειώνοντας δραστικά 
τον όγκο των απορριμάτων και παράγοντας ένα χρήσιμο προϊόν που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση του αστικού πρασίνου ή να πουληθεί, 
προσφέροντας έσοδα αντί για έξοδα στους δήμους. Τα δε ανακυκλώσιμα υλικά 
πρέπει να διαλέγονται στην πηγή, στο σπίτι του καθενός σε σακούλες 
διαφορετικών χρωμάτων, και να συλλέγονται υπεύθυνα από τους δήμους ώστε να 
αποτελούν άλλη μια πηγή πόρων. Τα ελάχιστα υπολείμματα μπορούν μετά να 
διατίθενται σε ΧΥΤΑ. Στα πλαίσια ενός τέτοιου σχεδιασμού είμαστε προφανώς 
θετικοί ότι οι δήμοι της περιοχής θα χωροθετούν εγκαταστάσεις συλλογής και 
επεξεργασίας, στον σχεδιασμό που προωθείται όμως είμαστε σαφώς αντίθετοι. 
Δεν χρειάζεται πολλή σοφία, χρειάζεται διάθεση σύγκρουσης με τα συμφέροντα. 
 

η) Ποια είναι η θέση σας για τη δημιουργία στο νεκροταφείο του Σχιστού 
από τους 5 δήμους του Πειραιά και της αντιπεριφέρειας Πειραιά ενός 
αποτεφρωτηρίου; 

 
Με αρκετά χρόνια καθυστέρηση με δύο νομοθετικές ρυθμίσεις  (2006 & 2016) και 
μετά από   πολλούς «αφορισμούς» από την επίσημη εκκλησία, υπάρχει  νομοθετικό 
πλαίσιο για τη δημιουργία αποτεφρωτηρίων. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση 
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υπάρχει θέση για τον ιδιώτη επενδυτή!  Δεν θα μπορούσαν άλλωστε κυβερνήσεις 
και επενδυτές να αφήσουν ανεκμετάλλευτο ένα νέο πεδίο για άμεσο κέρδος . 
Η αποτέφρωση των νεκρών αποτελεί παγκοσμίως τον πλέον συνήθη τρόπο 
διαχείρισης των νεκρών. Τα πλεονεκτήματα: Προστατεύεται το περιβάλλον, είναι 
πολύ οικονομικότερη της ταφής, είναι κοινωνικά συμφέρουσα λόγω του κορεσμού 
που παρατηρείται στο νεκροταφείο της πόλης μας, απαλλάσσει την οικογένεια από 
τα έξοδα της κατασκευής και συντήρησης ενός τάφου και από τη μακάβρια εμπειρία 
των εκταφών. 
Η θέση μας είναι ΝΑΙ στη δημιουργία του, εφόσον τη διαχείριση και ευθύνη για τη 
λειτουργία του αποτεφρωτηρίου έχουν οι 5 δήμοι και η αντιπεριφέρεια, δεν θα 
υπάρχουν αποκλεισμοί με βάσει το θρήσκευμα και την εθνικότητα των ανθρώπων 
που επιλέγουν την καύση. Σχετικά με τον χώρο, οι δήμοι θα πρέπει να πάρουν 
μέτρα ώστε να παρέχεται εύκολη πρόσβαση, υψηλή φύτευση του σημείου και ό,τι 
άλλο  απαιτείται ώστε να υπάρχει ομαλή  λειτουργία του αποτεφρωτηρίου. 
 

η) Αν έχετε επεξεργαστεί μία πρόταση ώστε να αποδοθούν στο δήμο μας 
οι χώροι του νεκροταφείου της Ανάστασης και της ΔΕΗ, ποια είναι η 
κεντρική ιδέα αυτής; 

 
Εμείς παλεύουμε για δημόσιους κοινούς χώρους, καθαρούς, προσβάσιμους για όλο 
το Λαό και τη νεολαία. Ενάντια σε περιορισμούς, περιφράξεις, ιδιωτικοποιήσεις, 
εμπορικές και άλλες «ανταποδοτικές» χρήσεις. Για ανάπτυξη του πρασίνου και της 
περιβαλλοντικής, οικολογικής ανάπτυξης σε μια πόλη αλλά και γενικά μια χώρα 
που στα μεγάλα κέντρα της έχει περάσει ο οδοστρωτήρας της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου πάνω από τους χώρους πρασίνου και αναψυχής. 
Γι’ αυτό προτείνουμε να πέρασουν οι χώροι στον δήμο χωρίς αποζημίωση και να 
γίνουν χώροι πρασίνου, αναψυχής, και αθλητισμού, με διατήρηση των μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργία μουσειακού χώρου της αντιφασιστικής 
πάλης ανοιχτοί σε όλο τον λαό. Για εμάς δεν είναι το θέμα αν θα περάσουν στον 
Δήμο Πειραιά ή στον Δήμο Κερατσινίου, αλλά ότι είναι ανάγκη όλοι οι πολίτες των 
γύρω δήμων να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτούς. Αναγνωρίζουμε πως για να 
συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται ρήξη με την κυρίαρχη αντίληψη και πολιτική που 
μιλάει για οικοδόμηση, πολυκαταστήματα, mall κ.λ.π., αντιπαράθεση με τα τοπικά 
και μη συμφέροντα που προωθούν τα σχέδιά τους για επιχειρηματική “αξιοποίηση” 
αυτών των χώρων και φυσικά σύγκρουση με οποιαδήποτε διάθεση παραχώρησης 
αυτών αλλά και κάθε δημόσιου χώρου στο Υπερταμείο. 
 

η) Ως γνωστόν το συγκρότημα κτιρίων της ΝΑΦΘΑ, το οποίο ανήκει στο 
δήμο μας για πάνω από 15 χρόνια, παραμένει ανεκμετάλλευτο. Ποια είναι 
η πρότασή σας για τη ΝΑΦΘΑ; 

Η έκταση του πρώην εργοστασίου ναφθαλίνης είναι άλλο ένα από τα πολλά 
παραδείγματα έργων ανάπλασης που είτε έμειναν πλήρως παρατημένα και 
απαξιωμένα, είτε ακόμα έμειναν μόνο στις μακέτες. Έργα που έγιναν στη λογική 
να απορροφηθούν κονδύλια από τους εργολάβους και μετά θα δούμε τι θα τα 
κάνουμε. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, πάρα τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν για την 
αναπαλαίωση των 7 κτιρίων της και του περιβάλλοντος χώρου (συνολικού 
προϋπολογισμού πάνω από 11 εκατ. Ευρώ), από την ολοκλήρωσή του το μακρινό 
2002 μέχρι σήμερα  δεν έχουν ανοίξει ποτέ οι πόρτες του χώρου για τους κατοίκους 
της περιοχής και μετά από 15 χρόνια εγκατάλειψης έχει σχεδόν επιστρέψει στην 
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ίδια κατάσταση με πριν την αναπαλαίωση. 
Το πρώτο που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι να μην πουληθούν σε ιδιώτες. Ένας 
απαξιωμένος και λεηλατημένος χώρος είναι εύκολη λεία.  Κοινωνικές ανάγκες 
υπάρχουν. Στέγαση πολιτιστικών, εργατικών,  αθλητικών και άλλων μορφών 
συλλογικοτήτων και κοινωνικών εγχειρημάτων μπορούν να στεγαστούν και να 
δώσουν ζωή στο χώρο. 
 

η) Με ποιες ενέργειες μπορεί να βελτιωθούν και να επεκταθούν οι δομές 
κοινωνικής αλληλεγγύης που έφτιαξε τα τελευταία χρόνια η δημ.αρχή 
στην πόλη μας; 

Το κεντρικό κράτος τα τελευταία χρόνια, στο όνομα της αποκέντρωσης, 
μεταβιβάζει μια σειρά κοινωνικές λειτουργίες στους δήμους. Το νέο καθεστώς 
όμως κάθε άλλο παρά δημόσιο είναι. Δήμοι εκχωρούν τη λειτουργία τους σε 
χορηγούς, επιβάλλουν τροφεία και ανταποδοτικά τέλη στους δημότες. Αντί να 
μεγαλώνει η βεντάλια παροχών, συρρικνώνεται, γιατί λόγω των οικονομικών 
περιορισμών των Δήμων εισέρχονται “ανταποδοτικά” ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 
και προγράμματα ΕΣΠΑ (τα οποία προγράμματα έχει και ο δήμος μας), προκειμένου 
να εισπράττουν τους οικονομικούς πόρους που δεν δίνει το κράτος.  
Στο επίκεντρο της πολιτικής μας παρέμβασης βρίσκονται οι άνθρωποι που έχουν 
χτυπηθεί από την κρίση και τις κυβερνητικές πολιτικές. Σε αυτή την κατεύθυνση 
κινούνται και οι πολιτικές επιλογές μας. Η αύξηση των δικαιούχων στο κοινωνικό 
παντοπωλείο και στο κοινωνικό μαγειρείο θα ήταν μια προφανής απάντηση, όμως 
οι δικές μας θέσεις και προτάσεις εκκινούν από διαφορετική βάση και διαφορετική 
πολιτική σκοπιά.  
Η κοινωνική πολιτική του δήμου και κυρίως η αλληλεγγύη και η στήριξη των 
δημοτών, ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των οικονομικά 
ασθενέστερων, αποτελεί μια ουσιαστική προτεραιότητα που αναδεικνύεται από τις 
μέχρι τώρα στράτευσή μας και την καθημερινότητά μας. Προτείνουμε κοινωνικές 
υπηρεσίες δημόσιες, δωρεάν και επαρκώς στελεχωμένες, ανοιχτές για όλους-
ες, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις 
κοινωνικές υπηρεσίες και καμία ανάθεση σε ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ και 
συγκεκριμένα:  
- Βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς σε κάθε γειτονιά που να καλύπτουν όλα τα 
παιδιά χωρίς αποκλεισμούς, με δημόσια χρηματοδότηση. 
- Να αναβαθμιστεί η κοινωνική φροντίδα και προστασία για τις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού και για όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη. Μέριμνα και κέντρα 
δωρεάν υποστήριξης και φροντίδας για τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, 
των ατόμων με αναπηρία, ψυχικές παθήσεις, εξαρτήσεις από ουσίες, 
κακοποιημένους-ες και εγκαταλελειμμένους-ες. Ειδική μέριμνα για τις γυναίκες και 
τα παιδιά. 
- Να απαλλοτριωθούν κενές και αχρησιμοποίητες κατοικίες, προκειμένου να 
φιλοξενηθούν άστεγοι, άνεργοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πρόσφυγες και 
μετανάστες.  

η) Έχετε άποψη για το αν είναι απαραίτητη η σύνδεση της πόλης μας 
με τον Πειραιά και το Πέραμα με μέσο σταθερής τροχιάς και εφικτή 
να ξεκινήσει μέσα στα επόμενα χρόνια; 

Η βασική μας θέση είναι ότι θέλουμε συγκοινωνίες που θα ανήκουν στον λαό και 
θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. Έτσι και η σύνδεση του Δήμου μας τόσο 
με τον Πειραιά όσο και με το Πέραμα είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιτακτική 
ανάγκη για τους εργαζόμενους στην περιοχή αλλά και για το σύνολο των κατοίκων.  
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Δεν είναι τυχαίο ότι οι συγκοινωνίες σε Κερατσίνι-Πέραμα είναι ιδιαίτερα 
υποβαθμισμένες, Δεν δεχόμαστε αυτόν τον ταξικό διαχωρισμό και παλεύουμε για 
ελεύθερες συγκοινωνίες για το λαό, δωρεάν για τους φτωχούς, τους εργαζόμενους 
της περιοχής, τη νεολαία, τους συνταξιούχους. 
Οποιαδήποτε μορφή ΜΜΜ στην περιοχή προϋποθέτει την ύπαρξη σοβαρών 
συγκοινωνιακών μελετών  που θα αφορούν και θα εξασφαλίζουν –διασφαλίζουν τα 
εξής: 
1ον την ελαχιστότατη περιβαλλοντική επίπτωση στην περιοχή. 
2ον την ανάδειξη των τυχόν αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής , κάτι που 
πρέπει να καθιστά απαγορευτική την αντίστοιχη «μεταχείριση» που έτυχαν 
σημαντικά ευρήματα στον Πειραιά τα οποία κατασκεπάστηκαν για να 
προχωρήσουν οι γραμμές του Τραμ. 
3ον  Την ύπαρξη συγκοινωνιακών μελετών στις οποίες τα ΜΜΜ θα είναι 
συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο κι όχι ανταγωνιστικά. Δηλαδή οι σταθμοί 
του ΜΕΤΡΟ θα είναι ταυτόχρονα και σημείο διέλευσης των αστικών (λαϊκών) 
λεωφορείων  που θα συνδέουν τις γειτονιές με τους κεντρικούς σταθμούς και το 
αντίστροφο.   
4ον Τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των ΜΜΜ και τη δωρεάν μετακίνηση 
όλων. 
5ον Την ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων στην σύσταση του συγκοινωνιακού χάρτη 
ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. 

η) Εκτιμάτε ότι υπάρχει έδαφος για μία συνεργασία ανάμεσα στη 
διοίκηση του δήμου και των εργαζομένων σ’αυτόν, ώστε να 
βελτιωθεί η απόδοση της εργασίας του και η ποιότητά της; 

Η σχέση  ανάμεσα στους εργαζόμενους στο δήμο και τη διοίκησή του είναι σχέση 
ανάμεσα σε εργαζόμενους και σε εργοδότη, με ό,τι αυτή προκαλεί και 
προϋποθέτει.  Θεωρούμε ότι η σχέση που περιγράφει η ερώτησή σας πρέπει να 
εντάσσεται στο πλαίσιο που ορίζουν τα καθολικά και στο σύνολό τους εργατικά 
συμφέροντα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικούν τα ενιαία συμφέροντά  τους, 
ανεξάρτητα από θέση, σχέση εργασίας και αντικείμενο και να έρχονται σε 
σύγκρουση με τη διοίκηση γι’αυτά.  
Επιπλέον, την έννοια της “βελτίωσης της απόδοσής τους” την κατανοούμε απο 
την πλευρά της δυνατότητας που πρέπει να εξασφαλίζεται απο τη διοίκηση για 
την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαιτούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού.  
Ταυτόχρονα σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το πλαίσιο, για εμάς σημαίνει, 
αντιπαράθεση σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης της εργασίας, με όποιον τρόπο 
και με όποια μέθοδο επιβάλλεται από τη διοίκηση και το κράτος.  Δεν είναι δυνατόν 
να εγκαλεί, να ελέγχει και να εξαναγκάζει  κανένας τους εργαζόμενους για την 
αύξηση της απόδοσής τους όταν είναι υποχρεωμένοι να καλύπτουν  2 ή και 3 θέσεις 
εργασίας, να εργάζονται χωρίς μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας, με 
κίνδυνο όπως έχει αποδειχθεί πρόσφατα την ίδια τους τη ζωή.  
Η εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων καθώς και η διεκδίκηση προσλήψεων σε 
μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες 
απασχόλησης, είναι οι στοιχειώδεις όροι που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση 
της εργασίας για την εξυπηρέτηση των δημοτών και  προς όφελος του δημόσιου 
χαρακτήρα των υπηρεσιών του δήμου.       
Για πολλές δεκαετίες οι ΟΤΑ ήταν το εκλογικό “χωνευτήρι” των καθεστωτικών 
κομμάτων, που μέσα από τις προσλήψεις και τα βολέματα συγκροτούσαν τους 
“στρατούς” των δημάρχων και των κομματικών τους φορέων, αναπαρήγαγαν την 
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εξουσία τους και ταυτόχρονα εδραίωναν ένα καθεστώς ανάθεσης, εξυπηρέτησης 
και τακτοποίησης. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι ελαστικές μορφές 
εργασίας που κυριαρχούν στους ΟΤΑ με διαφορετική μορφή, σε κάποιες 
περιπτώσεις αναπαράγουν αυτό το μοντέλο. 
 Βασικός συντελεστής, δεν είναι μόνο οι επιδιώξεις της εκάστοτε διοίκησης αλλά 
και η αντίληψη του υποταγμένου συνδικαλισμού που   στο όνομα της “καλής 
σχέσης” με τη διοίκηση για την απόσπαση περιορισμένων και προσωρινών 
πλεονεκτημάτων, αναστέλλουν τον αγωνιστικό και διεκδικητικό χαρακτήρα των 
σωματείων, που μετατρέπονται πολλές φορές σε μηχανισμό εξυπηρέτησης της 
πλειοψηφίας. 
Από αυτό το πλαίσιο δεν ξέφυγε καμία δημοτική αρχή στην πόλη, ούτε και η 
απερχόμενη.  

η) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα παντού 
στην χώρα μας είναι και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα αυτό της 
ανεργίας και των αξιοπρεπών μισθών. Ένα πρόβλημα που όλοι 

γνωρίζουμε ότι η λύση του εξαρτάται από τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις. Έχετε επεξεργαστεί κάποιες προτάσεις για το πως ο δήμος θα 
μπορέσει να ευνοήσει και να συμβάλλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην πόλη μας; 
Καταρχάς, στη δική μας αντίληψη οι δήμοι δεν είναι επιχειρήσεις που καλούνται να 
κάνουν επενδύσεις αλλά οργανισμοί με στόχο την κοινωνική ωφέλεια. Το 
πρόβλημα σήμερα κατά τη γνώμη μας είναι διπλό. Από τη μία, τα πολύ υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, από την άλλη η ολοένα αυξανόμενη κατηγορία των 
εργαζομένων της επισφάλειας, της part time εργασίας, των διαφόρων 
"προγραμμάτων" που τους θέτουν εκτός εργασιακών δικαιωμάτων, της μαύρης 
εργασίας κ.ο.κ. Δυο πλευρές που συνδέονται άμεσα μιας και η ανεργία είναι ο 
"δούρειος ίππος", μέσω του οποίου φέρνουν ολοένα και χειρότερες συνθήκες 
εργασίας, ενώ οι επισφαλείς, κακοπληρωμένες εργασιακές σχέσεις 
παρουσιάζονται ως τη "σωτηρία" απέναντι στην ανεργία. 
Σε αυτή την πολιτική πρωταγωνιστούν κυβέρνηση και ΕΕ αλλά ακολουθούν και οι 
Δήμοι, μαζί κι ο Δήμος Κερατσινίου. Υποστελέχωση, ισοζύγιο προσλήψεων - 
απολύσεων, προγράμματα ΟΑΕΔ ΕΣΠΑ. Αν δε σπάσει αυτό το πλαίσιο, δουλειά με 
δικαιώματα δε θα υπάρξει. Για παράδειγμα, πώς θα βρουν δουλειά οι άνεργοι της 
ζώνης χωρίς απειθαρχία στην ΕΕ, στο δημοσιονομικό σύμφωνο, χωρίς εκδίωξη της 
COSCO; 
Οι υποψήφιοι συνδυασμοί τσακώνονται για όλα τα ασήμαντα (βλ. βινύλια και πανό) 
αλλά στα βασικά συμφωνούν. Παραχωρήσεις στο μεγάλο κεφαλαιο για δουλειές-
ξεροκόμματο, μαθητεία και ολιγόμηνα προγράμματα. Ε δεν υπάρχει πρόγραμμα 
της ΕΕ που να δίνει δουλειές με δικαιώματα! Υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι 
να κρατήσει όλους τους συμβασιούχους και κοινωφελείς στη δουλειά με σχέση 
αορίστου χρόνου και πλήρη δικαιώματα. Να προσλάβει μόνιμους με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες. Αυτό είναι το πρόγραμμα που θα βρει αξιοπρεπή δουλειά 
σε εκατοντάδες δημοτών. 

η) Σαν συνδυασμός έχετε επεξεργαστεί δημοτικές δράσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας – λαμπτήρες LED, μονώσεις δημοτικών 
κτιρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ταράτσες δημοτικών 

κτιρίων, κ.ά - με τελικό στόχο να καλύπτει βασικά απ’αυτές ο δήμος τις ανάγκες 
του σε ενέργεια και να στηρίζει ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά; 
Στην Ελλάδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνουμε λιγνίτη και 
μπορούμε με σωστή διαχείριση να έχουμε φθηνή ενέργεια και να καλύψουμε με 
δωρεάν ενέργεια τα φτωχά νοικοκυριά που χτυπήθηκαν τα τελευταία χρόνια από 
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τα μνημόνια. Αντί αυτού αυτή χαρίζεται στους “νέους πάροχους” και αυτοί στη 
συνέχεια μας την πουλάνε σε “ανταγωνιστικές τιμές”. Για μας δηλαδή δεν μπαίνει 
ζήτημα πρώτα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και μετά να βοηθήσουμε τα “ευάλωτα 
νοικοκυριά”. Είναι εφικτό και με την υπάρχουσα κατάσταση.  
Για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων με τη χρήση λαμπτήρων LED 
θα επισημάνουμε δυο πράγματα: 
1ον: Η αλόγιστη χρήση φωτισμού LED χωρίς επιστημονική μελέτη που δεν 
λαμβάνεται υπόψη η ένταση φωτισμού, μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς 
επιπτώσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Η χρήση 
λαμπτήρων LED στους κεντρικούς δρόμους με ένταση φωτισμού 4000Κ οδηγεί σε 
κόπωση και προσωρινή βλάβη των ματιών λόγω αντηλιάς. Τον Ιούνιο του 2016, η 
αμερικανική ιατρική ένωση (AMA) κατέληξε δημοσίως ότι “τα λευκά φωτιστικά LED 
φωτισμού [μπορεί να] συμβάλλουν στον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών στους 
πληθυσμούς των πόλεων στις οποίες έχουν εγκατασταθεί” . Φωτισμός LED με 
έντονη φωτεινότητα δεν επιδεικνύεται σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά σχολεία, 
παιδικές χαρές, παιδότοποι διότι υπάρχει κίνδυνος ανεπανόρθωτη βλάβης των 
ματιών λόγω κακού φιλτραρίσματος του φωτός.  
2ον: Το νομοθετικό πλαίσιο που φτιάχτηκε επιτρέπει τη χρηματοδότηση από τον 
ιδιωτικό τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ ν. 3855/2010), με 
αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών. Τελικά πάλι 
οι δημότες θα πληρώσουν.  
 

η) Το δεδομένο είναι πως κάθε χρόνο στην αντιφασιστική διαδήλωση 
που γίνεται στη μνήμη του Π. Φύσσα συμβαίνουν επεισόδια. 
Πιστεύετε ότι ο δήμος πρέπει και μπορεί να συνεισφέρει ώστε να 

σταματήσουν αυτά και πώς; 
Για εμάς αν κάτι είναι δεδομένο, είναι πως πρέπει να σβήσουμε το σκοτάδι του 
φασισμού από τις γειτονιές μας. Είναι λυπηρό να μη συζητάμε πως θα 
αγκαλιαστούν από το σύνολο των κατοίκων του Κερατσινίου και της 
Δραπετσώνας εκδηλώσεις ενάντια στο φασισμό και να μένουμε στα επεισόδια. 
Αλλά ακόμα και σε αυτό το ερώτημα απαντάμε πως μπορούμε να διαφυλάξουμε τις 
αντιφασιστικές εκδηλώσεις με τη μαζική και οργανωμένη συμμετοχή μας.   
Πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το φαινόμενο του φασισμού. Να πούμε ότι οι 
φασίστες λυμαίνονται τις φτωχογειτονιές μας. Θρέφονται από την φτώχεια και την 
εκμετάλλευση, θεριεύουν από το μίσος για τον αδύναμο. Στα μεγάλα όμως 
ζητήματα που αφορούν την καλυτέρευση της ζωής μας συντάσσονται με τα 
συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας, των αφεντικών, των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Εμείς όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στην περιοχή γνωρίζουμε καλά από 
προσφυγιά. Ζούσαμε πάντα μαζί, πρόσφυγες και ντόπιοι εργαζόμενοι, με 
αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια. Έχουμε ιστορική μνήμη και ξέρουμε ότι δε μας 
χωρίζει τίποτα με τον αδύναμο και με όποιον τον βοηθά να σηκώσει το ανάστημά 
του, αλλά μας ενώνει η ίδια ανάγκη να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας ενάντια 
σε όποιον μας θέλει υποταγμένους. 
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ξεσκέπασε τη συμμορία των ναζί χρυσαυγιτών 
δολοφόνων. Οφείλουμε να τον τιμάμε κάθε χρόνο, να συμμετέχουμε, να 
οργανώνουμε και να περιφρουρούμε όλοι και όλες την πάλη ενάντια στον ρατσισμό 
και τον φασισμό. Έτσι τον χώρο θα τον έχει το αντιφασιστικό κίνημα και κανένας 
άλλος. 
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η) Συμφωνείτε με την εφαρμογή από το δήμο του νόμου κατά του 
καπνίσματος σε όλους τους χώρους που αυτός προβλέπει με την 
επιβολή των προστίμων; 

Η αντικαπνιστική νομοθεσία, ενώ υποτίθεται πως έχει ως στόχο την προάσπιση της 
δημόσιας υγείας και την καταπολέμηση της εξάρτησης από το κάπνισμα, στην 
ουσία αποτελεί ένα πλαίσιο κυρώσεων και προστίμων με τιμωρητική λογική και 
στο κλίμα τρομοκράτησης των πολιτών. Την ίδια στιγμή που το κράτος προωθεί 
αυτή την αντικαπνιστική νομοθεσία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης και 
άλλα πολιτικά στελέχη επισκέπτονται και επαινούν τις καπνοβιομηχανίες. Για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξάρτησης από το κάπνισμα, αλλά και κάθε 
εξάρτησης, και να περιφρουρηθεί η δημόσια υγεία πραγματικά, χρειάζεται η 
προώθηση μιας αντικαπνιστικής παιδείας και μιας κουλτούρας συνολικής 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ειδικά μιας πόλης σαν τη δική μας 
που δέχεται τέτοια μόλυνση και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με όρους επιβολής αλλά με μια ευρύτερη προσπάθεια υποστήριξης ενός 
πιο υγιεινού και ποιοτικού τρόπου ζωής αλλά και των ίδιων των πολιτών, κάτι που 
το ίδιο το σύστημα δεν κάνει και δεν πρόκειται να κάνει για να μην ζημιώσει μια 
τεράστια βιομηχανία, όπως η καπνοβιομηχανία. 
 

 
Ερώτηση που ορίστηκε ελεύθερα από τον συνδυασμό: 
 
Η παράταξή σας προσδιορίζεται πολιτικά, στον χώρο της αριστεράς. Με δεδομένο το 
γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες αριστερές παρατάξεις, όπως ο Άλλος Δρόμος και η 
Λαϊκή Συσπείρωση, με μακροχρόνια παρουσία στην πόλη, για ποιο λόγο επιλέξατε 
την αυτόνομη κάθοδο και όχι τη συνεργασία με αυτές, ώστε να εξασφαλιστεί μία 
δυναμική κάθοδος απέναντι στις άλλες δυνάμεις, προωθώντας και την ενότητα της 
Αριστεράς σε τοπικό επίπεδο; 
 
 Αυτό που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε στον πολιτικό μας λόγο ως συλλογικότητα 
είναι το διαφορετικό στίγμα συνολικά, αλλά και απέναντι στις δύο εκφράσεις της αριστεράς 
όπως αποτυπώνονται στην πόλη, τονίζοντας ωστόσο από την αρχή το γεγονός της 
οριστικής  και οικειοθελούς “παράδοσης” του ΣΥΡΙΖΑ στην αστική πολιτική, τόσο πριν, όσο 
και μετά την ανάληψη της κυβερνητικής εξουσίας.  
 Κέντρο της δικής μας λογικής είναι ότι ουσιαστική, καθολική και σταθερή βελτίωση της ζωή 
της πλειοψηφίας των ανθρώπων της πόλης μας μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μια 
διαδικασία αμφισβήτησης και ρήξεων με το κοινωνικό, οικονομικό και νομικό πλαίσιο που 
εντάσσεται η λεγόμενη τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν ορίζεται μόνο από τον χαρακτήρα του 
θεσμού, αλλά και από την ενίσχυση των χαρακτηριστικών του, που αναβαθμίστηκε με τους 
τελευταίους μνημονιακούς νόμους, τον Κλεισθένη, την επιτροπεία, τους πετσοκομμένους 
προϋπολογισμού και συνολικά τις πολιτικές της Ε.Ε.  
 Και τα δύο κόμματα θεωρούν, το καθένα στο πλαίσιο του εύρους της ενσωμάτωσης και των 
αυταπατών του, ότι μπορεί ο θεσμός της Τ.Α. να είναι φιλολαϊκός, κοινωνικός, φιλεργατικός 
ή φιλάνθρωπος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μηχανισμός αναπαραγωγής των κυρίαρχων 
συμφερόντων και πολιτικών επιλογών, που δεν αλλάζουν ανάλογα με το ποιος τον 
διαχειρίζεται. Όλοι οι λεγόμενοι αριστεροί δήμοι ακολούθησαν κατα γράμμα το πλαίσιο, 
κινήθηκαν σε αυτό και δεν  το αμφισβήτησαν επι της ουσίας. Ακόμη και οι δήμοι που ελέγχει 
το ΚΚΕ ουσιαστικά διαφοροποιήθηκαν μόνο στα σημεία.  
 Ζούμε σε μία εποχή που όποια πέτρα και να σηκώσεις, απο το πιο “μικρό” ζήτημα μέχρι το 
πιο “μεγάλο”, βρίσκεσαι απέναντι σε μνημονιακούς νόμους, περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις. 
Από τα ανταποδοτικά τέλη, τα ΣΔΙΤ, τα ΕΣΠΑ, την ελαστική εργασία και την υποστελέχωση 
στους Δήμους, μέχρι και την ανυπαρξία ή ιδιωτικοποίηση δημόσιων χώρων και πλούτου, 
την υπεράσπιση και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων ακομα και εις βάρος της υγείας 
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μας. Αυτο το ιερό πλαίσιο είναι που πρέπει να αμφισβητηθεί συνολικά και εν τέλει να 
ανατραπεί.  
 Επίσης, βάσει της δικής μας αντίληψης, τον κυρίαρχο αλλα και καθοριστικό ρόλο σε αυτήν 
τη διαδικασία πρέπει να τον παίξουν τα κινήματα και η μαζική ενεργοποίηση του λαού και 
της νεολαίας. 
Επιλέξαμε να προτείνουμε τον δύσκολο δρόμο απέναντι σε όλο αυτό το πλαίσιο, όπου το 
μόνο που κατορθώνει για όποιον τον ακολουθεί είναι η ενσωμάτωση στη διαχείριση που 
απαιτείται, οι αυταπάτες που καλλιεργούνται για τους δημότες, καθώς και η 
συμμετοχή σε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο, κατά τη δική μας αντίληψη, η 
Αριστερά πρέπει να υπονομεύει και να πολεμά.  
 Επιπλέον, έχουμε μία τεκμηριωμένη αποστροφή στα μοντέλα συγκρότησης και λειτουργίας 
των παραδοσιακών παρατάξεων. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν κομματική σφραγίδα 
και “πιστοποίηση”. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συσπειρώνονται αγωνιστές στη βάση αρχών 
και δράσεων και όχι στη βάση μόνο γενικότερων στόχων και επιλογών. Ταυτόχρονα η 
συλλογικότητά  μας προτείνει ένα μοντέλο χωρίς αρχηγό-επικεφαλής, με εναλλαγή και 
ανακλητότητα στις θέσεις ευθύνης, με συλλογική εκπροσώπηση και λειτουργία με πυρήνα 
την συνέλευση των μελών της, με ειδικό βάρος στη νέα γενιά, την εκπροσώπησή της και την 
έκφραση των αναγκών και των ελπίδων της, γεγονός που αποτυπώθηκε στη συγκρότηση 
του πιο νεανικού και μάχιμου ψηφοδελτίου στην πόλη .  
 Με αυτές τις εξηγήσεις γίνεται κατανοητός ο λόγος που δεν “ενσωματώσαμε” την άποψή 
μας στο όνομα της ενότητας, σε μία από αυτές τις παρατάξεις που αναφέρθηκαν. Ωστόσο 
δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν τοίχοι ανάμεσα στους δημότες και στους αγωνιστές. Θεωρούμε 
ότι οι ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων της αντικειμενικά μπορούν να ενώνουν στην 
κατεύθυνση της σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές επιλογές και αυτό 
υπηρετεί η δική μας συλλογικότητα. 
 Η ουσία λοιπόν της ενότητας δεν μας αφήνει αδιάφορους, όχι για λόγους εκλογικής 
ενίσχυσης αλλά πρωτίστως ως επιλογή κινηματικής ανάτασης και αποτελεσματικότητας. 
Θεωρούμε ότι η ενότητα για την Αριστερά στην πόλη πρέπει να θεμελιώνεται στη βάση που 
αναφέραμε. Να μην αναπαράγει τις αυταπάτες και τα αδιέξοδα που προκάλεσε η 
ενσωμάτωση του «Άλλου Δρόμου» στις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησαν μεγάλη μερίδα 
αγωνιστών στην αποστράτευση και την απογοήτευση. 
 Η προσπάθεια της Εκτός Πλαισίου-ΑΑΠ έρχεται να προτείνει μία μάχιμη εναλλακτική 
πρόταση όπως την περιγράψαμε και ιδρυτικά και διακηρυκτικά για τις εκλογές. Γι’ αυτό 
καλούμε τους αριστερούς και τις αριστερές που διαχωρίστηκαν και, συγκροτημένα ή όχι, 
γύρισαν την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ και την παράταξή του στην πόλη, να πάρουν θέση, να μη 
μείνουν αδρανείς ούτε στις εκλογές, ούτε πολύ περισσότερο μετά από αυτές. Να μην 
αφήσουν να διασυρθούν και να λεηλατηθούν τα οράματα, οι αξίες και οι αγώνες της 
Αριστεράς στο όνομα μιας εξουσίας που αναζητά στηρίγματα και συμμάχους από την 
απέναντι πλευρά. Στην αντίθετη περίπτωση, η σιωπή και η αδράνεια, είτε θα σημαίνει 
συνενοχή είτε θα ερμηνευθεί ώς ανοχή. 
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