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Όμηροι του Καλλικράτη
Με τον «Καλλικράτη», η συνταγή του Μνημονίου για την

Αυτοδιοίκηση περικόπτεται δραστικά η χρηματοδότηση
των δήμων, περιορίζεται απελπιστικά το κοινωνικό τους
έργο, σπρώχνονται στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενοι
στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Οι κεντρικοί πόροι μει-
ώνονται μέχρι και 40% με συνέπεια να περιοριστούν οι
βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα δημοτικά ιατρεία, τα προ-
γράμματα πολιτισμού και αθλητισμού, ενώ η προστασία
ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες όπως και η πρό-
νοια για τους κοινωνικά αποκλεισμένους σχεδόν θα εξα-
φανιστούν. Συνολικά θα περικοπεί η χρηματοδότηση, των
δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες οδηγούνται
στην απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση. Επί πλέον με τον
«Καλλικράτη», η κρατική διοίκηση γίνεται πιο αυταρχική,
συρρικνώνεται η αυτοδιοίκηση, παραδίδονται στις κυ-
ρίαρχες δικομματικές δυνάμεις οι δήμοι και οι περιφέ-
ρειες. Παράλληλα, με την μεταφορά αρμοδιοτήτων με
πρόσχημα την αποκέντρωση, δίνονται αρμοδιότητες σε
θέματα Παιδείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δή-
μους και στις Περιφέρειες τις οποίες ήδη με δυσκολία
χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό χρη-
ματοδοτεί, με συνέπεια, την παραπέρα υποβάθμιση τους
και την παράδοσή τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Καταχρεωμένος ο Δήμος
Ειδικά στον Άλιμο, στο τέλος του 2002 το χρέος των

Νομικών Προσώπων και του Δήμου ανερχόταν στα 20
εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2006, με διοίκη-
ση προσκείμενη στη ΝΔ, είχε υπερδιπλασιαστεί. Σήμερα,
με διοίκηση προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ, απλά “δεν έχει αυ-
ξηθεί”! Όμως στις υπάρχουσες συνθήκες που το 60% των
αρμοδιοτήτων των Νομαρχιών “περνάει” στους Δήμους,
αυτό ισοδυναμεί με το να έχει δεκαπλασιαστεί. Ο Δήμος
Αλίμου, όπως και οι περισσότεροι Δήμοι της Επικράτειας
αντιμετωπίζει από 1/1/11 το φάσμα της οικονομικής κα-
τάρρευσης και της αναγκαστικής διαχείρισης με την έν-
ταξή του στο “Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης” του “Καλ-

λικράτη”. Παράλληλα ο δρόμος για απολύσεις των εργα-
ζομένων στον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα ήδη έχει
ανοίξει με την μη ανανέωση των συμβάσεων. 

Άμεσα πλήττονται από τις πολιτικές λιτότητας του Μνη-
μονίου και του Καλλικράτη, η Παιδεία, ο Πολιτισμός, και
οι Κοινωνικές Παροχές.

Από την πριν από το Μνημόνιο εποχή, η κατανομή των
πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
γίνεται με αδιαφάνεια, πολλές φορές παρακάμπτονται η
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές,
των οποίων οι αρμοδιότητες συνεχώς περιορίζονται και
η λειτουργία τους συνεχώς υποβαθμίζεται. 

Οι νέες αυξημένες αρμοδιότητες του Δήμου όχι μόνο
δεν συνοδεύονται με αύξηση των κονδυλίων αλλά αυτά
μειώνονται κατά 40%. Για να μπορέσει να αντεπεξέλθει ο
Δήμος στις επιπλέον υποχρεώσεις θα αναγκαστεί να προ-
σφύγει (αφού ο νέος δανεισμός, πρακτικά αποκλείεται)
σε αύξηση δημοτικών τελών, σε “χορηγίες” ιδιωτών και
σε Συμβάσεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) χωρίς
τελικά να μπορέσει να αποφύγει την υποβάθμισή τους. 

Αγώνας για ανατροπή
Αυτή η πορεία πρέπει και μπορεί να αναστραφεί. Επει-

δή οι ημερομηνίες, οι ρυθμίσεις και οι λεπτομέρειες του
“Καλλικράτη” δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, ένα κίνημα
της Αυτοδιοίκησης εναντίον του “Καλλικράτη” και του
Μνημονίου είναι δυνατόν να τον ανατρέψει. 

Το “Άνω-Κάτω στο Καλαμάκι” διεκδικεί τον λόγο και
την ενεργή συμμετοχή όλων των κατοίκων του Αλίμου,
ανεξάρτητα από προέλευση ή πολιτογράφηση, στις υπη-
ρεσίες, στον προϋπολογισμό, σ την κατανομή των κον-
δυλίων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. Διεκδι-
κούμε τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του
Δήμου. Την προστασία της εργασίας όλων των εργαζο-
μένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα, τη μονιμοποί-
ηση των συμβασιούχων γιατί πράγματι καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες. Διεκδικούμε την προστασία της Παι-
δείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου από την
κερδοσκοπία του ιδιωτικού κεφαλαίου.
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Μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο θα διεκδικήσουμε:
l Τοπικά δημοψηφίσματα δεσμευτικά για την Δημοτική Αρχή, ως πρώτο βήμα εισαγωγής των διαδικασιών του Συμμε-
τοχικού Προϋπολογισμού.

l Τους πόρους που το Κράτος κατακρατεί παράνομα.

l Το πάγωμα των αυξήσεων των δημοτικών τελών και φόρων. Την ανακατανομή τους με Κοινωνικά Κριτήρια.

l Την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων και συσκευών.

l Την αξιοποίηση των κτηρίων που ανήκουν, ή και διαχειρίζεται ο Δήμος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 

l Την επάρκεια κονδυλίων για τη συντήρηση και βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών κτηρίων.

l Την οριστική λύση στη στέγαση του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ).

l Την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου.

l Την διατήρηση των θέσεων εργασίας στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα. Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα για όλους τους εργαζόμενους.

l Την αναβάθμιση και δωρεάν παροχή των υπηρεσιών του Δήμου.

l Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθ-
μοί

l ΚΑΠΗ

l Βοήθεια στο Σπίτι

l Την αναβάθμιση της λει-
τουργίας των τμημάτων του
Πολιτιστικού Οργανισμού και
του Αθλητικού Οργανισμού. Την
διαφάνεια της χρηματοοικονο-
μικής διαχείρισης, την αντικει-
μενική, σύμφωνη με τις ανάγκες
των κατοίκων κοστολόγηση των
προγραμμάτων τους. 

Την ίδρυση:

l Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

l Κέντρου Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών με Αναπηρία.

l Κέντρου ενημέρωσης των κατοίκων
και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων σε νέους και παιδιά για την
κυκλοφοριακή αγωγή, την οδική ασφά-
λεια και την πρόληψη ατυχημάτων.

l Αυτοδιαχειριζόμενου Χώρου (ΣΤΕΚΙ)
Νεολαίας.

l Αυτοδιαχειριζόμενου Πολυχώρου Πο-
λιτισμού.

l Κοινωνικού παντοπωλείου για τη στή-
ρηξη των ανέργων και οικονομικά δοκι-
μαζόμενων συμπολιτών μας.
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ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Mουσικός, Υποψήφιος Δήμαρχος 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Σ. ΒΙΚΥ Χημικός - Εκπαιδευτικός 4ο Λύκειο Αλίμου – εκπρόσωπος 

εκπαιδευτικών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ΄ Αθήνας 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γ. ΝΙΚΟΣ  Πολιτικός Μηχανικός 

ΑΡΜΑΟΣ Γ. ΝΙΚΟΣ  Μεταλλειολόγος Μηχανικός – Οικονομολόγος

ΓΑΡΔΙΚΑΣ Π. ΓΙΩΡΓΟΣ  Φοιτητής ΤΕΙ Αθήνας

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ  Υπάλληλος ΟΣΕ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α. ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δασκάλα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Φ. ΑΠΟΛΛΩΝ  Ιδιωτικός Υπάλληλος – Δύτης

ΔΑΛΕΖΙΟΣ Θ. ΘΕΜΗΣ Υπάλληλος Αγροτικής Ασφαλιστικής – Δημοσιογράφος 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ Μέλος ΔΣ Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ

ΖΑΠΑΝΤΗ Π. ΤΕΝΙΑ Ψυχοθεραπεύτρια

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΗΣ Συνταξιούχος

ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ Ι. ΛΑΜΠΡΟΣ Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός 1ο Γυμνάσιο Αλίμου 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΕΥΗ Φοιτήτρια – Σχεδιάστρια Σκηνικών Θεάτρου

ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ Κ. ΚΩΣΤΑΣ Φοιτητής Πολυτεχνείου Παν. Πατρών

ΚΕΣΕΣ Α. ΓΙΩΡΓΟΣ Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πτυχιούχος Νομικής

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φοιτητής ΕΜΠ

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΒΙΚΥ Δασκάλα Ειδικής Αγωγής – 1ο Δημοτικό Αλίμου

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ΠΟΠΗ Λογίστρια

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΒΙΚΥ Χημικός- Εκπαιδευτικός 4ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου 

Μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας 

ΜΠΕΛΙΑ Δ. ΕΛΕΝΗ Δασκάλα – 6ο Δημοτικό Αλίμου – Μέλος ΔΣ Συλλόγου

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Ο Θουκυδίδης” 

ΝΙΚΟΛΙΑΣ-ΜΠΛΕΤΣΑΣ Δ. ΓΙΩΡΓΟΣ  Φοιτητής Παιδαγωγικής Παν. Πατρών

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΛΕΝΑ Οικονομολόγος – Λογίστρια Ελεύθερη Επαγγελματίας 

ΠΑΡΑΛΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΗΣ Γεωλόγος - Εκπαιδευτικός 4ο Λύκειο Αλίμου

ΣΜΠΩΚΟΥ Ι. ΕΥΑ Φοιτήτρια ΤΕΙ Αθήνας

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ-ΣΦΕΤΣΑ Π. ΣΤΕΛΛΑ Βιολόγος - Εκπαιδευτικός 3ο Λύκειο Αλίμου

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Οικονομολόγος

ΣΥΡΙΓΓΑ-ΜΑΝΩΛΗ Η. ΠΟΛΥ Δασκάλα – 4ο Δημοτικό Αλίμου

ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Β. ΓΙΩΡΓΟΣ Φοιτητής Κοινωνιολογίας

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ Δ. ΑΡΗΣ Πολιτικός Μηχανικός

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Λογίστρια - Ιδ. Υπάλληλος

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΕΛΛΗ Φοιτήτρια ΕΜΠ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΗΛΙΑΣ  Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
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