
ΕΊΜΑΣΤΕ Ο ΓΕΊΤΟΝΑΣ ΣΟΥ, απλοί άνθρωποι της διπλανής πόρ-
τας, που πιστεύουμε ότι μόνο η ανεξάρτητη αντικαπιταλιστική 
δράση ΕΝΑΝΤΙΑ σε ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ και ΤΟΠΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΔΗ-
ΜΟ), μέσα από κινήσεις και συσπειρώσεις μπορεί να δώσει 
απάντηση σε μια πολιτική υποταγής και να κάνει ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ 
τη ζωή μας, που αντισταθήκαμε στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση 
της ζωής μας και βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες:

Eνάντια στην υφαρπαγή του χώρου των 137 στρεμμάτων για 
τη δημιουργία της επισκευαστικής ζώνης του ΜΕΤΡΟ και 
τη μετατροπή της πλατείας (ΚΡΕΟΝΤΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ) σε 
ιδιωτικό πάρκινγκ.

Ενάντια στην κατασκευή του Μall στην Ακαδημία Πλάτωνος 

και το κλείσιμο κάθε μικρομεσαίας δραστηριότητας στην 
περιοχή.

Για την λήψη μέτρων στις διαβάσεις του τρένου μέχρι την 
τελική υπογειοποίησή του. 

Για το χτίσιμο του 50ού Λυκείου.
Ενάντια στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας δίπλα μας.
Ενάντια στους πλειστηριασμούς σπιτιών γειτόνων μας, ανα-

πτύσσοντας έμπρακτη αλληλεγγύη επανασυνδέοντας τις 
παροχές από διακοπές ρεύματος και νερού.

Ενάντια στις νεοναζιστικές συμμορίες της ΧΑ και τα πα-
ρακλάδια της. 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ • ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΝΤΙΝΑ ΡΕΠΠΑ
Δασκάλα, Δ.Σ. Αριστοτέλη, Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων,  
Συντονισμός Προσφυγικό/Μεταναστευτικό, πλ. Αττικής

ΓΊΑ ΤΊΣ ΓΕΊΤΟΝΊΕΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΊΜΑΣΤΕ ΓΕΊΤΟΝΕΣ που μεγαλώσαμε στην «πίσω αυλή» της Αθήνας, της Αθήνας που δημιούργησαν 
ο ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ο ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, η ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ο ΚΑΜΙΝΗΣ… και τα κόμματά τους

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Φοιτητής Φυσικού, εργαζόμενος στον επισιτισμό, 
μέλος της ΕΑΑΚ και «Λάντζα», Πλάτωνα
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Γιόλα) 
Οδοντίατρος, Σεπόλια
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΑΝΩ  
Εκπαιδευτικός ΔΕ, Κολωνός
ΒΑΣΣΟΥ ΑΘΗΝΑ Φοιτήτρια Πολιτικών Μηχανικών, 
ΕΑΑΚ, Ακαδ. Πλάτωνα
ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ  
Φοιτητής Πληροφορικής κι εργαζόμενος στον 
επισιτισμό, μέλος της ΕΑΑΚ και της «Λάντζα», πλ. Αττικής
ΚΑΚΑΝΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες, Λαϊκή Συνέλευση 
Σεπόλια-Κολωνός-Ακ. Πλάτωνα
ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ  
Γεωπόνος, Λαϊκή Συνέλευση Σεπόλια-Κολωνός-Ακ. 
Πλάτωνα, Κολωνός
ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Εργάτης Τυπογραφείου, Λαϊκή Συνέλευση Σεπόλια-
Κολωνός-Ακ. Πλάτωνα, Σεπόλια

ΚΑΤΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Φοιτητής, εργαζόμενος στον 
επισιτισμό, μέλος της ΕΑΑΚ και της «Λάντζα», Σεπόλια
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Συνταξιούχος ΟΤΑ, Λαϊκή Συνέλευση  
Σεπόλια-Κολωνός-Ακ.Πλάτωνα, Κολωνός
ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΑΝΝΑ 
Φοιτήτρια ιστορικού, εργαζόμενη στον επισιτισμό, 
μέλος της ΕΑΑΚ και της Λάντζας, Ακ. Πλάτωνα
ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
Δασκάλα 144ο ΔΣ, Τρεις Γέφυρες 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (Ματίνα) 
Δημοσιογράφος, Συντονιστικό αγώνα ενάντια  
στο Mall Ακαδημία Πλάτωνος, Ακ. Πλάτωνος
ΡΕΠΠΑ ΒΕΝΕΤΙΑ (Βέτα) 
Καθηγήτρια Α’ ΕΛΜΕ, Θυμαράκια
ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Γιατρός παθολόγος,  
πρόεδρος σωματείου εργαζομένων νοσοκ. Αττικό, 
γρ. ΠΕ ΝΑΡ, Σεπόλια
ΣΑΜΟΥΡΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (Αριάνα)  
Νηπιαγωγός, Σεπόλια
ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γεωλόγος, Λόφος Σκουζέ



H περιοχή με το λιγότερο ποσοστό πράσινου σε όλη την 
Αθήνα, oι βρώμικοι κάδοι, οι άπλυτοι δρόμοι, τα κακοσυ-
ντηρημένα πεζοδρόμια-παγίδες για όλους, η έλλειψη υπο-
δομών κοινής ωφέλειας αποτυπώνουν τη ζοφερή εικόνα.

Ολόκληρες περιοχές, όπως η Παρακηφίσια ζώνη, με τις 
εγκαταλειμμένες βιομηχανίες, την απουσία αποχετευτι-
κού δικτύου για τα όμβρια, την αυθαίρετη χρήση κτιρίων 
για συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία υλικών που 
συλλέγονται μέσα και έξω από τους κάδους.

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που εκπέμπουν ανεξέλεγκτα 
δίπλα σε σχολεία και σπίτια, χωρίς ο δήμος να κάνει τίποτα 
για να ελέγξει την κατάσταση, ούτε για να ξηλωθούν οι 

παράνομες εγκαταστάσεις.
Δεν υπάρχει χώρος του δήμου για στέκι νεολαίας, για στέγα-

ση εκδηλώσεων ερασιτεχνικής-καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
Οι αθλητικοί χώροι δεν επαρκούν. Δίνονται μόνο σε ομάδες 

με αντίτιμο, ενώ πολλοί είναι ακατάλληλοι.
Οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας (Κέντρο Υγείας και μονάδες 

ΕΟΠΥΥ) είτε έκλεισαν, ή υποβαθμίζονται συνεχώς και δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες για όλους, να βάζουν οι ασφαλισμέ-
νοι βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο θεσμός του οικογενειακού 
γιατρού είναι σε αναλογία 1 προς 8.500 ασφαλισμένους, 
οι υπηρεσίες του Δημοτικού Ιατρείου ανεπαρκείς και δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας υγείας.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ & ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ…

Η Αθήνα θέλει αγώνα,   όχι νοικοκύρεμα!

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

Η εγκληματική οργάνωση της ΧΑ και ο υπόδικος Κασιδιά-
ρης, και στο δημοτικό συμβούλιο, δεν τους ενδιέφεραν 
τα πραγματικά προβλήματα των κατοίκων, ήταν ενάντια 
στους αγώνες των κατοίκων. Το μόνο που τους ενδιαφέρει 
είναι να ποτίσουν με το δηλητήριο του ρατσισμού-φασι-

σμού τις γειτονιές μας. Οι νεοναζιστικές συμμορίες είναι 
προθάλαμος της παραβατικότητας στη περιοχή μας, που 
κτυπούν συναγωνιστές, μετανάστες/πρόσφυγες, στέκια 
συλλογικοτήτων, καταστήματα μεταναστών.

Ενάντια στις εκδικητικές απολύσεις νέων εργαζόμενων της 
περιοχής που δουλεύουν delivery για 2,7€ την ώρα με κίν-
δυνο της ζωής τους και τις απολύσεις – επειδή δεν έπιασαν 
το «πλαφόν» στις εταιρείες τηλεφωνικών κέντρων.

Μαζί με αγωνιστές από συλλόγους γειτονιάς-λαϊκές συνε-
λεύσεις-εργατικές λέσχες, ενεργοί κάτοικοι της πόλης, 
εκπαιδευτικοί, πήραμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
μιας νέας Δημοτικής Κίνησης. 

ΔΊΑΛΕΓΟΥΜΕ το δρόμο της αντίστασης με στόχο τη συ-
γκρότηση ενός πόλου συσπείρωσης – πρωτοβουλιών και 
συντονισμού δράσης στις γειτονιές μας, με επίγνωση των 
δυσκολιών.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ σε όλους όσοι πλήττονται από τις πολι-
τικές τους και θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση στην 
πόλη-φυλακή και τις γειτονιές-γκέτο που μας φτιάχνουν. 

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ
Στην 4η Δημοτική Κοινότητα, ζούμε πάνω από 100.000, 

στοιβαγμένοι, ανάμεσα σε 4-5 κεντρικές λεωφόρους, 
τις γραμμές του ΟΣΕ, του ΗΣΑΠ και του εγκιβωτισμέ-
νου Κηφισού (που τον μετέτρεψαν σε υπόγειο αγωγό και 
δρόμο ταχείας κυκλοφορίας).

Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στην περιοχή μας στον ΟΑΕΔ 
ξεπερνούν το 20%. Οι πραγματικοί άνεργοι είναι πολύ 
περισσότεροι. Χιλιάδες είναι και όσοι δουλεύουν μόνο πε-
ριστασιακά ή δουλεύουν αλλά μένουν απλήρωτοι για μήνες.

Αυτοί που αναζητούν φαγητό από τα συσσίτια και κουζίνες 
αλληλεγγύης ή παίρνουν τρόφιμα από δίκτυα ξεπερνούν 
τους 2.000.

Οι παιδικοί σταθμοί δεν επαρκούν, δεν έχουν κατάλληλα κτίρια, 
υποδομές και εξοπλισμό. Αρκετοί θα κλείσουν (30), έως το 
τέλος του χρόνου, λόγω ακαταλληλότητας και το πρόβλημα 
θα ενταθεί. Οι γονείς συνεχίζουν να πληρώνουν τροφεία.

Στα σχολεία υπάρχει έλλειψη χώρων και υποδομών. Χαμηλή 
χρηματοδότηση για τις ανάγκες θέρμανσης, τις λειτουργι-
κές δαπάνες και τη συντήρηση. Με τις πρώτες σταγόνες 
πλημμυρίζουν τα προαύλια και οι δρόμοι πρόσβασης σε αυτά.

Τα νηπιαγωγεία από έλλειψη αιθουσών δεν μπορούν να 
δεχτούν τα προνήπια, με αποτέλεσμα εκατοντάδες παιδιά 
να μένουν εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου. 

Οι ηλικιωμένοι, άποροι, φτωχοί και ανασφάλιστοι είναι ου-
σιαστικά ανυπεράσπιστοι, αφού δεν υπάρχουν επαρκείς 
δομές από τον δήμο για να καταγράψει, να προστατεύσει, 
να αποκαταστήσει και να φροντίσει όσους έχουν ανάγκη. 

Οι δημοτικοί φόροι-τέλη αποτελούν δυσβάσταχτο κονδύλι στις 
συνθήκες της φτώχειας, αλλά και των άλλων εξόδων που 
φορτωνόμαστε, όταν μάλιστα από τα προβλεπόμενα 40εκ. 
ευρώ (Τεχνικό πρόγραμμα του Δ. Αθηναίων για το 2018) δεν 
διατέθηκε ούτε υλοποιήθηκε έστω 1€ για τις γειτονιές μας.



Όλα τα προηγούμενα χρόνια, στις γειτονιές μας υπήρ-
ξαν σπίθες αντίστασης και αγώνων για τα προβλήματα που 
προκαλεί η πολιτική τους. 

Πολλοί απ’ τους αγώνες είχαν αποτελέσματα και απέτρε-
ψαν καταστροφικές επιλογές του Δήμου, άλλοι ανέστειλαν 
σχεδιασμούς τους (π.χ. το οικόπεδο για δημιουργία νηπια-
γωγείου (Δημοσθένους) αντί για 6ωροφο κτίριο της ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ, την οριστική εγκατάλειψη κατασκευής του φαρα-
ωνικού τύπου Μall της Blackrock, την αποτροπή κατασκευής 
κτιρίου της red’s, την παρεμπόδιση υφαρπαγής χώρου για 

παιδική χαρά στην Κολοκυνθού από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, την 
έναρξη ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ των γραμμών του ΤΡΕΝΟΥ (από 
ΣΙΩΚΟΥ-στ. ΛΑΡΙΣΣΗΣ), την κατεδάφιση κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας (ΔΩΔΩΝΗΣ, ΜΕΤΡΟ κ.ά.).

Αλλά και αγώνες ενάντια στο δηλητήριο του ρατσισμού 
και τη δράση φασιστικών ομάδων, που με την εμετική τους 
προπαγάνδα εμπόδιζαν την είσοδο προσφυγόπουλων στα 
δημόσια σχολεία, επιδιώκοντας να σπείρουν έναν σύγχρονο 
εμφύλιο ανάμεσα στους φτωχούς. 

Χρόνια τώρα με όλους τους Δημάρχους, δεν έγιναν οι ανα-
γκαίες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής ούτε 
επιλύθηκαν σοβαρά προβλήματα, αντιθέτως η κατάσταση 
συνεχώς επειδεινώνεται. Σεπόλια, Λ. Σκουζέ, Κολοκυνθού, 
Αϊ-Γιώργης, Κολωνός, Ακ. Πλάτωνα, Θυμαράκια, Κ. Πατήσια 
έχουν «θαφτεί» κάτω από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία. 

Οι υποψήφιοι ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (πολιτικοί 
γόνοι των κομμάτων και των δημάρχων που διοικούν πάνω 
από 40 χρόνια τον τόπο και το Δήμο Αθήνας) και ο εκλε-
κτός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ προσπαθούν 
να κρύψουν τις ευθύνες τους, με ιλουστρασιόν φυλλάδια, 

βαρύγδουπες-ψεύτικες εξαγγελίες, επικοινωνιακά ευφυ-
ολογήματα περί πάρκων τσέπης και πράσινων ταρατσών, 
έχοντας την αμέριστη στήριξη των ΜΜΕ, των κομμάτων 
εξουσίας που υπηρετούν και των ανθρώπων του χρήματος 
που επενδύουν επάνω τους.

Στην πράξη βλέπουν τον δήμο ως ανταποδοτική επιχεί-
ρηση, φορομπηχτικό-εισπρακτικό μηχανισμό, μέσο για την 
εξυπηρέτηση επιχειρηματικών-οικονομικών συμφερόντων με 
αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, με δωρεάν παραχώρηση 
δημόσιων χώρων σε κατασκευαστικές εταιρείες για εκμετάλ-
λευση και παράδοση της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ

•	Πραγματική αναβάθμιση και ανάδειξη των δυο παγκόσμιας 
αίγλης χώρων, του Ιππείου Κολωνού και του αρχαιολο-
γικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνα. Προστασία τους 
έναντι επιχειρηματικών συμφερόντων με καθορισμό των 
ζωνών προστασίας γύρω από αυτούς. Αξιοποίησή τους 
για εκδηλώσεις πολιτισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης. 
Ανέγερση του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών στο νέο 
τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, δίπλα στις αποθήκες 
του υπουργείου Πολιτισμού. Καμία δημοτική αρχή δεν 
είχε συνολικό σχέδιο προστασίας και αναβάθμισης των 
αρχαιολογικών χώρων, ποτέ δεν απαίτησε την ανέγερση 
του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών. Αντιθέτως όλες 
τους τροποποιούσαν τμηματικά το Σχέδιο Πόλης ανά οι-
κοδομικά τετράγωνα ανάλογα με τις επιδιώξεις μεγάλων 
τοπικών επιχειρηματικών συμφερόντων που εκφράζουν 
με ευλαβική πίστη οι τοπικοί «κομματάρχες» των τριών 

δημοτικών παρατάξεων Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ.
•	Δημιουργία ενός μεγάλου πεζοδρόμου περιπάτου με δε-

δροφύτευση και παγκάκια, 1 λωρίδα μόνο για ποδήλατα, 
που θα συνενώνει τον χώρο του ΣΤ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Λ. 
ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ-Λ. ΣΚΟΥΖΕ-ΜΕΤΡΟ-ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ-ΚΑ-
ΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ.

•	Διεκδικούμε την άμεση απόδοση χώρων που επιβαρύ-
νουν την περιοχή μας με τις χρήσεις τους, με παράλλη-
λη δημιουργία χώρων πράσινου.

•	Σχεδιασμό για μετατροπή όλης της παρακηφίσιας ζώ-
νης σε ένα υπερτοπικό πάρκο στη Δ. Αθήνα, που θα 
ξεκινάει από την Π. Ράλλη έως τις 3 Γεφυρες, θα πε-
ριλαμβάνει απαλλοτριώσεις, αλλαγές χρήσεων γης, 
μεταφορά οχλουσών επιχειρήσεων, αναστολή έκδοσης 
οικοδομικών αδειών στην περιοχή.

•	Ενοποίηση όλου του χώρου από το παλαιό εργοστάσιο 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Οι γειτονιές μας δεν έχουν ανάγκη από δήθεν «νοικοκυραίους» δημάρχους, σκυφτούς, προσκυνημένους στις εντολές 
της επιτροπείας της ΕΕ και των κυβερνήσεων τους, αλλά από μια διαφορετική πολιτική μ’ ένα ριζικό πρόγραμμα ανα-
πλάσεων που θα έχει στο κέντρο της προσοχής του τους κατοίκους και τις ανάγκες τους, τη φροντίδα για το παιδί, τον 
νέο/α, τη γυναίκα, τους ηλικιωμένους, τους ανήμπορους, τους άνεργους, τους άστεγους και τους τοξικο-εξαρτημένους. 



Μουζάκη-Μακεδονικών κλωστηρίων-ΚΤΕΛ, με απαλλο-
τριώσεις-ανάκληση της οικοδομικής άδειας (Μουζάκη), 
& δημιουργία πρασίνου.

•	Υπογειοποίηση των γραμμών του τρένου και κάλυψη με 
πράσινο. Οι αγώνες που δόθηκαν δεν πρέπει να πάνε χα-
μένοι, ούτε η διαδικασία της υπογειοποίησης στις καλέν-
δες. Ο Δήμος χρειάζεται να πάρει θέση και να φροντίσει: 
για την πλήρη υπογειοποίηση σε όλο το μήκος και νότια 
του Κεντρικού σταθμού Αθηνών, τη μετατροπή όλου του 
χώρου σε πράσινο, τη μελέτη για την διάνοιξη των απα-
ραίτητων- αναγκαίων για τους κατοίκους δρόμων πάνω 
από τις γραμμές, χωρίς δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

•	Αξιοποίηση του Σταθμού Πελοποννήσου μετατρέποντάς 
τον σε μουσείο και χώρο εκδηλώσεων. 

•	Να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΑ τα δύο ΚΤΕΛ (ΚΗΦΙΣΟ και 
ΛΙΟΣΙΩΝ) και οι χώροι να μετατραπούν σε πάρκα.

•	Απαλλοτρίωση κτιρίου ΥΠΕΔΑ (όπισθεν ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ-
ΡΙΟΥ), μετατροπή σε χώρο πολιτισμού-μουσικής εκπαί-
δευσης και χορού, διαμόρφωση και σύνδεση του περι-
βάλλοντος χώρου με δίκτυο όμβριων.

•	Να μεταφερθεί η επισκευαστική ζώνη του ΜΕΤΡΟ σε χώρο 
όπου δημιουργούνται νέοι σταθμοί έξω από κατοικημένες 
περιοχές. Ο χώρος των 137 στρεμμάτων να μετατραπεί σε 
ένα μεγάλο άλσος με αθλητικούς χώρους. Να αποδοθεί 
ο χώρος 1.700 τ.μ. (δίπλα στο 144- Χ’’αποστόλου) για τη 
δημιουργία νηπιαγωγείου. 

•	Δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού γηπέδου για basket-
volley ball (πλάι από Κολυμβητήριο).

•	Παραχώρηση του εγκατελειμμένου αναψυκτηρίου στον Λ. 

Σκουζέ στη νεολαία της περιοχής για πολιτιστικό κέντρο.
•	Άμεση έναρξη εργασιών στο παλιό εργοστάσιο ΒΟΤΡΥΣ, 

για το χτίσιμο και την επαναφορά από τον ΠΛΑΤΩΝΑ του 
9ου ΕΠΑΛ. Την κατασκευή του 89ου νηπιαγωγείου & την 
επισκευή και αναστήλωση του διατηρητέου κτιρίου για χρήση 
πολιτιστικών-καλλιτεχνικών δράσεων, καθώς και του παλιού 
εργοστασίου ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ με καθαρισμό του χώρου και 
δημιουργία ενός σύγχρονου περιβαλλοντικού πάρκου. 

•	Δίκτυο όμβριων υδάτων και φρεάτια στη περιοχή Κο-
λοκυνθού, Ακαδημία Πλάτωνος, περιοχή Βουστάσιου και 
περιμετρικά στο ΜΕΤΡΟ.

•	Διάνοιξη της Γαλαξιδίου Αμφιαράου, Κρέοντος στα Jumbo, 
Αντιγόνης, Κωνσταντινουπόλεως (εργοστάσιο ΑΤΛΑΣ), 
Γράμμου, με τα απαραίτητα έργα αποχέτευσης και φω-
τισμού. Διαπλάτυνση της Αίμωνος, της Ιφιγενείας.

•	Ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, με ειδικούς διαδρόμους σε όλα τα πεζοδρόμια 
και επαναχάραξη κάποιων που οδηγούν πάνω σε επικίν-
δυνα σημεία.

•	Δημιουργία τεσσάρων (4) Παιδικών σταθμών στις περι-
οχές Νιρβάνα, Θυμαράκια, Σεπόλια, Κολοκυνθού καθώς 
και δύο (2) Βρεφικών στις περιοχές Κολωνού και Θυμα-
ρακίων-Σεπολίων. 

•	Φωτισμός πλατειών και οδών, ειδικά σημείων που είναι 
περάσματα για παιδιά και ηλικιωμένους.

•	Απαγόρευση τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
πλησίον σχολείων-βρεφονηπιακών σταθμών-γηροκομείων, 
χώρων εν γένει συνάθροισης ευάλωτων ομάδων. Άμεση κα-
τεδάφιση όσων βρίσκονται κοντά στους παραπάνω χώρους.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Γι’ αυτό δεν ζητάμε μόνο την ψήφο σας, αλλά κυρίως τη συμμετοχή και τη δράση σας στις πρωτοβουλίες των 
φορέων και των επιτροπών της γειτονιάς, για να ανατραπεί αυτή η πορεία απαξίωσης της ίδιας της ζωής μας. 

Η ζωή μας θα αλλάξει, όχι με τις ασπιρίνες και τις ψευτοπροτάσεις προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά με 
ριζοσπαστικές λύσεις που θα θίγουν συμφέροντα. 

Το πρόγραμμα και οι προτάσεις μας δεν κοστολογούνται με κριτήριο τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το 
δήθεν «νοικοκύρεμα» του Δήμου των Μπακογιαννέων-Γερουλάνων, ούτε χωράνε στη λογική των «εφικτών 
προτάσεων» του ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, κοστολογούνται με βάση την πραγματικότητα που ζούμε, τις ανάγκες μας και 
τη δημιουργία ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά μας, την εκπλήρωση βασικών δικαιωμάτων 
για μόρφωση, κοινωνική φροντίδα, ψυχαγωγία, άθληση, ασφάλεια. Το κόστος αυτό είναι απειροελάχιστο 
μπροστά στα κέρδη και τον πλούτο ελάχιστων παραγόντων και φίλων των κ.κ. υποψήφιων Δημάρχων.

Με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και τη νεολαία.
Για να φωτίσουμε τις «πίσω αυλές» της πόλης.


