
Α ΝΩ
T Ω

AK

σ
το

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΜΟΥ

Καλαµάκι

∆ήµος δίπλα στους ανθρώπους. Πόλη µέσα στη ζωή.

Γιατί "ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ"
Γιατί ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΑ
Οι προτεραιότητές µας για την επόµενη πενταετία,
για τον ∆ήµο µας.

Με τους κατοίκους του Αλίµου γνωριζόµαστε ήδη πολλά χρόνια. 
Συναντηθήκαµε στις γειτονιές, στους κοινούς µας αγώνες για 
καλύτερη ζωή σε πιο όµορφη πόλη. Σήµερα, προχωράµε όλοι 
µαζί από τη διεκδίκηση στην εφαρµογή και από την ανάδειξη των 
προβληµάτων στην επίλυσή τους. ∆εν υποσχόµαστε θαύµατα: 
δεσµευόµαστε ότι θα συνεχίσουµε στην ίδια πορεία συνέπειας και 
αγώνα, µαζί µε τους ανθρώπους που κατοικούν, εργάζονται, ζούνε 
σε αυτόν τον τόπο.

Η πολύπλευρη δράση µας όλα αυτά τα χρόνια, εντός και εκτός 
δηµοτικού συµβουλίου, είναι η εγγύηση των λόγων µας. Σε αυτήν 
συγκαταλέγονται οι αγώνες για τη Μαρίνα Αλίµου, το οικόπεδο της 
οδού Ρώµα, το κτήµα Γερουλάνου, το Πανί. Βρίσκονται η 
αποκάλυψη των όρων λειτουργίας του Αναψυκτηρίου 
DIA-NOCHE, ο αγώνας ενάντια στην κατασπατάληση του 
δηµόσιου χρήµατος στην ανάπλαση της Λεωφ. Καλαµακίου, υπέρ 
των εργαζοµένων που έµεναν απλήρωτοι από τη διοίκηση 
Ορφανού, η ανάδειξη της µη πρόσληψης εργαζοµένων από τον 
ΑΣΕΠ στους παιδικούς σταθµούς, παρά τη δηµοσιευµένη 
απόφαση. Οι διεκδικήσεις για τη χορήγηση επιδόµατος βαρέων 
στους εναερίτες ηλεκτρολόγους, τη λειτουργία του πολιτιστικού 
Οργανισµού, ενάντια στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας 
(Μανδηλαρά), η υποστήριξη των Γιατρών του Κόσµου και της 
Παιδόπολης, των εργαζοµένων του Ασκληπιείου. 

Για την επόµενη µέρα του Αλίµου δεσµευόµαστε ότι δεν θα 
είµαστε αρεστοί σε όσους επιδιώκουν το ατοµικό τους βόλεµα, την 
ώρα που η κοινωνία µας υποφέρει. Θα αντισταθούµε σε κάθε 
πολιτική που οδηγεί σε µαρασµό την τοπική αυτοδιοίκηση, τον πιο 
άµεσο θεσµό στον πολίτη. Θα σταθούµε µε αλληλεγγύη στην 
πράξη, δίπλα σε κάθε άνθρωπο που δοκιµάζεται από την κρίση. 
∆εν θα επιτρέψουµε να µείνει κανείς χωρίς ρεύµα, χωρίς πρώτη 
κατοικία, χωρίς πρόσβαση στα βασικά αγαθά. 

Θα συνεχίσουµε συλλογικά, µε διαφάνεια και δηµοκρατία. Η 
επικεφαλής του Συνδυασµού µας, η Ελένη Μπελιά, µε το ήθος που 
τη διακρίνει, µε τη συνεχή, ενεργό παρουσία της στα κοινά, πρώτη 
µεταξύ ίσων, αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία µας. Χωρίς 
µεγαλοστοµίες, µε πολλή δουλειά, στοχευµένες ενέργειες για την 
τακτοποίηση των οικονοµικών του ∆ήµου και αναβάθµιση των 
κοινωνικών υπηρεσιών, προχωράµε προς ένα µέλλον αισιοδοξίας 
και δηµιουργίας. 

Εργαζόµαστε για έναν ∆ήµο δίπλα στους ανθρώπους και για µια 
Πόλη µέσα στη ζωή. Έχει έρθει η στιγµή!

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ Γ ΙΑ :

facebook.com/anokatokalamaki

Γιατί Άνω Κάτω στο Καλαµάκι
Γιατί Ελένη Μπελιά

Α ΝΩ
T Ω

AK

σ
το

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΙΜΟΥ

Καλαµάκι

∆ήµος δίπλα στους ανθρώπους. Πόλη µέσα στη ζωή.

∆ήµο αποτελεσµατικό στην υπηρεσία των πολιτών.

Έµπρακτη αλληλεγγύη και πρόσβαση όλων

στα βασικά αγαθά. 

∆ιαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση, µε συµµετοχή

και κοινωνικό έλεγχο.

Στήριξη της νεολαίας και καταπολέµηση της ανεργίας.

Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, προστασία

των δηµόσιων χώρων. 

∆ηµιουργία καθαρής και λειτουργικής πόλης

µε στήριξη των τοπικών αγορών.

∆ηµοκρατία και ελευθερία ενάντια

στο νεοναζιστικό κίνδυνο.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ:

Άνω Κάτω Στο Καλαµάκι

και ∆ήµαρχο την Ελένη Μπελιά



ήρθε η στιγµή να σταµατήσουµε την πρωτοφανή καταστροφή που 
συντελείται στη χώρα µας. Οι εκλογές του Μαΐου είναι µια µεγάλη 
ευκαιρία: να ξεκινήσουµε από τη γειτονιά µας, να αλλάξουµε τον 
τόπο µας!

Η πολιτική του Μνηµονίου έχει µετατρέψει την οικονοµική κρίση σε 
ανθρωπιστική, µε δραµατικές συνέπειες για την κοινωνία. Τα 
αποτελέσµατα είναι εξίσου αποκαρδιωτικά και στο επίπεδο της 
Αυτοδιοίκησης: οι περικοπές της χρηµατοδότησης έχουν οδηγήσει 
τους ∆ήµους σε οικονοµική ασφυξία. Οι απολύσεις- διαθεσιµότητα, 
η απαγόρευση προσλήψεων, µε την παράλληλη αύξηση των 
αρµοδιοτήτων, έχουν οδηγήσει κρίσιµες υπηρεσίες ακόµη και σε 
πλήρη κατάρρευση. Την ώρα που ο κόσµος έχει µεγαλύτερη 
ανάγκη από αναβαθµισµένες κοινωνικές υπηρεσίες που θα 
καλύπτουν τις σηµερινές, κατεπείγουσες ανάγκες, ο ∆ήµος µας 
συχνά αδυνατεί να αποκριθεί στα βασικά.

Ήρθε η στιγµή να αλλάξουµε σελίδα. Οι εκλογές του Μαΐου είναι η 
µεγάλη ευκαιρία: να αποδώσουµε τις πολιτικές ευθύνες που 
αντιστοιχούν στη δηµοτική αρχή και τις παρατάξεις που 
αποδέχτηκαν αδιαµαρτύρητα το έγκληµα. Οι ίδιοι που διοικούσαν 
το ∆ήµο επί δεκαετίες, ξάφνου µεταµφιέζονται, ο ένας µετά τον 
άλλον, σε ανεξάρτητους. Επειδή όµως οι πράξεις µετράνε και όχι ο 
προεκλογικός µανδύας, τόσα χρόνια υποστήριξαν την πολιτική που 
οδήγησε στη σηµερινή τραγική κατάσταση, πορεύτηκαν στο 
πλευρό των µνηµονιακών κοµµάτων και, αφού υπερχρέωσαν το 
∆ήµο µας, φεύγουν σήµερα αφήνοντας πίσω συσσωρευµένα 
προβλήµατα.

Ήρθε η στιγµή να τελειώνουµε µε την καταστροφή και να 
οργανώσουµε ένα ∆ήµο που θα βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους 
του. Τώρα είναι η µεγάλη µας ευκαιρία... για µια πόλη µέσα στη 
ζωή!

Εµείς, το “Άνω Κάτω στο Καλαµάκι”, µια δηµοτική κίνηση µε 
πλούσια δράση στη γειτονιά µας ήδη από το 2006, διεκδικούµε 
µαζί µε τους κατοίκους µια νέα µέρα για τον Άλιµο. Έως σήµερα, 
αξιοποιήσαµε τη θέση που µας έδωσαν οι δηµότες και, µε τις 
παρεµβάσεις των δηµοτικών µας συµβούλων, ∆ηµήτρη 
Κλαυδιανού, Ελένης Μπελιά και Γιάννη Παραλά, υπερασπιστήκαµε 
την ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον, τα κοινά µας αγαθά. 

Έτσι σήµερα, µαζί πάντα µε τους κατοίκους, µε οδηγό τις κοινωνικές 
ανάγκες και την αγάπη για τη γειτονιά µας, διεκδικούµε νέα πορεία 
για το ∆ήµο Αλίµου. Με υποψήφια δήµαρχο την Ελένη Μπελιά και 
ένα πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις σηµερινές προτεραιότητες 
της κοινωνίας προχωράµε στη µεγάλη αλλαγή που απαιτούν οι 
καιροί µας!  

Απέναντι στη διάλυση της Υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, ο ∆ήµος αναπτύσσει εξωστρεφή 
πολιτική. Πρώτο βήµα η καταγραφή των πραγµατικών αναγκών, όπως έχουν δηµιουργηθεί από την 
οικονοµική κρίση, µε έµφαση στις ευάλωτες οµάδες (άνεργοι, ΑµΕΑ, ηλικιωµένοι κοκ.)

Στόχος η δηµιουργία ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου. Σταδιακά ανοίγουµε δηµοτικά ιατρεία µε πρώτες 
ειδικότητες του Παθολόγου, Παιδιάτρου και Ψυχιάτρου.

Προσφεύγουµε στην εθελοντική αλληλεγγύη και οργανώνουµε ∆ίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και 
υποστήριξης ανέργων, κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρµακείο.  

ως προϋποθέσεις για την επιβίωση της Αυτοδιοίκησης, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητά της. 
Προτείνουµε την αναβάθµιση της συµµετοχής στην άσκηση και τον έλεγχο της δηµοτικής Αρχής µε 
συνελεύσεις γειτονιάς, τοπικά δηµοψηφίσµατα, υποχρεωτικές διαβουλεύσεις φορέων και 
συλλογικοτήτων και µε συµµετοχικό προϋπολογισµό. Στην ίδια κατεύθυνση, προωθούµε τη συνεχή 
ενηµέρωση για όλα τα ζητήµατα και την αµφίδροµη επικοινωνία µέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του 
∆ήµου και το έντυπο υλικό.

Αξιοποιούµε το δυναµικό του ∆ήµου για τον επαναπροσδιορισµό των σχέσεων µε τους δηµότες, µε 
σεβασµό στους εργαζοµένους οι οποίοι έχουν πια ουσιαστικό λόγο στα θέµατα της δουλειάς τους.

µε πρώτο το πρ. αεροδρόµιο του Ελληνικού. Ο ∆ήµος µας παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο ενάντια στο 
ξεπούληµα από το ΤΑΙΠΕ∆ και διεκδικεί µε αποφασιστικότητα την εφαρµογή της σχετικής µελέτης του 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για Μητροπολιτικό Πάρκο, της µόνης ρεαλιστικής και υλοποιήσιµης 
πρότασης.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Οι προτεραιότητές µας για την επόµενη πενταετία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Α Λ ΛΗΛΕΓΓ ΥΗ Κ Α Ι  ΥΓΕ ΙΑ

∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ Κ Α Ι  Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

µε αντιστροφή της µέχρι σήµερα κατάστασης: η παραλία µας γίνεται επιτέλους ανοιχτή στους 
κατοίκους και όχι στα ιδιωτικά συµφέροντα. 

Με τη σύµφωνη γνώµη των... “ανεξάρτητων” Ορφανού - Κονδύλη - Τσαµπαρλή, η Μαρίνα Αλίµου 
παραχωρείται σε ιδιώτες. Σταµατάµε το έγκληµα εις βάρος του δηµόσιου, του κοινού µας συµφέροντος 
µε πρώτο βήµα την προσφυγή που ήδη καταθέσαµε στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Βάζουµε τέλος στη σωρεία παραβάσεων που έχουν καταργήσει τη µικρή παιδική χαρά, έχουν 
καταστρέψει µέρος του πρασίνου για να γίνει πάρκινγκ και απαξιώνουν τον παραλιακό πεζόδροµο και 
τη µεγάλη παιδική χαρά, που κάποτε αποτελούσαν στολίδια του Αλίµου.

ΠΡΟΣ ΤΑ Σ ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΑ Σ ΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ Χ ΩΡΩΝ

Εξίσου σηµαντικά µέσα στον ιστό της πόλης είναι το κτήµα Γερουλάνου και το οικόπεδο της οδού 
Ρώµα. Στόχος µας είναι η µετατροπή του κτήµατος Γερουλάνου σε αρχαιολογικό, ιστορικό, πολιτιστικό 
και περιβαλλοντικό πάρκο µε δυνατότητα απρόσκοπτης λατρείας στον ναό των Εισοδίων της 
Θεοτόκου. Αξιοποιούµε το οικόπεδο Ρώµα για τη δηµιουργία χώρου Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
απέναντι στην αδιαφορία των έως τώρα δηµοτικών αρχών. 

Οι δηµοτικοί χώροι λειτουργούν υποστηρικτικά σε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ερασιτεχνική 
δηµιουργία, οµάδες και πρωτοβουλίες κατοίκων. Εξετάζουµε τη δηµιουργία κοινωνικού ωδείου. 
Ενθαρρύνουµε το µαζικό αθλητισµό. Βάζουµε φραγµό στην προβλεπόµενη κατεδάφιση του 
δηµοτικού Κολυµβητηρίου, ενός έργου που παραµένει σύγχρονο και συντηρείται µε χρήµατα του 
ελληνικού λαού.

ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ -  ΑΘΛΗΤ ΙΣΜΟΣ

Με στοχευµένες ενέργειες εξασφαλίζουµε χρηµατοδότηση για να καλύψουµε τις ανάγκες σε δηµοτικά 
σχολεία και νηπιαγωγεία και σε σύγχρονα, µε κατάλληλες προδιαγραφές, διδακτήρια για το ΕΠΑΛ και 
το Μουσικό Σχολείο. Άµεση προτεραιότητα η διάσωση του 8ου ∆ηµοτικού, µε εξασφάλιση στέγης. Ο 
∆ήµος, σε συνεργασία µε την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπονεί εκπαιδευτικά προγράµµατα Τοπικής 
Ιστορίας, Περιβάλλοντος, Κυκλοφοριακής Αγωγής κά.

Εξετάζουµε τη λειτουργία ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών χωρίς τροφεία-δίδακτρα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ ΣΗ

Σταδιακή εφαρµογή του κατάλληλου, σύγχρονου µοντέλου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, µε 
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση πολύτιµων πόρων και πρώτων υλών.

ΑΠΟΡΡ ΙΜΜΑΤΑ

Ο ∆ήµος Αλίµου έχει ανάγκη από ένα ικανό αριθµό λεωφορείων και επανασχεδιασµό της γραµµής 
σύνδεσης µε το Μετρό, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι γειτονιές. Παράλληλα προχωράµε σε πολιτική 
ενθάρρυνσης των µέσων µαζικής µεταφοράς και του ποδηλάτου.

Σ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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