
Η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν και παραμένει μία μεγάλη πρόκληση για τους ανθρώπους της 

Αριστεράς. Είναι ένα πεδίο απαιτητικό, με δύο εξίσου σημαντικά επίπεδα παρέμβασης:  

- το κοινωνικό, όπου δίνεται η μάχη για να δοκιμαστούν οι ιδέες μας, οι αξίες μας, οι αρχές μας, 

αλλά και οι προτάσεις μας. Πάντα στόχος αλλά και μέσον η πραγματική εμπλοκή και συμμετοχή 

των πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου όπου ζούμε.  

- το θεσμικό, το δεύτερο επίπεδο, όπου κατά βάση δίνουμε αγώνες για περισσότερο δημοκρατική 

λειτουργία των ΟΤΑ είτε στη διοίκηση είτε στα θεσμικά όργανα (δυστυχώς συχνά). 

Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο αγώνας μας για την οικονομική ενίσχυση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης είναι διαρκής, ενώ καθημερινός είναι ο αγώνας ς μας για διαφανή και καλά 

σχεδιασμένη οικονομική διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

Η εφαρμογή της Απλής Αναλογικής, που είναι μια σημαντικότατη τομή, θα δώσει επιτέλους την 

πραγματική της διάσταση στην τοπική δημοκρατία, δίχως επίπλαστες πλειοψηφίες που 

διαμορφώνουν συχνά αντιδημοκρατικές, συγκεντρωτικές, αυταρχικές και αδιαφανείς διοικήσεις, 

ένα μοντέλο από το οποίο ο Άλιμος υποφέρει πολύ. Επομένως έχουμε και μία τεράστια πρόκληση 

μπροστά μας. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όμως, είναι και ένα πεδίο ελκυστικό. Γιατί είναι ωραίο και υγιές να 

νοιαζόμαστε για την πόλη τον τόπο μας, να δουλεύουμε συλλογικά για το κοινό καλό. Στην 

υπηρεσία αυτού του δημόσιου συμφέροντος φτιάχνεται ένα πολύ ξεχωριστό μείγμα εθελοντικής 

συμμετοχής και δράσης, ανιδιοτελούς προσφοράς, αφοσίωσης-γιατί όχι;-, αυτόνομης κινηματικής 

δράσης με πολιτικά αυτόνομα χαρακτηριστικά, επιστημονικού σχεδιασμού και επαγγελματισμού. 

 

 

Το ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι συνεχίζει, λοιπόν, την παρουσία του στα δημοτικά πράγματα και 

διεκδικεί τη διοίκηση του Δήμου μας αυτή τη φορά με υποψήφιο δήμαρχο και επικεφαλής του 

ψηφοδελτίου του τον Κώστα Χαρίτο, έναν νέο επιστήμονα, με όρεξη να προσφέρει σε ένα σχετικά 

νέο για εκείνον πεδίο αγώνων, αυτό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης! 

 

Ο Κώστας Χαρίτος είναι τριάντα ενός ετών, μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία και ζει στον Άλιμο. Είναι 

δικηγόρος και εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού με αντικείμενο την 

ανάδειξη και προστασία των πολιτιστικών αγαθών. 

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, είναι 

κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών στους τομείς Αστικού 

Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου.  

Έχει ασκήσει μάχιμη δικηγορία και έχει υπάρξει συνεργάτης σε διεθνείς δικηγορικές εταιρίες. 

Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. 

 

Από φοιτητής έχει έντονη κινηματική δράση. Έχει εκλεγεί γενικός και ειδικός Γραμματέας του 

Συλλόγου Φοιτητών των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ως εκπρόσωπος των 

φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης του Πανεπιστημίου. Στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών συμμετείχε στον εκλογικό συνδυασμό «Σύνθεση των Δικηγόρων». 

Δραστηριοποιήθηκε στη Δημοτική μας Κίνηση από τότε που κατοίκησε στον Άλιμο.  

 

Σας καλώ να ενισχύσετε το ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι!  

Σας καλώ να στηρίξετε την υποψηφιότητα του Κώστα Χαρίτου!  

  

12 Ιανουαρίου 2018  

Ελένη Μπελιά, 

 


