
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ

3 Σε όλες τις αγωνίστριες και τους αγωνι-
στές του εργατικού και του νεολαιίστικου
κινήματος με τους οποίους συναντιόμαστε
στις απεργίες, τις διαδηλώσεις, τις τοπικές
επιτροπές αγώνα. Στους εργαζόμενους που
βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται
δραματικά. 
3 Σε κάθε άνεργο και απολυμένο, σε κάθε
νέο της εργασιακής περιπλάνησης και των
500 ευρώ. 
3Σε εκείνους και εκείνες που συνειδητο-
ποιούν ότι το ΠΑΣΟΚ, αφού καπηλεύτηκε τη
λαϊκή ψήφο, σήμερα ηγείται της επίθεσης
στους εργαζόμενους. 
3 Στους αγωνιστές από τα τοπικά κινήματα,
όλους αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια
στην επιχειρηματική– αντιδραστική μετάλ-
λαξη του «τοπικού κράτους», στην οικολο-
γική καταστροφή, στην καταπάτηση των
ελεύθερων χώρων. 
3 Σε όσους αγωνίζονται και ασφυκτιούν. 
Σε όσους συνειδητοποιούν την ανάγκη να
υπάρξει μια διαφορετική Αριστερά, αντί-
στοιχη των απαιτήσεων της εκρηκτικής επο-
χής που ζούμε. Πρωτοπόρα σε νικηφόρους
αγώνες, ανεξάρτητη απ’ το κράτος και τους
μηχανισμούς του αλλά και «βαθιά εξαρτη-
μένη» απ’ τις σύγχρονες ανάγκες των εργα-
ζομένων. Μια Αριστερά αντιδιαχειριστική,
της ρήξης και της ανατροπής, αντίπαλο δέος
προς το σύστημα.

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ

Επικεφαλής συνδυασμού:ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ιδιωτική υπάλληλος – μέλος του ΔΣ Περιβαλλοντικού Ομίλου

Πετρούπολης «Το Ποικίλο» 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ελ. επαγγελματίας
ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Καθηγητής Μ.Ε., ΕΠΑΛ Πετρούπολης
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, Καθηγητής σε φροντιστήριο Μ.Ε.
ΓΩΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Φοιτητής Πολυτεχνείου
ΖΑΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Αδιόριστη Εκπαιδευτικός
ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Λογίστρια
ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ηλεκτρονικός Μηχανικός
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Μηχανικός Βιομηχανίας
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Άνεργη
ΚΟΧΙΛΑ ΜΑΡΙΑ, Άνεργη
ΚΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Εκπαιδευικός Μ.Ε.
ΛΟΥΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σπουδαστής ΤΕΙ
ΜΟΔΕ ΓΕΩΡΓΙΑ (GEO), Άνεργη ηχολήπτης
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής σε φροντιστήριο Μ.Ε.
ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Ψυχολόγος
ΝΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τεχνίτης
ΝΙΑΡΧΑΚΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ, Ελ. επαγγελματίας
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Εργαζόμενος στην Intracom
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Φοιτήτρια Μαθηματικού
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γεωπόνος
ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά
ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Φοιτήτρια Φιλοσοφικής
ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φοιτητής Χημικού
ΣΟΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Συνταξιούχος
ΣΟΓΚΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Ιδιωτικός Υπάλληλος
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ασκούμενος Δικηγόρος
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Λογίστρια
ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ ΑΝΘΗ, Άνεργη οικονομολόγος
ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Φοιτητής ΕΜΠ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ελ. επαγγελματίας
ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΧΑΡΗΣ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Εργαζόμενος στον Επισιτισμό

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ για

να δυναμώσουμε και να στηρίξουμε τη

δράση των κατοίκων ενάντια στην καταλή-

στευσης του εισοδήματός μας και της δημό-

σιας περιουσίας. 

Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο για να εκφράζεται η

δυναμική του αγωνιστικού ρεύματος. Για να αποκα-

λύπτονται και να μπλοκάρονται τα αντιλαϊκά μέτρα.

Έξω, γιατί οι σύγχρονοι αγώνες της εργαζόμενης

πλειοψηφίας και της νεολαίας συνιστούν τον πιο

αποφασιστικό τρόπο διεκδίκησης και κατάκτησης

όσων μας ανήκουν. Με αυθεντικούς λαϊκούς «θε-

σμούς» αυτοοργάνωσης,  που θα προωθούν τη συμ-

μετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και τη δημοκρατία στη

λήψη των αποφάσεων.

Τελικά εναντίον κάθε απόφασης του δημοτικού

συμβουλίου που βάλλει κατά της κοινωνικής πλει-

οψηφίας.

Ενδεχόμενη έδρα μας στο δημοτικό συμβούλιο

θα είναι στη διάθεση των επιτροπών αγώνα των

κατοίκων.
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
Πετροπουλιώτες, Πετροπουλιώτισσες

Αυτές οι Δημοτικές Εκλογές έχουν την στάμπα της κρί-
σης και του «μνημονίου», τη σφραγίδα των μέτρων κυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ – Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΔΝΤ. Φέρνουν
μαζί τους τη σιγουριά ακόμα μεγαλύτερης καταλήστευ-
σης του εργατικού εισοδήματος μέσα από φόρους, αυ-
ξήσεις στις τιμές, πάγωμα μισθών, απολύσεις και
ιδιωτικοποιήσεις βασικών τομέων δημοσίων αγαθών,
χέρι – χέρι με την καταστολή των αγώνων και των
όποιων αντιστάσεων.

Σε αυτές τις εκλογές ΠΑΣΟΚ – Ευρωπαϊκή Ένωση –ΔΝΤ
και οι σύμμαχοί τους -ΛΑΟΣ και ΝΔ- πρέπει να καταδι-
καστούν και να πληρώσουν. Πρέπει να εκφραστεί η ελ-
πιδοφόρα δυναμική των αγώνων των τελευταίων μηνών
ενάντια στην κυβέρνηση, τα μέτρα και το «μνημόνιο»
και η προοπτική της κλιμάκωσής τους πέρα από τη
γραμμή ήττας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Πρέπει να βγει στο προ-
σκήνιο μια πρόταση αντικαπιταλιστικής απάντησης στην
κρίση από τη σκοπιά των εργατικών και νεολαιίστικων
συμφερόντων.  Να ακουστεί δυνατά η φωνή των εργα-
ζόμενων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των χιλιάδων ανέρ-
γων και απολυμένων, των νέων εργαζόμενων που
βιώνουν τον καθημερινό μεσαίωνα της εκμετάλλευσης
και της ελαστικής εργασίας. Να ακουστεί δυνατά η
κραυγή της νεολαίας που ασφυκτιά στο σχολείο της
αγοράς και αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας.

Για την ανατροπή των μέτρων και του μνημονίου, για
την παύση πληρωμών και τη διαγραφή του χρέους, την
εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρή-
σεων με εργατικό έλεγχο, τη ρήξη και απειθαρχία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση της λιτότητας, του πολέμου και του
ρατσισμού, την έξοδο από την ΟΝΕ και το ευρώ, την
απαγόρευση των απολύσεων, τις αυξήσεις σε μισθούς
και συντάξεις, τη δημόσια και δωρεάν υγεία και παι-
δεία. Λεφτά υπάρχουν και βρίσκονται στις τράπεζες και
στις τσέπες των Βγενόπουλων. Αύξηση τώρα στη φορο-
λογία του μεγάλου κεφαλαίου, κατάργηση του ΦΠΑ στα
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Πάγωμα των πολε-
μικών εξοπλισμών.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Σε αυτές τις εκλογές  πρέπει να καταδικαστεί ο «Καλλι-
κράτης» και όσοι τον στηρίζουν.

Πρέπει ο Νοέμβρης να γίνει το εφαλτήριο για αγώνες ανα-
τροπής του «μνημονίου» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο
«Καλλικράτης» δεν είναι απλά μια «διοικητική μεταρρύθ-
μιση». Είναι κομμάτι της επίθεσης σε μισθούς, συντάξεις,
εργασιακές σχέσεις, συνδεδεμένο με το Πρόγραμμα Στα-
θερότητας και το Μνημόνιο.

Τα εκατομμύρια που θα εξασφαλίσουν από τον Καλλικράτη
θα τα πάρουν από τις τσέπες των δημοτών μέσω των αυξή-
σεων στη δημοτική φορολογία, τις αυξήσεις στα τροφεία,
την κατάργηση κοινωνικών υπηρεσιών, τις απολύσεις δη-
μοτικών υπαλλήλων, την εμπορευματοποίηση των ελεύθε-
ρων χώρων. 

Ο «Καλλικράτης» δεν είναι η «αυγή» του δημοκρατικού
αποκεντρωμένου δήμου. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Μια
προσπάθεια ελέγχου και κεντρικού σχεδιασμού από πλευ-
ράς της κεντρικής εξουσίας και της ΕΕ προς όφελος του κε-
φαλαίου με παράλληλη προσπάθεια φίμωσης
οποιασδήποτε αντίστασης και αγώνα. Γι’ αυτό και οποι-
αδήποτε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια θα γί-
νεται μετά από αξιολόγηση για το κατά πόσο ο δήμος έχει
έσοδα και πιάνει τα οικονομικά του πλάνα. 

Θέλουν λένε δήμο κερδοφόρο και ανταγωνιστικό. Αυτό που
δεν λένε είναι ότι αυτό ισοδυναμεί με ξεπούλημα κάθε
κοινωνικής υπηρεσίας στους ιδιώτες (Συμπράξεις Ιδιωτι-
κού και Δημοσίου Τομέα), με την ολοκληρωτική μετα-
τροπή του δήμου σε επιχείρηση που θα ξεχρεώνει τα χρέη
της απομυζώντας τους δημότες και θα βάζει στόχους
«ανάπτυξης» σύμφωνα με τις επιταγές των επιχειρήσεων
και όχι τις ανάγκες των κατοίκων. Τι μπορεί να σημαίνει
αυτό για τις συνοικίες της δυτικής Αθήνας, τις συνοικίες των
εργατικών και λαϊκών  στρωμάτων; Δήμοι με μειωμένο προ-
σωπικό και διαλυμένες υπηρεσίες (ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακοί
σταθμοί, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικά ιατρεία, πολι-
τισμός) που θα πρέπει να φορτώνουν τα βάρη στους δημό-
τες. 
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Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ

Τα τελευταία 8 χρόνια η δημοτική αρχή του Σ. Βλάχου με τη στήριξη ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  ΣΥΝ έχει προχωρήσει σε
σειρά αντιλαϊκών μέτρων, όπως η εφαρμογή των απαράδεκτων ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δήμο, οι
απολύσεις των συμβασιούχων, η επιβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς. Συνέχισε το απαράδεκτο καθεστώς
της παράδοσης και εκμετάλλευσης των βουνών από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και το τίμημα όλων αυτών φυσικά
μεταφέρεται στις πλάτες των κατοίκων. Ποιος θα καλεστεί για παράδειγμα να πληρώσει τα αποτελέσματα
των επιλογών των μέχρι τώρα διοικήσεων του δήμου που ανέρχονται σε χρέος 17 εκατομμυρίων (απα-
ραίτητη προϋπόθεση η αποπληρωμή για την όποια χρηματοδότηση); Η απάντηση για όσους μιλάνε στο
όνομα μιας «καλύτερης διαχείρισης του δήμου» είναι απλή. 
Οι δημότες θα καλεστούν να πληρώσουν αυξημένα δημοτικά τέλη. Ήδη στον δήμο μας έχουν απολυθεί
συμβασιούχοι αλλά και όσοι κατάφεραν να νομιμοποιηθούν, έχουν «παγώσει» οι προσλήψεις τους και θα
περιμένουν το μέλλον για να πιάσουν δουλειά. Η μείωση του προσωπικού θα έχει τεράστιο αντίκτυπο
στην ποιότητα των υπηρεσιών: στη συχνότητα της αποκομιδής σκουπιδιών, στο πράσινο, άλλα και σε πολ-
λές υπηρεσίες, π.χ. γραφεία μετανάστευσης, όπου ήδη οι αιτούντες περιμένουν για μήνες έγγραφα λόγω
έλλειψης προσωπικού.

Για τα εγκλήματα στο Δήμο αλλά και την ουσιαστική συμφωνία της με την βάρβαρη πολιτική-
του Μνημονίου, πρέπει να πληρώσει η νυν δημοτική αρχή (Βλάχος). Αλλά και όσοι, με τον μαν-
δύα του δήθεν «ανεξάρτητου» υποψηφίου(Ταλιούρας, Φίντζιου), πραγματοποιούν άσφαιρη
αντιπολίτευση αποκρύπτωντας την συμμετοχή τους στην μέχρι τώρα διαχείριση του Δήμου. Από
την άλλη είναι σαφές πως η απάντηση δεν μπορεί να έρθει μέσα από κομματοκεντρικές λογικές
περιχαράκωσης και μισής αντίστασης σαν αυτές που ακολουθεί η «Λαική Συσπείρωση»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΟΜΗΣΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΕΡΓΑ

Να φύγει η χωματερή απ΄ την Δυτική Αθήνα.

Να αποτραπούν ο χωροταξικές ρυθμίσεις που θα φέρουν
ακόμα μεγαλύτερη σε έκταση και ύψος γιγάντωση της πόλης.
Να μειωθεί ο συντελεστής δόμησης και το ανώτατο επιτρε-
πόμενο ύψος των οικοδομών. Να ισχύσει ο κανονισμός περί
πρασιάς και αστικού πρασίνου.

Προσβασιμότητα όλων των κατοίκων σε όλα τα σημεία της
πόλης - ελεύθερα πεζοδρόμια.

Διασφάλιση ελεύθερων χώρων, να γίνουν άμεσα απαλλο-
τριώσεις ώστε να δημιουργηθούν νέοι ελεύθεροι χώροι, παι-
δικές χαρές και πλατείες ως χώροι υψηλού πράσινου,
ελεύθερης πρόσβασης, συνεύρεσης και όχι εμπορικής εκμε-
τάλλευσης.

Διατήρηση του ιστορικού-πολιτιστικού χαρακτήρα των γει-
τονιών. Να σταματήσουν τα έργα βιτρίνας που εξυπηρετούν
σχέσεις με το ιδιωτικό κεφάλαιο (π.χ. ανάπλαση “Σκουφά”)
και οι αναπλάσεις με γνώμονα την εμπορική εκμετάλλευση
των χώρων. Καμία σκέψη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμά-
των και παράδοση της στρογγυλής πλατείας στις γύρω κα-
φετέριες.

Υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – όχι
στην παράδοσή της στους ιδιώτες!

ΠΟΙΚΙΛΟ

Είμαστε ενάντια σε κάθε απόπειρα παραχώρησης εκτάσεων
του βουνού σε ιδιώτες, ενάντια σε καταπατητές και διεκδι-
κητές π.χ. Μονή Λαμίας, απόμαχοι Κορέας και ιδιώτες.

Απομάκρυνση όλων των επιχειρήσεων που κερδοσκοπούν
και εκμεταλλεύονται με αδιαφανείς διαδικασίες την περιου-
σία των δημοτών.

Αποκατάσταση των λατομείων και όλων των ανοιχτών πλη-
γών του βουνού.

Παλεύουμε για την διευκόλυνση της πρόσβασης των κατοί-
κων στο βουνό, την προστασία και την ανάδειξή του δημό-
σιου δασικού χαρακτήρα του και της βιοποικιλότητάς του.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ

Δημόσιες, ποιοτικές, φτηνές συγκοινωνίες με τακτικά,
πυκνά δρομολόγια. Ζητάμε να ενισχυθούν τα μέσα Μαζικής
Μεταφοράς.

Να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η Δωρεάν Δημοτική Συγ-
κοινωνία, σύνδεσή της με το Μετρό.

Διεκδίκηση άμεσης επέκτασης του Μετρό και σταθμό στην
Πετρούπολη με διασφάλιση του περιβάλλοντος και της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων. Απόσυρση της κυκλοφοριακής
μελέτης για την Κεντρική Λεωφόρο.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ:
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Όχι στην αλόγιστη χρήση του Ι.Χ. Διεκδικούμε μια πόλη για
να μπορεί ο πολίτης να ζει και να κυκλοφορεί. 

ΠΡΟΝΟΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Πλήρεις, αξιοπρεπείς και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες,
ιδιαίτερα για τους νέους, ηλικιωμένους, ανέργους και μετα-
νάστες, κοινωνικές υποδομές, την υγεία και την πρόνοια.
Διεκδικούμε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχον-
ται σήμερα στο παράρτημα του ΙΚΑ και του Κέντρου Υγείας,
να ενισχυθεί το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσω-
πικό, να εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα,
ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης και να μην στρέφεται στον
ιδιωτικό τομέα υγείας.

Να δημιουργηθούν δημοτικά ιατρεία. Αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών των ΚΑΠΗ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ενίσχυση των ερασιτεχνικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων
με παροχή από το δήμο χώρων, πόρων και υποδομών.  Όχι
στον εμπορικό και πανάκριβο χαρακτήρα του Φεστιβάλ Πέ-
τρας. Υποστήριξη και υποδοχή των διαφορετικών πολιτι-
σμικών εκφράσεων. 

Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου και δη-
μιουργία νέων χώρων μαζικής άθλησης. Θεσμοθέτηση διορ-
γανώσεων μαζικού – λαϊκού αθλητισμού.

Τα μουσικά, πολιτιστικά, θεατρικά εργαστήρια και οι αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του Δήμου να είναι δωρεάν για όλους. 

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΑ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η παιδεία δεν αποτελεί εμπόρευμα αλλά δικαίωμα όλων των
πολιτών. Απαιτούμε η Παιδεία να είναι δημόσια και δωρεάν
για όλο το λαό, χωρίς ταξικούς αποκλεισμούς.

Να διατεθούν από το δήμο περισσότερα χρήματα στους παι-
δικούς σταθμούς. Δεν αποτελούν για εμάς χώρους παιδικού
- πάρκινγκ αλλά χώρους παιδαγωγικής φροντίδας και προ-
σχολικής αγωγής. Διεκδικούμε να δημιουργηθούν δημοτικοί
παιδικοί σταθμοί σε κάθε γειτονιά της πόλης, ώστε να κα-
λύπτεται το σύνολο της ζήτησης και να διευκολύνονται οι
κάτοικοι. Να καταργηθούν τα τροφεία στους παιδικούς
σταθμούς. 

Ο Δήμος έχει ευθύνες για τις ελλείψεις σχολείων και αι-
θουσών και για τη πλημμελή συντήρησή τους. Είμαστε αντί-
θετοι στις περικοπές των δαπανών για την παιδεία, στα
τμήματα των 30 μαθητών. Διεκδικούμε νέα κτήρια σύμφωνα
με τις ανάγκες του ολοένα και αυξανόμενου μαθητικού πλη-
θυσμού στην πόλη. Αίθουσες και συνθήκες κατάλληλες για
μάθηση και όχι για στοίβαγμα μαθητών. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απαιτούμε στάση πληρωμής και διαγραφή του χρέους του
δήμου προς τις τράπεζες. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς και
δεν το αναγνωρίζουμε.

Αγωνιζόμαστε να μην εφαρμοστεί ο Καλλικράτης. 

Απαιτούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού εδώ και τώρα
στις υπηρεσίες του Δήμου, καμιά μορφή ελαστικής εργασίας.
Πέρασμα των Νομικών Προσώπων των Δημοτικών και
«Κοινωφελών» επιχειρήσεων στον Δήμο και διασφάλιση
όλων των εργαζομένων σ αυτές.

Μείωση των δημοτικών φόρων και τελών, κατάργησή τους
για τους άνεργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιού-
χους. Αντίστοιχα αύξηση της φορολογίας στις τοπικές με-
γάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στη μεγάλη
ακίνητη περιουσία. 

Είμαστε αντίθετοι με την ανάπτυξη του κατασταλτικού
ρόλου των Δήμων. Κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας.
Έξω η ομάδα ΔΙΑΣ από τις γειτονιές μας. 

Γενναία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και
άμεση επιστροφή στους ΟΤΑ των κονδυλίων που έχουν πα-
ρακρατήσει οι κυβερνήσεις. 

Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών
του δήμου και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Ζητάμε άμεση
απάντηση για το πώς δημιουργήθηκε το τεράστιο χρέος.

Συνεχής και άμεση δημοσιοποίηση των συζητήσεων των συ-
νεδριάσεων του δημοτικού Συμβουλίου, τακτικός οικονομι-
κός απολογισμός και διαφάνεια στον τρόπο ανάθεσης έργων
με άμεση εποπτεία από τον δήμο. Αξιοποίηση των τεχνικών
υπηρεσιών του δήμου και επιστασία σε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα έργα.

Να μην εφαρμοσθεί ο θεσμός των Συμπράξεων Δημόσιου
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που παραδίδει τις κοινωφελείς
λειτουργίες των Δήμων στους ιδιώτες, κόντρα στον Καλλι-
κράτη.

Έμμεση εκλογή δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου με
απλή αναλογική – Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι αιρε-
τοί και ανακλητοί!

Συνελεύσεις κατοίκων στις γειτονιές με δικαίωμα βέτο στις
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που τις αφορούν. 

Δικαίωμα ψήφου σε όλους τους μόνιμους κατοίκους ανε-
ξάρτητα από εθνικότητα, φυλή και θρήσκευμα. 
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