
Στην άκρη της Αττικής και δίπλα στη θάλασσα η πόλη µας δεν ήταν µόνο η «κρυψώνα» της 
αθλιότητας και της υποκρισίας ενός βάρβαρου και εκµεταλλευτικού συστήµατος.

Για δεκαετίες το Κερατσίνι και η ∆ραπετσώνα ήταν συνώνυµα στην κοινή συνείδηση µε 
την υποβάθµιση, την εγκατάλειψη, την περιβαλλοντική καταστροφή και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό. 

Από τη «χωµατερή» στο Σχιστό µέχρι τον Ακροκέραµο, τη χαβούζα, τα Λιπάσµατα και τη 
∆ΕΗ, η πόλη συµβόλιζε την εκδικητικότητα των µεταπολεµικών καθεστώτων. Έµοιαζε να 
θέλουν να υποτάξουν µε τον πιο βάρβαρο τρόπο την περηφάνια των προσφύγων που 
ανέστησαν µια σούδα χέρσας γης για να την κάνουν πόλη, µαζί µε τον ηρωισµό των 
ξυπόλυτων ταγµάτων της κατοχής και των ανταρτών του ΕΛΑΣ που σηκώθηκαν πάνω από 
το µπόι τους για να δουν το αίµα που θυσίασαν να γίνεται λίπασµα της ζωής που 
οραµατίστηκαν.

Από τον Αγ. Μηνά µέχρι τα Βούρλα στη ∆ραπετσώνα, το κοινό βίωµα της βίαιης 
κοινωνικής κατάταξης στην κλίµακα που όριζαν οι από πάνω, τροφοδότησε κάθε πλευρά 
της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης. Αγώνες, εξορίες, διαδηλώσεις, 
συγκρούσεις και πολιτικές διεργασίες σηµάδεψαν τη ζωή της πόλης. 

Τα εργατικά και λαϊκά χαρακτηριστικά της διαπερνούν µέχρι σήµερα σαν κόκκινη κλωστή 
που διατρέχει δρόµους, πλατείες, γωνιές και τοίχους της, που έχουν να µαρτυρήσουν µία 
µικρή ιστορία θυσίας ή ένα µεγάλο ιστορικό γεγονός. Αυτή η κληρονοµιά δεν θέλουµε να 
εγκλωβιστεί στις προθήκες των µουσείων και να περιοριστεί σε περιγραφές και µαρτυρίες. 
Θέλουµε να γίνει κτήµα και συλλογικό βίωµα στον λαό της πόλης µέσα από δράσεις που θα 
διαµορφώνουν την ταυτότητα και το πρόσωπό της στη διάρκεια των χρόνων. Για να µην 
ξεχνούν οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νέοι ότι ο αγώνας για την επιβίωση πέρασε 
µέσα από φωτιά και ατσάλι που κατάφερε να τσακίσει το φασισµό και να κατακτήσει µια 
ζωή έξω από το βούρκο που µας προόριζαν.

Σήµερα τα πράγµατα µπορεί να δείχνουν διαφορετικά αλλά η περιοχή εξακολουθεί να 
είναι η «πίσω αυλή» του κατεστραµµένου, από τα µνηµόνια και την κρίση, λεκανοπεδίου. 
Με την ανεργία να χτυπάει κόκκινο, τις υποδοµές της πόλης να καταρρέουν, το περιβάλλον 
να υποβαθµίζεται δραµατικά, τους ανθρώπους της να ψάχνουν την ελπίδα της επιβίωσης 
για άλλη µία φορά στη µετανάστευση.

Στη χώρα µας… 
Τη στιγµή που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κοµπάζει για τη δήθεν έξοδο από τα µνηµόνια, η ζωή 

της πληττόµενης πλειοψηφίας εξακολουθεί να χειροτερεύει µέρα µε τη µέρα. Χαµηλοί 
µισθοί, ανασφάλιστη εργασία, ελαστικές µορφές απασχόλησης, τσακισµένο εργατικό δίκαιο.

Τα δικά τους πλεονάσµατα είναι τα δικά µας µατωµένα ελλείµµατα. Για να ισορροπήσουν 
οι δείκτες της δικής τους ανάπτυξης, η ζωή µας βουλιάζει περισσότερο στην ανασφάλεια, τη 
φτώχεια, την ακρίβεια, την έλλειψη ουσιαστικής και δωρεάν παιδείας, την εξασφάλιση  
καθολικής κοινωνικής περίθαλψης.

Όλες οι δυνάµεις του αστικού πολιτικού συστήµατος, ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆-ΚΙΝΑΛ-ΑΝΕΛ-ΠΟΤΑΜΙ, 
στοιχίζονται στο ευρωπαϊκό άρµα που τσακίζει τις λαϊκές ανάγκες και εξαφανίζει τα 
εργατικά δικαιώµατα. 

Στο ίδιο πλαίσιο και οι ναζί µε διάφορα φασιστικά και ακροδεξιά µορφώµατα τύπου Χ.Α., 
Ελληνική Λύση κ.λπ.  είτε µε στρατιωτικά άρβυλα, είτε µε σκαρπίνια, ψαρεύουν στο βούρκο 
του εθνικισµού, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, µε στόχο να αποτελέσουν σε Ελλάδα και 
Ευρώπη τον πολιορκητικό κριό που θα καταστέλλει κάθε κοινωνική αντίσταση και θα 
τροφοδοτεί τον εµφύλιο των φτωχών που θα σταθεροποιεί την κυριαρχία των πλουσίων. 

 Η πόλη που  ζούµε είναι το «µπαλκόνι» του µεγαλύτερου λιµανιού της χώρας. Τα 
τεράστια οικονοµικά συµφέροντα που κυριαρχούν στην περιοχή (COSCO, OIL ONE, 
LAFARGE) επηρεάζουν άµεσα την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά ολόκληρης τη χώρα. 
Οι συγκρουόµενες οικονοµικές και γεωπολιτικές επιδιώξεις, καθιστούν την περιοχή 

«πεδίο βολής» ανάµεσα σε ευρωπαϊκά, αµερικάνικα και κινέζικα συµφέροντα.
Η πόλη δεν «αναπνέει» από πουθενά. Ασφυκτιά σε µία έκταση 9,5 km2 µε καταθλιπτική αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο (1/1,5 

τ.µ.) και µε αυτό να βρίσκεται συγκεντρωµένο στη µεγαλύτερη πυκνότητα του στα 2 µόνο σηµεία όλης αυτής της έκτασης.
Ο ταξικός χαρακτήρας της πόλης αποτυπώνεται σε κάθε πλευρά της καθηµερινότητας. Από το µέγεθος και την παλαιότητα των 

σπιτιών, τις δηµόσιες υποδοµές, το µορφωτικό επίπεδο, τις πολιτιστικές και κοινωνικές δοµές, τους ελεύθερους χώρους. 
Η καταστροφή και η ερήµωση που προκάλεσε η κρίση και η µνηµονιακή πολιτική δεν κρύβεται πλέον µόνο στις στατιστικές και 

τους οικονοµικούς δείκτες. Είναι εµφανής στα κλειστά µαγαζιά, στις αίθουσες αναµονής του ΟΑΕ∆, αλλά πριν απ’ όλα στο έλλειµµα 
ελπίδας της νέας γενιάς µεταναστών που αναγκάζεται να ξενιτευτεί για να επιβιώσει.   

// απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, αναψυχής, αθλητικών και πολιτιστικών 
δράσεων, όλου του χώρου των 640 στρ. των Λιπασμάτων προς το συμφέρον των κατοίκων της πόλης και του Λεκανοπεδίου.

// καμία επέκταση του ΟΛΠ, παύση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας που εντάσσεται στο Master Plan και συγκρούεται 
με τις ανάγκες των ανθρώπων για ελεύθερους χώρους περιβαλλοντική προστασία και ποιότητα ζωής.

// απομάκρυνση ΤΩΡΑ των εγκαταστάσεων της OIL ONE και LAFARGE, καθώς και των ρυπογόνων βιομηχανικών 
συγκροτημάτων που μολύνουν τον αέρα και τη θάλασσα της πόλης με ταυτόχρονη εξασφάλιση των εργασιακών 

// άμεση κατάργηση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και όλων των νόμων που μετατρέπουν τους ΟΤΑ σε μακρύ χέρι του κεντρικού 
κράτους.

// άμεση αύξηση των κονδυλίων από το κράτος στον δήμο μας ώστε να μπορεί να προσφέρει δωρεάν σε όλους τους 
κατοίκους ποιοτικές και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας, πολιτισμού κι αθλητισμού, φθηνές, δημόσιες συγκοινωνίες, 

// κατάργηση των δημοτικών τελών και φόρων για τους άνεργους και τους φτωχούς.
// φραγμό στο ξεπούλημα της δημόσιας γης και των αγαθών στον δήμο και την πόλη.
// άμεση κατάργηση του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ.
// αύξηση της φορολόγησης για όλες τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τη γη, τη θάλασσα, τον αέρα και τις υποδομές 

της πόλης με πρώτους τους εφοπλιστές και τη διέλευση των πλοίων τους.
// δημόσιο λιμάνι για τις ανάγκες του λαού – Άμεση απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση.
Το αίτηµα για την επανάκτηση του ΟΛΠ σε άλλο πλαίσιο και χαρακτήρα παραµένει επίκαιρο, όσο τα επιχειρηµατικά πλάνα, οι 

εργασιακές συνθήκες και οι στόχοι των σηµερινών ιδιοκτητών της, βρίσκονται απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες των εργαζοµένων και 
κατοίκων της πόλης. 

// στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με βάση τα πλαίσια που επιβάλλει η Ε.Ε., στα Παρατηρητήρια και την 
επιτήρηση-συμμόρφωση με τις επιταγές των μνημονίων.

// στην παραχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες, που με μόνο γνώμονα το κέρδος δημιουργούν 
τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και προστασία του περιβάλλοντος.

// στη μεταφορά αρμοδιοτήτων που αφορούν δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση, η υγεία κ.ά. στους Δήμους που στοχεύει 
στην απαλλαγή των κυβερνήσεων από το οικονομικό κόστος τους και την προσαρμογή τους στις ανάγκες του κεφαλαίου.

Για να µπορέσουν να εφαρµοστούν αυτά και να χαραχτεί µια άλλη 
πολιτική και µια άλλη πορεία µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, 
χρειάζεται η συσπείρωσή µας σε εργατικά σωµατεία και 
συλλογικότητες ανεξάρτητες από τον υποταγµένο συνδικαλισµό.

Χρειάζεται να ενισχυθούν οι εργατικοί-λαϊκοί αγώνες για τη 
διαγραφή του χρέους, την κατάργηση των µνηµονίων, την 
κρατικοποίηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής 
σηµασίας µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο στην παραγωγή και 
όλη την κοινωνία, τη ρήξη/έξοδο από την Ε.Ε. και το ευρώ, την 
υπεράσπιση της Ειρήνης και την έξοδο από το ΝΑΤΟ και τον 
ευρωστρατό.

Οραµατιζόµαστε µία πόλη και µια κοινωνία φιλόξενη και φιλική σε 
καθέναν και καθεµιά, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, φυλή, 
θρησκεία, σεξουαλική προτίµηση, αναπηρία.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτές.

// άμεση αποκατάσταση του Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού με δράσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής 
ένταξης ανέργων, προσφύγων και μεταναστών και απόδοση στις πόλεις με δημόσιο έλεγχο και στο πλαίσιο του 
ψυχαγωγικού, οικολογικού και αθλητικού του χαρακτήρα. 

// αναδάσωση του όρους Αιγάλεω και σταμάτημα της οικιστικής επέκτασης της πόλης προς το βουνό.
// δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας, πολιτιστικής δημιουργίας και αθλητικής δραστηριότητας της νεολαίας, με 

αυτοδιαχειριστικά χαρακτηριστικά και λειτουργία.
// μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ – Όχι στις απολύσεις των συμβασιούχων – 

Προσλήψεις μόνιμων με βάση τιις ανάγκες του δήμου. Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Εφαρμογή των 
κλαδικών ΣΣΕ για όλους. Ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς – Μέσα ατομικής προστασίας για όλους.

// κανένας άνθρωπος χωρίς στέγη, ρεύμα και νερό στο Δήμο μας – Καμιά κατάσχεση ή πλειστηριασμός από το Δήμο – Δίχτυ 
προστασίας και αλληλεγγύης για όσους/ες κινδυνεύουν.

για την ανατροπή  
αυτών που µας κλέβουν τη ζωή!
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  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ



Τη στιγµή που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κοµπάζει για τη δήθεν έξοδο από τα µνηµόνια, η ζωή 
της πληττόµενης πλειοψηφίας εξακολουθεί να χειροτερεύει µέρα µε τη µέρα. Χαµηλοί 
µισθοί, ανασφάλιστη εργασία, ελαστικές µορφές απασχόλησης, τσακισµένο εργατικό δίκαιο.

Τα δικά τους πλεονάσµατα είναι τα δικά µας µατωµένα ελλείµµατα. Για να ισορροπήσουν 
οι δείκτες της δικής τους ανάπτυξης, η ζωή µας βουλιάζει περισσότερο στην ανασφάλεια, τη 
φτώχεια, την ακρίβεια, την έλλειψη ουσιαστικής και δωρεάν παιδείας, την εξασφάλιση  
καθολικής κοινωνικής περίθαλψης.

Όλες οι δυνάµεις του αστικού πολιτικού συστήµατος, ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆-ΚΙΝΑΛ-ΑΝΕΛ-ΠΟΤΑΜΙ, 
στοιχίζονται στο ευρωπαϊκό άρµα που τσακίζει τις λαϊκές ανάγκες και εξαφανίζει τα 
εργατικά δικαιώµατα. 

Στο ίδιο πλαίσιο και οι ναζί µε διάφορα φασιστικά και ακροδεξιά µορφώµατα τύπου Χ.Α., 
Ελληνική Λύση κ.λπ.  είτε µε στρατιωτικά άρβυλα, είτε µε σκαρπίνια, ψαρεύουν στο βούρκο 
του εθνικισµού, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, µε στόχο να αποτελέσουν σε Ελλάδα και 
Ευρώπη τον πολιορκητικό κριό που θα καταστέλλει κάθε κοινωνική αντίσταση και θα 
τροφοδοτεί τον εµφύλιο των φτωχών που θα σταθεροποιεί την κυριαρχία των πλουσίων. 

 Η πόλη που  ζούµε είναι το «µπαλκόνι» του µεγαλύτερου λιµανιού της χώρας. Τα 
τεράστια οικονοµικά συµφέροντα που κυριαρχούν στην περιοχή (COSCO, OIL ONE, 
LAFARGE) επηρεάζουν άµεσα την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά ολόκληρης τη χώρα. 
Οι συγκρουόµενες οικονοµικές και γεωπολιτικές επιδιώξεις, καθιστούν την περιοχή 

«πεδίο βολής» ανάµεσα σε ευρωπαϊκά, αµερικάνικα και κινέζικα συµφέροντα.
Η πόλη δεν «αναπνέει» από πουθενά. Ασφυκτιά σε µία έκταση 9,5 km2 µε καταθλιπτική αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο (1/1,5 

τ.µ.) και µε αυτό να βρίσκεται συγκεντρωµένο στη µεγαλύτερη πυκνότητα του στα 2 µόνο σηµεία όλης αυτής της έκτασης.
Ο ταξικός χαρακτήρας της πόλης αποτυπώνεται σε κάθε πλευρά της καθηµερινότητας. Από το µέγεθος και την παλαιότητα των 

σπιτιών, τις δηµόσιες υποδοµές, το µορφωτικό επίπεδο, τις πολιτιστικές και κοινωνικές δοµές, τους ελεύθερους χώρους. 
Η καταστροφή και η ερήµωση που προκάλεσε η κρίση και η µνηµονιακή πολιτική δεν κρύβεται πλέον µόνο στις στατιστικές και 

τους οικονοµικούς δείκτες. Είναι εµφανής στα κλειστά µαγαζιά, στις αίθουσες αναµονής του ΟΑΕ∆, αλλά πριν απ’ όλα στο έλλειµµα 
ελπίδας της νέας γενιάς µεταναστών που αναγκάζεται να ξενιτευτεί για να επιβιώσει.   

«Κλεισθένης»: επέκταση των µνηµονίων και των προηγούµενων 
αντιδραστικών τοµών στην τοπική «αυτοδιοίκηση»

Ο νέος νόµος «Κλεισθένης» αποστερεί τους δήµους και τις περιφέρειες από το χαρακτήρα αυτοδιοίκησης που είχαν και τους 
µετρατρέπει σε τοπική διοίκηση του κεντρικού κράτους. Στοχεύει στον καθολικό έλεγχο των δήµων σε θεσµικό και οικονοµικό 
επίπεδο και ταυτόχρονα στη σταδιακή αποκοπή τους από κρατικούς πόρους, βάση και των ευρωπαϊκών οδηγιών . Η απόδοση 
αυτού του µοντέλου προϋποθέτει τη συρρίκνωση του δηµόσιου χαρακτήρα και των κοινωνικών του υπηρεσιών, την επιτάχυνση της 
ιδιωτικοποίησης δοµών, την ενίσχυση της επιχειρηµατικής λειτουργίας των ∆ήµων και την περαιτέρω επέκταση των ελαστικών 
µορφών εργασίας. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι καµιά φιλολαϊκή πολιτική δεν µπορεί να υπάρξει εντός αυτού του πλαισίου. Ενός πλαισίου που δεν το 
αµφισβητεί καµιά παράταξη από τις υπάρχουσες στην πόλη.

Η απερχόµενη δηµοτική αρχή του «ΑΛΛΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ», στο 
περιβάλλον ξηρασίας που ανέλαβε, δεν κατόρθωσε να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των δηµοτών και να 
διαµορφώσει ένα διαφορετικό περιβάλλον σε κανένα τοµέα 
της διοίκησης που άσκησε. Από την αρχή της θητείας της 
φρόντισε να προσδιορίσει «Το Όραµα του ∆ήµου Κερατσινίου 
– ∆ραπετσώνας για την περίοδο 2015-2019, µε βάση τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες…», 
όπως δηλώνει στο στρατηγικό σχέδιο που υπέγραψε. 
Κινήθηκε πάνω στις ράγες που ορίζουν οι κανόνες και οι 
θεσµικές απαιτήσεις του κεντρικού κράτους, µε οδηγό την 
αυταπάτη που καλλιέργησε ο βασικός πολιτικός της φορέας ο 
ΣΥΡΙΖΑ, την παραδοχή δηλαδή της «αλλαγής χωρίς 
σύγκρουση» ή µιας καλής «αριστερής διαχείρισης». Οι 
«σπόντες» ενάντια στην κυβερνητική πολιτική µέσω κυρίως 
ψηφισµάτων και προφορικών «εκρήξεων» του δηµάρχου, 
διασκέδαζαν τις ενοχές τµήµατος της παράταξής του, ενώ 
ακυρώνονταν στην πράξη από τον απόλυτο συντονισµό µε 
την κυβερνητική πολιτική και τις επιλογές της για την πόλη.

 Με εντυπωσιακό τρόπο, µετά το 2014, από µία παράταξη µε 
αγωνιστικά γνωρίσµατα, µετατράπηκε σε χειροκροτητή και 
προπαγανδιστή του έργου της δηµοτικής αρχής και 

Η παράταξη του KINAΛ - «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», ππροσπαθεί 
ασθµαίνοντας να αναστήσει τους δεσµούς µε το εκλογικό της 
πελατολόγιο σε µία περίοδο που λόγω της συνολικής απαξίωσης 
του ρεύµατός του, δεν µπορεί πλέον να το ικανοποιήσει µε 
πολιτικούς όρους, αλλά µόνο ως εκλογική πελατεία που προσδοκά 
τα αντίστοιχα οφέλη. Όσο και εάν προσπαθεί να αντιπολιτευθεί µε 
τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου της, ουσιαστικά 
δεν έχει να προτείνει τίποτε περισσότερο, από µία αναπαραγωγή 
νεοφιλελεύθερων επιλογών, µε κόστος για την πόλη και την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων της, αφού κάθε διαθέσιµος χώρος 
στο πρόγραµµά της δεσµεύεται να γίνει επιχειρηµατική δοµή. ∆εν 
αµφισβητεί ούτε κεραία από τις κυρίαρχες πολιτικές και επί της 
ουσίας εγκαλεί την απερχόµενη δηµοτική αρχή επειδή 
καθυστέρησε στην εφαρµογή τους. 

Ο υποψήφιος της Ν∆- ∆ιαλινάκης – «Ελεύθερη Κίνηση 
∆ηµοτών», δεν φαίνεται να έχει κάτι περισσότερο να προτείνει 
πέρα από αυτά που άφησαν οι τραγικές θητείες του Μελά. 
Ταυτισµένοι και αυτοί µε το νεοφιλελεύθερο δόγµα, το µόνο που 
µπορεί να περιµένει κανείς είναι παράδοση δοµών και 
υπηρεσιών σε ιδιωτικά συµφέροντα, απαξίωση του δηµόσιου 
χαρακτήρα τους, αύξηση των δηµοτικών τελών και αναζήτηση 
πρόσθετων πόρων στην ελεύθερη αγορά µε ό,τι αυτό σηµαίνει για 
το λαό και τα ήδη τσακισµένα εισοδήµατά τους. 

H «Λαϊκή Συσπείρωση» ενώ αναπαράγει στους δήµους 
που ελέγχει το αφήγηµα της «αριστερής διακυβέρνησης» 
ακολουθώντας το κυρίαρχο θεσµικό πλαίσιο, όπου είναι 
αντιπολίτευση το καταγγέλλει, αποκαλύπτοντας µε αυτόν 
τον τρόπο την αντίφαση που την χαρακτηρίζει, αφού το 
κριτήριό της δεν ορίζεται από την ουσία, τον ρόλο και τα 
χαρακτηριστικά του θεσµού, αλλά του ποιος τον ελέγχει. 
Επιπλέον, υποτιµά την αξία και εργαλειοποιεί εκλογικά τις 
δυνατότητες των τοπικών κινηµάτων και δράσεων µε 
αποκλειστικό κριτήριο τον κοµµατικό σχεδιασµό.

Το πολιτικό µωσαϊκό των παρατάξεων στην πόλη 
συµπληρώνουν ευκαιριακά µορφώµατα που µε κίνητρο το νέο 
εκλογικό σύστηµα συγκροτούνται στη βάση κοµµατικών 
χειρισµών, προσωπικών φιλοδοξιών, επιχειρηµατικών και 
επαγγελµατικών συµφερόντων, πάντα µε το µυαλό στη 
διαµόρφωση µετεκλογικών πλειοψηφιών στο δεύτερο γύρο. 
Τέτοια είναι η υποψηφιότητα Τσιρίδη που αποτελέι τµήµα του 
ΣΥΡΙΖΑ και επιλογή των τοπικών βουλευτών. Αντίστοιχα 
παιχνίδια επιτραπέζιας «στρατηγικής έµπνευσης» φαίνεται να 
λειτουργούν και από την πλευρά  ΠΑΣΟΚ (∆ατσέρη) και Ν∆ 
(Ρούκουνα-∆αβγιώτη), για το δεύτερο γύρο, µπαλαντέρ για 
διαµόρφωση µετεκλογικών πλειοψηφιών, χωρίς αρχές και µε 
θολό πολιτικό στίγµα.

Ποιοι είµαστε, τι θέλουµε, πώς θα το κάνουµε;
Απέναντι σε όλο αυτό το εχθρικό πλαίσιο για το λαό και το κατεστηµένο της ρεµούλας και της συναλλαγής που το στηρίζει, η 

αντικαπιταλιστική ανατρεπτική αριστερά στηρίζει την σύγκρουση µε το σύστηµα και όχι τη διαχείριση του.
Για εµάς η αντιπαράθεση µε τη διαχείριση του κυρίαρχου πλαισίου είναι στοιχείο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά µας. Μοναδικό 

κριτήριο για µας η υπεράσπιση, η διεύρυνση και η ικανοποίηση ολοκληρωτικά και καθολικά των λαϊκών αναγκών και των 
δικαιωµάτων.

Παλεύουµε και προτείνουµε θεσµούς που ενεργοποιούν τη συµµετοχή στα κοινά, αµφισβητώντας το µονοπώλιο της αστικής 
εξουσίας και ανατρέποντας παγιωµένες λογικές ανάθεσης, οικοδοµώντας συµµετοχικές και διεκδικητικές δοµές επιβολής της 
λαϊκής θέλησης και πλειοψηφίας στην κατεύθυνση ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.

Η παρουσία µας επιδιώκουµε να έχει µόνιµα και σταθερά χαρακτηριστικά και όχι να συντελέσει στην απαξίωση και την εκλογική 
περιοδικότητα που χαρακτηρίζει τις καθεστωτικές παρατάξεις. Στοχεύουµε να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση ενός ρεύµατος 
αντίστασης-απειθαρχίας και ανυπακοής µε πυρήνα αγωνιστές και συλλογικότητες της πόλης σε ένα πλαίσιο στόχων και αιτηµάτων 
για:  

// απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, αναψυχής, αθλητικών και πολιτιστικών 
δράσεων, όλου του χώρου των 640 στρ. των Λιπασμάτων προς το συμφέρον των κατοίκων της πόλης και του Λεκανοπεδίου.

// καμία επέκταση του ΟΛΠ, παύση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας που εντάσσεται στο Master Plan και συγκρούεται 
με τις ανάγκες των ανθρώπων για ελεύθερους χώρους περιβαλλοντική προστασία και ποιότητα ζωής.

// απομάκρυνση ΤΩΡΑ των εγκαταστάσεων της OIL ONE και LAFARGE, καθώς και των ρυπογόνων βιομηχανικών 
συγκροτημάτων που μολύνουν τον αέρα και τη θάλασσα της πόλης με ταυτόχρονη εξασφάλιση των εργασιακών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτές.
// άμεση αποκατάσταση του Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού με δράσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής 

ένταξης ανέργων, προσφύγων και μεταναστών και απόδοση στις πόλεις με δημόσιο έλεγχο και στο πλαίσιο του 
ψυχαγωγικού, οικολογικού και αθλητικού του χαρακτήρα. 

// αναδάσωση του όρους Αιγάλεω και σταμάτημα της οικιστικής επέκτασης της πόλης προς το βουνό.
// δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας, πολιτιστικής δημιουργίας και αθλητικής δραστηριότητας της νεολαίας, με 

αυτοδιαχειριστικά χαρακτηριστικά και λειτουργία.
// μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ – Όχι στις απολύσεις των συμβασιούχων – 

Προσλήψεις μόνιμων με βάση τιις ανάγκες του δήμου. Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Εφαρμογή των 
κλαδικών ΣΣΕ για όλους. Ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς – Μέσα ατομικής προστασίας για όλους.

// κανένας άνθρωπος χωρίς στέγη, ρεύμα και νερό στο Δήμο μας – Καμιά κατάσχεση ή πλειστηριασμός από το Δήμο – Δίχτυ 
προστασίας και αλληλεγγύης για όσους/ες κινδυνεύουν.

Στα υπόγεια της δεξιάς πολυκατοικίας«άρτι αφιχθείς» για 
τις εκλογικές ανάγκες, ο αποτυχηµένος και ως 
τηλε-κουτσοµπόλης, Καµπούρης. Η υποψηφιότητά του δεν 
πρέπει να υποτιµάται ως κωµική λόγω των λούµπεν και 
«γραφικών» του χαρακτηριστικών διότι δεν είναι τόσο 
ακίνδυνη όσο εµφανίζεται. Είναι βαθιά επικίνδυνη και 
αντιδραστική, στηρίζεται στο ψέµα και την παραπλάνηση, 
περιέχει αυτούσια την ρητορική του ρατσισµού, της 
ξενοφοβίας και του µίσους στη διαφορετικότητα. Η 
εντεταλµένη υπηρεσία που εκτελεί µε εντολή του εργοδότη 
του, Καρατζαφέρη, ενσωµατώνει τη ρητορική της Χρυσής 
Αυγής και εντάσσεται στις διεργασίες για τη διαµόρφωση 
«γειτονικού» στη Χρυσή Αυγή κοµµατικού φορέα στο 
χώρο της ακροδεξιάς.     

µηχανισµό θωράκισης της δηµοτικής πλειοψηφίας και του 
δηµάρχου. Σήµερα έχει καταλήξει σε κοµµατική παράταξη 
που ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ και στοιχίζεται πειθαρχηµένα πίσω από 
τις κεντρικές του επιλογές.


