Ο ∆ήµος µας, βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, όλα µοιάζουν
ακίνητα. Tα κλειστά µαγαζιά, οι ασυντήρητες παιδικές χαρές, οι δρόµοι, οι
πλατείες, η υποβάθµιση του πρασίνου, δίνουν την εικόνα µιας
εγκαταλελειµµένης πόλης. Η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει περάσει σε δεύτερη
µοίρα. Οι πολίτες του ∆ήµου µας είναι σε κατάσταση απελπισίας, µε την τωρινή
δηµοτική αρχή απούσα από τα καθηµερινά προβλήµατά τους, χωρίς δράσεις οι οποίες να
βελτιώνουν τη ζωή των συµπολιτών µας και την εικόνα της Πόλης µας. Η υπάρχουσα
δηµοτική αρχή µε επικεφαλής τον Νίκο Σαράντη, ο οποίος ανδρώθηκε πολιτικά και πλάστηκε
αυτοδιοικητικά από όλους αυτούς που κατάντησαν τον τόπο µας έρµαιο των Τροϊκανών και της
Μέρκελ και λήστεψαν τις ζωές και τα όνειρά µας, φέρει µεγάλη κοινωνική και πολιτική ευθύνη.

Βασικοί στόχοι της παράταξής µας είναι:

1 Κανείς µόνος του στην κρίση.

Ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες, στήριξη και αρωγή σε
όλες τις κοινωνικές δοµές αλληλεγγύης, όπως
«το τρένο της αλληλεγγύης», η «∆ράση»,
οι συλλογικότητες του Πάρκου Τρίτση, οι γενικές
συνελεύσεις κατοίκων όπως του Αττάλου, του
Αγ. Τρύφωνα, η Εκκλησία κ.α..

και στήριξη των διεκδικητικών
2 Ενθάρρυνση
κινηµάτων,
Η πολιτική ευθύνη της διοίκησης του κ. Νίκου Σαράντη έγκειται:
1) Στην ανοχή και στήριξη της πολιτικής της λιτότητας η οποία
πλήττει όλα τα στρώµατα της κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους
και τις γυναίκες.
2) Στην απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την
στήριξη του Καλλικράτη, ο οποίος αφυδατώνει τον θεσµό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλοντας ένα ∆ηµαρχοκεντρικό
µοντέλο διοίκησης.
3) Στην φοροεισπρακτική πολιτική, επιβάλλοντας τα
υψηλότερα δηµοτικά τέλη και εισφορά γης σε χρήµα µε
αντικειµενικές τιµές προ κρίσης.
4) Στο κλείσιµο των ∆οµών Υγείας ΙΚΑ Αγίων
Αναργύρων, Ανάκασας και Καµατερού αλλά και του κοντινότερου
Νοσοκοµείου στο δήµο µας, το Γ. Ν. Πατησίων, ενώ έγκαιρα ήταν
γνώστης της κατάστασης.
5) Στην ανεπαρκή συντήρηση των υποδοµών (παιδικές
χαρές, πεζοδρόµια, σχολικά κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις).
6) Στην τεράστια απώλεια εσόδων, από διαφηµιστικές
εταιρίες οι οποίες έχουν κλείσει. Αντί να διεκδικεί την είσπραξη
µεγάλων οφειλών προς τον ∆ήµο, προτίµησε την εύκολη λύση, να
πληρώσουν οι δηµότες µε αύξηση των τελών, των τροφείων κλπ.
7) Στην αποδοχή µιας επαχθούς σύµβασης του
ΟΣΕ, χωρίς να διεκδικήσει τίποτε για τον
∆ήµο (γραµµές Πελοποννήσου, ρυµοτοµική
γραµµή στην Κων/πόλεως, 30 χρόνια
σύµβαση).
8) Στις απολύσεις και τις περικοπές σε Νοµικά
πρόσωπα και
Οργανισµούς.
9) Στην εγκατάλειψη των
πόλεων σε
νεροποντές ιδίως στο
Καµατερό και το
κέντρο των Αγίων
Αναργύρων.
10) Στην αδιαφορία για
το Πάρκο Α. Τρίτσης
αφήνοντάς το για
µήνες χωρίς ρεύµα.
Η παράταξη του κ. Νίκου Σαράντη δεν έχει τολµήσει ποτέ, δεν έχει πεί
ποτέ όχι σε εκείνους που έπρεπε να πεί, δεν έχει πλέον τίποτα να
προσφέρει, ουσιαστικά έχει κλείσει τον κύκλο της και µε
επικοινωνιακά τρίκ προσπαθεί να επιβιώσει, περιµένοντας απαθής για
την παράδοση της ∆ιοίκησης.

Συµπολίτες και Συµπολίτισσες
των Αγίων Αναργύρων και του
Καµατερού, οι ∆ηµοτικές εκλογές
του Μαΐου θα πραγµατοποιηθούν
σε µια περίοδο πρωτοφανούς
κρίσης στη χώρα µας.
Οι νεοφιλελεύθερες µνηµονιακές
κυβερνήσεις, απάνθρωπες και
σκληρές, έχουν οδηγήσει την χώρα
σε διάλυση και τους πολίτες σε
απόγνωση και εξαθλίωση.
 30% ανεργία (67% στη νεολαία)
 40% ανασφάλιστοι
 300.000 λουκέτα σε επιχειρήσεις
 50% µειωµένα εισοδήµατα
 Ξεπούληµα της δηµόσιας
περιουσίας και υποβάθµιση του
περιβάλλοντος.
 Πλειστηριασµοί, χαράτσια,
άστεγοι, διακοπές νερού και
ρεύµατος.
 ∆ιάλυση του όποιου συστήµατος
Υγείας (κλείσιµο νοσοκοµείων,
ΕΟΠΥΥ).
 Αύξηση των ψυχικών παθήσεων
και των αυτοκτονιών.

Η Αυτοδιοίκηση είναι το
µεγαλύτερο θύµα των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
• Μείωση κατά 60% των κρατικών
πόρων έως το 2013 και επιπλέον
µείωση 12.5% για το 2014.
• Απολύσεις εργαζοµένων και
διάλυση υπηρεσιών
(∆ηµοτική αστυνοµία, σχολικοί
φύλακες κ.λ.π.)
• Απώλεια του αυτοδιοικητικού και
κοινωνικού χαρακτήρα
• Επαπειλούµενη ιδιωτικοποίηση
των κοινωνικών και πολιτικών
δοµών.

για να προστατέψουµε την αξιοπρέπειά
της ζωής µας. Κανείς συµπολίτης µας χωρίς ρεύµα,
νερό, τροφή. Κανένας πλειστηριασµός κατοικίας στον
∆ήµο µας.

και εκσυγχρονισµός της πόλης µας,
3 Εξανθρωπισµός
για να σταµατήσει να χαρακτηρίζεται αυτή από την
εικόνα εγκατάλειψης που µέχρι σήµερα παρουσιάζει.

άλυτων ζητηµάτων υποδοµής,
4 Αντιµετώπιση
όπως αντιπληµµυρικά έργα, πεζοδροµήσεις,
ηχορρύπανση, ελεύθεροι χώροι κ.λ.π.

του χαρακτήρα και της χρήσης του
5 Προστασία
πάρκου Τρίτση. Θα αντισταθούµε σε κάθε απόπειρα
ιδιωτικοποίησής του και αλλοίωσης του χαρακτήρα του.

∆ιεκδικητικό αυτοδιοικητικό κίνηµα µαζί µε
6 άλλους
∆ήµους, γιατί από µόνος του ένας ∆ήµος λίγα
θα καταφέρει.

λήψης αποφάσεων από το ∆ήµαρχο
7 Μεταφορά
στο ∆ηµότη µέσω θεσµών λαϊκής συµµετοχής και
απόφασης (δηµιουργία ∆ηµοτικού συµβουλίου
Νεολαίας, συµµετοχικού προϋπολογισµού, τοπικών
δηµοψηφισµάτων).

Αξιοποίηση της δηµιουργικότητας και της

8 γνώσης του προσωπικού του δήµου µας, καθιστώντας
το δηµιουργό και όχι εκτελεστή στείρων αποφάσεων.

Επαναφορά ξεχασµένων αξιών, όπως η Άµιλλα, η
9 ∆ηµιουργία,
ο Πολιτισµός, οι Τέχνες στη νέα γενιά σε
συνεργασία µε τους δασκάλους.

10 Αντίσταση

σε κάθε ρατσιστική αντίληψη και στον
εκφασισµό της κοινωνίας.

Η παράταξή µας διεκδικεί την ψήφο σας για να προασπίσει τα συµφέροντα
της πόλης και των κατοίκων της.
Εµείς δε θα γίνουµε οι ορντινάντσες των επιλογών των όποιων κυβερνήσεων.
Και όταν λέµε όλων των κυβερνήσεων, εννοούµε όλων.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Πρώτη δηµόσια εκδήλωση - παρουσίαση τoυ υποψηφίου ∆ηµάρχου Γιώργου Κοµµατά

Ένα ασφυκτικά γεµάτο Μαρία - Έλενα
από δηµότες και δηµότισσες, που µας
γέµισαν αισιοδοξία και δύναµη για να
συνεχίσοuµε τη διαδροµή προς την ανατροπή
όλων αυτών των απάνθρωπων µνηµονιακών πολιτικών που
εφαρµόζονται στη χώρα και το δήµο µας.

Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Γιώργος Κοµµατάς µε την
υποψήφια Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου, τον
εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη και τον
διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθµού «Στο Κόκκινο» Κώστα
Αρβανίτη, στην εκδήλωση παρουσίασης της παράταξής µας
σε δηµοσιογράφους και blogers της περιοχής µας.

