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Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για την σημερινή σας παρουσία.  

Έχω την χαρά αλλά και την μεγάλη ευθύνη να είμαι υποψήφιος δήμαρχος 

Αλίμου με το “ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι”, μια δημοτική κίνηση µε πλούσια 

δράση στην πόλη μας. Η δημοτική μας κίνηση δεν είναι μια «παραδοσιακή» ή 

αν θέλετε ένα παρωχημένο αυτοδιοικητικό σχήμα. Είναι μια συλλογικότητα με 

κινηματικά χαρακτηριστικά, ανοιχτή σε όλους τους δημοκρατικούς και 

προοδευτικούς ανθρώπους του Αλίμου. Είναι μια έκφραση της αριστεράς, η 

οποία λειτουργεί ανοιχτά και δημοκρατικά, όπου όλοι συμμετέχουμε ενεργά σε 

όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων. Αυτήν την αυτοδιοικητική κίνηση έχω την 

χαρά  να εκπροσωπώ.  

Για την τοπική αυτοδιοίκηση ο “Κλεισθένης Ι” που έφερε την απλή αναλογική 

αποτελεί το πρώτο βήμα αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη 

μεταρρύθμιση χωρίς την συνταγματική αναθεώρηση.  

Ζούμε στο λιγότερο αποκεντρωμένο κράτος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 

πρέπει το κεντρικό κράτος να εμπιστευθεί την αυτοδιοίκηση, να της μεταφέρει 

αρμοδιότητες γιατί, περισσότερες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση 

σημαίνει περισσότερη δημοκρατία.  Χωρίς όμως να τεθεί υπό αμφισβήτηση η 

αρχή της ισότητας, υπό την έννοια της ίσης απόλαυσης κοινωνικών αγαθών, 

όπως η εκπαίδευση και η δημόσια υγεία.  

Η απλή αναλογική φέρνει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια 

στην λήψη αποφάσεων. Στην αυτοδιοίκηση υπάρχει η προγραμματική βάση 

για να καλλιεργηθεί η κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των αυτοδιοικητικών 

σχημάτων. Με απόρριψη των αυταρχικών διοικήσεων που έχουν ως βάση το 

δημαρχοκεντρικό μοντέλο.  Απόρριψη της αδιαφάνειας και της διαπλοκής που 

γεννούν αυτά τα κλειστά σχήματα εξουσίας.  

Θα πρέπει εμείς οι αυτοδιοικητικοί να αφήσουμε στην άκρη της προσωπικές 

στρατηγικές και μην αυτοεκλωβιζόμαστε στην κεντρική πολιτική κομματική 

αντιπαράθεση.  

Η εντολή προς τον δήμαρχο, μετά την απλή αναλογική, θα είναι εντολή 

σύνθεσης και συναίνεσης και όχι μια εντολή νομής εξουσίας. Στην 

αυτοδιοίκηση έχουμε παρά πολλά κοινά στοιχεία σε σχέση με την κεντρική 

πολιτική σκηνή. Οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να ενδιαφέρονται για το καλό 
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του τόπου τους, χωρίς όμως να γυρνάνε την πλάτη στην διπλανές γειτονιές, 

χωρίς τοπικισμούς.  

Χωρίς να αδιαφορούν για μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, κρυμμένοι πίσω από 

την έλλειψη αρμοδιότητας. Θα πρέπει να είναι μπροστάρηδες στον αγώνα, για 

να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις γειτονιές και τις πόλεις μας.  

Θα πρέπει να επιδιώκουμε στα δημοτικά συμβούλια τις ευρύτερες δυνατές 

συναινέσεις στη λήψη αποφάσεων, ειδικά για κρίσιμα ζητήματα και για 

αποφάσεις που δεσμεύουν την πόλη για τα επόμενα έτη.     

Εμείς για τον Άλιμο, την πόλη που ζούμε και αγαπάμε, έχουμε ένα άλλο 

όραμα.  

Ένα ριζοσπαστικό σχέδιο για τις γειτονιές και τις ανάγκες των ανθρώπων μας. 

Η νέα γενιά έρχεται στο αυτοδιοικητικό προσκήνιο με νέα πρόσωπα, με 

φρέσκιες ιδέες που θέλουν να αλλάξουν την αυτοδιοίκηση.  

Αυτό το όραμά μας έρχεται σε αντίθεση με το σημερινό χρεοκοπημένο 

μοντέλο διοίκησης των δήμων.  

Τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε σημαντικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση με 

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και με αύξηση της χρηματοδότησης τους, 

τόσο μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), όσο και με 

χρηματοδοτήσεις από τα ειδικά προγράμματα για έργα υποδομών 

«ΦιλόΔημος Ι & ΙΙ», με έκτακτες χρηματοδοτήσεις για πληρωμή υποχρεώ-

σεων και χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια έδειξαν στην πράξη ότι στηρίζουν 

τους Δήμους χωρίς να θέτουν ως κριτήριο την πολιτική ταυτότητα του 

εκάστοτε δημάρχου. Στον Άλιμο η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει πολλά και 

σημαντικά έργα.  

Παράλληλα θα πρέπει να συζητήσουμε για την μεταμνημονιακή εποχή. Είναι 

ορατή η σύγκρουση ανάμεσα σε δυο κόσμους. Από την μια είναι ο φόβος, το 

μίσος και η ασυδοσία των αγορών. Ενώ από την άλλη η αλληλεγγύη, η 

υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. 

Ταυτόχρονα εμείς οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε με το 

νεοφιλελεύθερο πείραμα στην αυτοδιοίκηση, με την λογική του “λιγότερου 
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κράτος”, του 1 προς 5 στις προσλήψεις, της κατάργησης των κρατικών 

επιχορηγήσεων με τη μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην Αυτοδιοίκηση. Προτάσεις  

που απλά σημαίνουν ιδιωτικοποιήσεις, λιγότερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

λιγότερες και ακριβότερες κοινωνικές παροχές για τους πολίτες σε τοπικό 

επίπεδο. Μια νεοφιλελεύθερη λογική η οποία τελικά οδηγεί σε υποβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Στην Ευρώπη είναι εμφανής η τάση για επαναδημοσιοποίηση υπηρεσιών που 

έχουν ιδιωτικοποιηθεί.  

Ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των δημοτικών υπηρεσιών που 

λειτουργούν με προσωπικό μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, αποτελεί 

βασική αρχή μας. Είμαστε αντίθετοι σε μια λειτουργία του δήμου που 

βασίζεται στην απαξίωση και διάλυση των υπηρεσιών του με την εξωτερική 

ανάθεση τους (outsourcing) όπου κάποιοι κερδοσκοπούν στην πλάτη των 

δημοτών.  

Εμείς στον πυρήνα της πολιτικής μας για το καλύτερο μέλλον της πόλης μας 

έχουμε τις ισχυρές λαϊκές διεκδικήσεις.  

Βασική μας επιδίωξη επίσης είναι η εμβάθυνση και διεύρυνση της 

δημοκρατίας με συνελεύσεις γειτονιάς, τοπικά δημοψηφίσματα με 

ενημερωμένους πολίτες που θα γνωρίζουν και θα συμμετέχουν στην λήψη 

αποφάσεων και την εφαρμογή του νέου θεσμού του συμμετοχικού 

προϋπολογισμού που καθιερώνει ο «Κλεισθένης Ι».  

Για τον Άλιμο θέλουμε :  

 Ενίσχυση της τουριστικής έκφρασης του Δήμου με έμφαση στην 

πρόσβαση στην θάλασσα και σεβασμό στο περιβάλλον .  

 Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, του Πράσινου Ταμείου, τον 

ενεργειακό μετασχηματισμό και την μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος που συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής. 

 Ενίσχυση της σχολικής στέγης. 

 Μόνιμο προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς και τις υπηρεσίες  

καθαριότητας. 
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 Πολιτισμό, αθλητισμό, δημόσιους ελεύθερους χώρους και ανοιχτές 

παράλιες χωρίς αποκλεισμό για πολίτες με αναπηρίες.  

 Ενίσχυση της κουλτούρας της ανακύκλωσης με ολοκληρωμένη 

διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία θα αντιμετωπίζει το προϊόν της 

ανακύκλωσης, γυαλί, χαρτί κλπ ως προϊόν το οποίο θα φέρει έσοδα. 

Μειώνοντας με τα έσοδα αυτά τα δημοτικά/ανταποδοτικά τέλη.  

 Μείωση των δημοτικών τελών  

Αυτά αποτελούν το βασικό πυρήνα του προγράμματός μας για τον Άλιμο.  Θα 

το επεξεργαστούμε και θα το εξειδικεύσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, 

μετά από συναντήσεις με πολίτες, συλλογικότητες, συνελεύσεις και διάλογο 

στις γειτονιές μας, στους χώρους δουλείας. Πάντοτε με ειλικρινή διάλογο και 

ανοιχτές διαδικασίες και βασιζόμενοι στην πείρα μας από την δεκαετή 

συμμετοχή του «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι» στα κοινά του Αλίμου. 

Καλό μας αγώνα!  
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