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1. Ή 'Αθήνα μπορεί και πρέπει 
να γίνει μια ανθρώπινη πόλη 

Εμείς, οι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΑΘΗΝΑ —- Α

ΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», είμαστε άνθρωποι που ζούμε μαζί σας τα 

προβλήματα της πόλης μας, πού νοιώθουμε την αγωνία 

σας, τον φόβο σας, για τούτο το τέρας — πόλη, πού μας 

κυκλώνει καθημερινά δλο καί περισσότερο, δλο και πιο 

ασφυκτικά. ΖοΟμε ολοι, άνθρωποι του μόχθου καί κάτοικοι 

αύτης της πόλης, μέσα σέ απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς 

καί διαβίωσης. Μέσα σέ μια πολεοδομική αναρχία, σ' ενα 

συγκοινωνιακό χάος, σ* ëva μολυσμένο περιβάλλον. Ζού

με σ' ενα σύστημα πού καταπιέζει καί εκμεταλλεύεται τον 

εργαζόμενο, που δέν νοιάζεται για τους χώρους εργασίας 

καί ψυχαγωγίας του. 

Μας εγκλωβίζουν ένας κυκεώνας προβλημάτων, πού 

πληθαίνουν καθημερινά. Ή ανυπαρξία κάποιας κρατικής 

μέριμνας επιτείνει το άγχος, την αγωνία. 'Ακόμα καί τά 

πιο μικρά προβλήματα γίνονται καρκινογόνες εστίες. 

Ό θεσμός της Τ.Α. πού μπορούσε μ' ëva σωστό προ

γραμματισμό, μέ μια ίεράρχιση των στόχων καί μέ τον ορ

γανωμένο διάλογο, να βοηθήσει στο ξεπέρασμα τους, χτυ

πιέται από τήν κυβέρνηση της δεξιάς, εξουθενώνεται, κα

ταδικάζεται σέ απραξία. 

Ή 'Αθήνα μετατρέπεται σέ μια απέραντη τσιμεντού-

πολη, πού μας φυλακίζει δλο καί πιο δντονα, μας κόβει ά

τια τίς παραδόσεις, τά Εθιμά μας, τον τρόπο ζωής καί ψυ

χαγωγίας. Κλεινόμαστε σιγά - σιγά στα ψηλά τείχη μιας 
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•πολιτείας πού σίγουρα, αν δέν δώσουμε ΣΗΜΕΡΑ τή νικη

φόρα μάχη, θα μας αλλοτριώσει ολοκληρωτικό:, θα μδς ε

ξουθενώσει απόλυτα. 

Φίλοι και φίλες, 

Στις δημοτικές εκλογές δίνεται μια μάχη μέ ιδιαίτερη 

σημασία. Είναι φανερό, πώς στίς εκλογές αυτές συγκρού

ονται δυο πολιτικές. Ή μιά, της δεξιάς, θέλει τήν Τοπική 

Αυτοδιοίκηση υπηρέτη και υποκατάστατο της αυταρχικής 

κομματικής κεντρικής εξουσίας. *Η άλλη, των δημοκρατι

κών δυνάμεων, θέλει τήν Τ.Α. όργανο αποκεντρωμένης δη

μοκρατικής εξουσίας. Αυτή ή αντίληψη βλέπει τον δήμο 

σαν όργανο διεκδίκησης καί υπεύθυνης άσκησης τής λαϊ

κής κυριαρχίας κι* οχι σαν χώβο διαμαρτυρίας, θέλει τήν 

Τ.Α. χώρο λαϊκής συμμετοχής κι' όχι ομάδα πίεσης. 

Στα πλαίσια αυτής τής πολιτικής είναι δυνατό να δώ

σουμε Σ Η Μ Ε Ρ Α *ή μάχη. ε ΐ ν ο " δυνατό να χτίσουμε, ε

σείς κι* έμεϊς, μιά άλλη "Αθήνα. 

ΕΜΠΡΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩ
ΠΙΝΗ ΖΩΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ! 

Φυσικά δέν πρόκειται μόνο για αγνόηση αλλά για ε

ξουθένωση του θεσμού. Ή ριζική επίλυση των προβλημάτων 

τής 'Αθήνας περνάει μέσα από τήν αλλαγή των δομών. 

Μπροστάρης πρέπει έ"τσι να είναι ó πρώτος δήμος τής 

χώρας στους αγώνες τής Κεντρικής "Ενωσης Δήμων Km 

Κοινοτήτων για τήν κατάκτηση, για τήν Τ.Α.., πλήρους δι

οικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ουσιαστικών, απο

φασιστικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, τήν καθιέρω-
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ση της δεύτερης και τρίτης βαθμίδας Τ.Α. καί τήν διασφά

λιση τής Συμμετοχής τής Τ.Α. στον 'Εθνικό Προγραμμα

τισμό. 

2. Ό Δήμος της 'Αθήνας 
Λαϊκό αγωνιστικό μετερίζι 

Οί ευρύτεροι αγώνες τής Τ.Α. για τήν απαλλαγή από 

τον πολιορκητικό κλοιό τής Κεντρικής Κακοδιοίκησης όχι 

μόνο δέν πρέπει να περιορίζουν τήν πάλη μέσα στον ίδιο 

τον Δήμο, άλλα αντίθετα ανοίγουν προοπτικές νέων προ

σπαθειών. 

Μέ δοσμένη τήν πολιτική τής Κυβέρνησης σέ θέματα 

επιλογών και προτεραιοτήτων (Εργα βιτρίνας και όχι απα

ραίτητα έργα υποδομής) καί επομένως αντίστοιχη πολιτι

κή στις πιστώσεις ó μύθος τών δυνατοτήτων τών αρεστών 

στην Κυβέρνηση δημοτικών εκπροσώπων έχει κιόλας καταρ

ρεύσει. 

Ή αφαίρεση όλων ουσιαστικά τών οικονομικών πόρων 

από τό Δήμο υποκαταστάθηκε από σταθερό μοίρασμα μιας 

κρατικής επιχορήγησης, πού από 12ο) ο πριν από 40 χρό

νια Εφτασε στο Ιο)ο τό 1978, οπως ψηφίστηκε από τήν Κυ

βερνητική πλειοψηφία. Εξέχον στέλεχος τής πλειοψηφίας 

αυτής σήμερα διεκδικεί υποκριτικά τή σωτηρία του θεσμού, 

στην καταβαράθρωση του όποιου συνέβαλλε αποφασιστι

κά. Πλατειά πια μεταβάλλεται ή παληά αντίληψη για τις 

δυνατότητες επίλυσης τών προβλημάτων μέσα από τό γνω

στό σύστημα τών μεσολαβητών καί τής εκλογικής πελα

τείας τοϋ ρουσφετιοΰ. 
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•Ό συνωστισμός στους °<αδρόμους τών υπουργείων δέν 

βοηθά στην απαλλαγή της ο^τιμετώπισης των τοπικών υπο

θέσεων. Το θέμα τών πιστώσεων είναι ζήτημα πολιτικό. 

Το 1977 ψηφίστηκε £νας νόμος για χορήγηση έντό-

K03V δανείων σέ Δήμους και Κοινότητες κάτω τών 20.000 

κατοίκων. Γα έσοδα προέρχονταν από κρατήσεις 3ο) ο α

πό τα έσοδα τών Όργ. Τ.Α.. (Οί Ο.Τ.Α. πρόρους δέν Ιχουν 

φόρους δμως πληρώνουν). "Η Κατανομή τών κονδυλίων κα'ι 

ή ίδια ή έννοια του νομοσχεδίου κατηγορήθηκε σαν ρουσφε

τολογική. Καί ήταν άλλα μόνο στον Ιδεολογικό τομέα. Τό 

σύνολο τών εσόδων για το 1977 ήταν 75 έκατομ. δρχ. Ό α

ριθμός τών Δήμων και Κοινοτήτων (μέ πληθυσμό κάτω τών 

20..000) είναι 5.955. "Αν δλοι οί Δήμαρχοι καί οί Κοινο

τάρχες ήσαν αρεστοί στην Κυβέρνηση τό δάνειο πού θα 

μπορούσαν να πάρουν ανέρχεται στο σεδαστό ποσό τών 

12.600 δρχ.,.Έξ άλλου ό Λαός συνειδητοποιεί δτι τα προ-

δλήματα πού είναι σύνθετης μορφής δέν μπορούν να τεμα

χισθούν γιά να λυθούν στους στεγανούς υδροκέφαλους 'Ορ

γανισμούς της Κεντρικής Διοίκησης. Τα προβλήματα οξύ

νονται καί τα αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνη

σης στον τομέα της ποιότητας ζωής αντανακλούν σ' δλους 

τους πολίτες, τους δημότες. 

Τα έπίχειρα τής κακίας της πολιτικής τής κυβέρνη

σης τα εισπράττουν οί πολίτες, οί δημότες ανεξάρτητα από 

τήν κομματική τους ένταξη, είτε δταν πνίγονται στις πλημ

μύρες είτε δτοτν συμβιώνουν μέ τό αίσχος τής χαδούζας ή 

συνωστίζονται καί μποτιλιαρίζονται μέ τήν κυκλοφοριακή 

συμφόρηση. "Ετσι ένας καινούργιος συνασπισμός κοινωνι-
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κών δυνάμεων έχει αντικειμενικά δημιουργηθεί. 
Μέσα στις TOO άμεσες υ π ο χ ρ ε ω σ ε ΐ ς μας άλλα καΐ δυ

νατότητες μας είναι να μετατρέψουμε τις αυθόρμητες ατο
μικές διεκδικήσεις σέ λ α ϊ κ έ ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς οργα
νωμένες μέ προοπτικές μονιμότερης συσπείρωσης. 

Μπορούμε και πρέπει μ* ε"να σωστό πρόγραμμα δρά
σης να συνεγείρουμε τή λαϊκή Θέληση και τον δυναμισμό 
τοΰ λαϊκού στοιχείου που θα εκδηλώνεται δχι μόνο μέ τήν 
άσκηση πίεσης άλλα κύρια μέ τή συμμετοχή και τήν πρω
τοβουλία. 

"Αμεσο καθήκον μας αποτελεί ή συνεχής ενημέρωση 
του Δημότη καΐ ή καταξίωση του στο ρόλο του συμμέτο
χου και όχι του θεατή. 

'Απαιτείται σωστή Ιεράρχηση στόχων από τά TOÓ καυ
τά ζητήματα, άπό αυτά που μποροον νά συντελέσουν στην 
πιο πλατειά συνειδητοποίηση. 

Παράλληλα χρειάζεται ή σύνδεση τοΰ Δήμου μέ τις 
Επιστημονικές, Εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις, τους 
Πολιτιστικούς, "Εξωραϊστικούς, Σπουδαστικούς Συλλόγους 
τους Συλλόγους Γονέων καΐ Κηδεμόνων. "Ετσι εξασφαλί
ζεται ή σύνδεση μέ το Λαϊκό Κίνημα, ή μαζική συμπαρά
σταση στις κινητοποιήσεις οσο και ή ομαδική ή ατομική ε
θελοντική προσφορά για τήν τεκμηρίωση των θεσμών. "Α
κόμα πέρα άπό τήν εθελοντική προσφορά της γνώσης μπο
ρεί και πρέπει νά προωθηθεί ή προσφορά στην υλοποίηση 
ενός συγκεκριμένου ϋργου μέσα στά πλαίσια των δυνατο
τήτων των δημοτών. 

"Ετσι γύρω άπό τό Δήμο μας κτίζουμε 8να άγωνιστι-
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κό προπύργιο πού ξεκινάει άπό τή γνώση καί φθάνει στή 
δύναμη. Αυτό πού χρειάζεται είναι ó οραματισμός, ή θέλη
ση καί ή οργάνωση. 

3. 'Οργάνωση του Δήμου 
οργάνωση των δημοτών 

Μέσα στίς αρχές μας είναι δτι ή Αυτοδιοίκηση αποτε
λεί σημείο κλειδί yià τήν Ουσιαστική 'Αποκέντρωση, στά 
πλαίσια μιας αυριανής 'Αποκεντρωμένης 'Αναπτυξιακής 
Πολιτικής. Μα πρώτα άπ* ολα μπορεί και πρέπει νά απο
κεντρώσουμε το ίδιο μας το σπίτι τον Δήμο μας. θ α μετα
φέρουμε τή Δημοτική "Αρχή σέ κάθε συνοικία, σέ κάθε 
γειτονιά δίπλα στον κάθε δημότη. Για νά σταματήσουν 
πρώτα άπ' δλα οι ουρές τών δημοτών στο ένα καί μοναδι
κό Δημαρχείο για ολόκληρη τήν 'Αθήνα. Ή 'Αθήνα δέν εί
ναι μια χοάνη στον ανώνυμο πλήθος. Κ ά θ ε OUVOIKÍOC 

τ η ς ' Α θ ή ν α ς π ρ έ π ε ι ν α είναι καί μια πολι
τ ε ί α . Μια γειτονιά πού πρέπει νά έχει το πνευματικό της 
Κέντρο, τήν δανειστική της βιβλιοθήκη το Κέντρο Νεότητας 
καί "Αθλητισμού, τις παιδικές χαρές, τό πάρκο καί τις πλα
τείες της, πρέπει να έχει δίπλα το δικό της Τοπικό Δημοτι
κά Κατάστημα. 

Ή αναξιοποίητη δημοτική περιουσία προσφέρε
ται για τό σκοπό αοτό. Ή παράλληλη αποκέντρωση 
τών δυνάμεων της Δημοτικής αρχής (Δημοτικού Συμβου
λίου Υπηρεσίας) θα δώσει τήν ευκαιρία νά αξιοποιηθούν 
οι αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις ή πηγαία καί δημιουργική 
πρωτοβουλία. 
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θ α επιδιώξουμε να κάνουμε κύτταρο της προσπάθειας 

μας τήν Πολυκατοικία και να συνεργασθούμε με τους Δια

χειριστές για να οργανώσουμε την ανθρώπινη επαφή μέσα 

στο άψυχο τσιμεντένιο κτίριο, πού φαντάζει σήμερα σαν 

ανθρώπινη φυλακή. Να μαζέψουμε τους γιατρούς της συν

οικίας για να σταθούν στους συμβουλευτικούς σταθμούς 

γιά τις μητέρες, για τα νιόπαντρα ζευγάρια καί τις σχο

λές γονέων. Να στήσουμε σε κάθε συνοικία τον Υγειονομι

κό της Σταθμό, σύγχρονο, μέ εναλλαγή εθελοντικής υπη

ρεσίας από τους γιατρούς της περιοχής. Να μαζέψουμε 

τους τεχνικούς να αντιμετωπίσουν τό τεράστιο πρόβλημα 

του σχεδίου συνοικίας και τή χωροταξία του. 

Να οργανώσουμε τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες μέ 

τα ίδια προβλήματα (νεολαία, εργαζόμενες μητέρες) σέ ε

θελοντικές ομάδες για να στηρίξουν σέ δημιουργικά θεμέ

λια τή ζωή τους. 

Να δώσουμε τήν αίσθηση του ανοιχτού ορίζοντα στα 

παιδιά μας πού γεννιούνται καί ζουν φυλακισμένα στο δια

μέρισμα μας καί όπου στα μπαλκόνια μας σηκώνουμε συρ

ματοπλέγματα. Να τους δώσουμε μέ το πράσινο, τήν απλο

χεριά, τό παιχνίδι καί τις οάσεις καθαρού αέρα ανάμεσα 

στα καυσαέρια καί τή συννεφιά. 

Να πειραματισθούμε πάνω στην αξιοποίηση της λαϊκής 

πρωτοβουλίας κάνοντας ακόμα και λάθη πού θά τα διορ

θώσει ή ίδια ή πράξη. 

Υπάρχουν ακόμα καί κάτω από τό σημερινό πλαίσιο 

απτά παραδείγματα των δυνατοτήτων της λαΏ$ς πρωτο

βουλίας της αύτοοργάνωσης καί της δημιουργικής θέλη-
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σης των δημοτικών εκπροσώπων. Ό Δήμος Ζωγράφου ή τα 

χωριό "Αγιος Γιάννης στο "Αλιβέρι της Ευβοίας αποτελούν 

μια πραγματικότητα, 

Ή σύγκριση της αύτοοργάνωσης του Λάου γύρω από 

τό Δήμο σέ σχέση μέ τήν παράλυση τής Κρατικής Μηχανής 

έγινε ακόμα πρόσφατα στους σεισμούς τής θεσσαλονίκης. 

Έτσι βλέπουμε σέ κάθε συνοικία ή τετράγωνο ανάλογα μέ 

τίς οικιστικές συνθήκες επιτροπές δημοτών για τήν καθα

ριότητα, τήν πολεοδομία καί το πράσινο, τήν εκπαίδευση, 

τήν αποχέτευση και τα £ργα υποδομής, τήν κατοικία, τον 

Αθλητισμό το παιδικό παιγνίδι, τήν προστασία τής νεότη

τας, τής μητρότητας, τήν αύτοοργάνωοη για τήν αντιμετώ

πιση θεομηνιών κ.λπ. Έτσι θά μπορέσουμε να μεταβάλλου

με σιγά - σιγά μέρα μέ τήν μέρα γειτονιά - γειτονιά τΙς 

συνθήκες διαβίωσης δουλειάς καί αναψυχής μας. Για να 

θεμελιώσουμε μια ανθρώπινη ζωή σέ μια ανθρώ
πινη πόλη. 

Μέ τΙς προϋποθέσεις αυτές θά μπορέσουμε στή συνέ

χεια να δώσουμε καί ορισμένες γενικές κατευθύνσεις των 

προσπαθειών μας σέ έπι μέρους ζητήματα οπού φυσικά 

παράλληλα μέ τή λαϊκή κινητοποίηση καί πρωτοβουλία α

παιτείται νοικοκυρωσονη στο Δήμο, σθεναρή διεκδίκηση 

καί συμπαράσταση άπο τους πολιτικούς καί κοινωνικούς 

φορείς. 

4. Έπί μέρους δραστηριότητες 

1) Προστασία περιδάλλοντος 
θ ά πρέπει νά αναληφθεί αγώνας για τήν άπομάκρυν-
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ση από την πρωτεύουσα δλων τών «όχλουσών» βιομηχανιών. 
Μέχρι τότε θα διεκδικηθεί απαγόρευση χορήγησης όπαιασ-
δήποτε ίδρυσης νέας βιομηχανικής μονάδας καθώς και ¡η] α
ναμόρφωση της νομοθεσίας μέ τον έλεγχο § âTtiSàpuwjj 
των .παραγόντων πού μολύνουν το περιβάλλον. Παράλληλα 
θα επιδιωχθεί ή αστυνόμευση και ό, έλεγχος των, άποχετευ> 
σεων των βιομηχανιών καΐ τουριστικών εγκαταστάσεων κα$ 
μεταφορά δλων τών σχετικών προστίμων στη διαχείρηση| 
του Δήμου. 

Στο πρόβλημα του φωταερίου πού πράγματι ρυπαίνει 
τό περιβάλλον αγωνιζόμαστε μαζί μέ τους κατοίκους της 
περιοχής και το προσωπικό του «Γκαζιού», για τήν άμεση 
μεταφορά του εξω, άπα τήν 'Αθήνα, μέ ταυτόχρονη τεχνο
λογική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της μοναδικής αυτής 
δημοτικής επιχείρησης, χωρίς να διακοπεί ενδιάμεσα fj¡ λει
τουργία της. 

2) Ελεύθεροι χώροι - Πράσινο 
Το λιγοστά πράσινο που απέμεινε ή μένει αναξιοποίη

το ή οίκοδοποιεϊται, 20 τουλάχιστον πλατείες κινδυνεύουν 
να οικοπεδοποιηθούν άν ó Δήμος δέν πληρώσει 350 έκ. δρχ. 
στον ιδιοκτήτη για χώρο 50 στρεμ. Τό πράσινο της "Αθή
νας ανήκει σε 17 Ιδιοκτήτες χωρίς κανένα συντονισμό καί 
μόνο ó Δήμος ενδιαφέρεται για τή διάσωση του. Κλασσικό 
παράδειγμα ή πώληση από τήν εκκλησία τό 1969 τμήματος 
του "Αλσους Παγκρατίου για οικοπεδοποίηση η" τό κτίσιμο 
στο Πεδίο του "Αρεως του Κολυμβητηρίου σαν να μήν υ
πάρχει άλλο χώρος. Μόλις αναλάβουμε τό Δήμο θα προ
χωρήσουμε αμέσως στην τροποποίηση του σχεδίου πόλεως 
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και θα δεσμεύσουμε δλα τα μεγάλα οίκόιχεδα καΐ γήπεδα 

-τα λίγα πού έχουν μείνει ακόμα — μέ σκοπό να φτιάξου
με πλατείες, πάρκα αθλητικά κέντρα, δανειστικές βιβλιοθή

κες κ.λπ. "Η δέσμευση αυτή των γηπέδων διαρκεί σύμφωνα 

μέ το Σύνταγμα οκτώ ολόκληρα χρόνια. 

'Έτσι θα αποσοβήσουμε έστω καί τήν τελευταία στιγμή 

την οικοδόμηση όλων αυτών τών ελεύθερων χώρων καί Θα 

δοθεί ή δυνατότητα στο Δήμο να τους αποκτήσει μέσα στή 

διάρκεια της οκταέτους δέσμευσης τους. Ταυτόχρονα μέ τρο

ποποίηση της νομοθεσίας περί απαλλοτριώσεων θα γίνει 

δυνατή ή άμεση απόκτηση ολων τών κοινοχρήστων χώρων, 

πού έχουν καταπατηθεί άπα οίκοπεδοφάγους. 'Ακόμα συγ

κροτήματα πού στεγάζουν σήμερα τή Σχολή Ευελπίδων, 

το Στρατόπεδο Ρούφ, το γκάζι, τό ΦΙΞ, Κλωναρίδη, Κέν

τρο Διερχομένων κ.λπ. θ α πρέπει να δοθούν κατά προτε

ραιότητα στή δημιουργία πρασίνου. Αιχμή της προσπάθει

ας αυτής αποτελεί ή ολοκλήρωση του «'Εθνικού Πάρκου» 

στο Γουδί. 

θ α διασφαλιστεί ακόμα το αποκλειστικό δικαίωμα τών. 
δημοτικών εκπροσώπων να καθορίζουν τα τών κοινοχρή
στων χώρων. Μέ κινητοποίηση τών κατοίκων και Ιδιαίτερα 
της νεολαίας θα προχωρήσουμε σέ δενδροφύτευση σε κάθε 
γειτονιά σέ πλατείες καί δρόμους καί θα απαλλάξουμε μια 
σειρά από εστίες πράσινου (Λόφος Κολωνού, Λόφος Κυνο-
σάργους, Λόφος Άρδηττοϋ, Στρέφη, Φθινόπουλου κ.λπ.) 
άπο τους σκουπιδότοπους. 

3) Δημοτική καθαριότητα 
Κάθε μέρα στους δρόμους της 'Αθήνας πετιούνται 1000 
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I 

Ή καθαριότητα της πόλης, απαραίτητη προϋπόβεση για μια δλλη 
ποιότητα ζωής. 

•περίπου τόννοι σκουπίδια καί για τήν περισυλλογή απαι

τούνται περισσότερα από. 200 άπορριμοποφόρα αυτοκίνη

τα έναντι 70 που διαθέτει ö Δήμος. Οι προσπάθειες τοο 

Δήμου πρέπει να στραφούν 1) προς τήν ενημέρωση το& 

ΛαοΟ για τήν αναγκαιότητα της συμβολής του, 2) στην ανα

διοργάνωση τών υπηρεσιών καθαριότητας καί συγκεκριμέ

να. 

1. Τ ρ ό π ο ς π ε ρ ι σ υ λ λ ο γ ή ς , (πλαστικοί σάκκοι, αγορά 
καινούργιων άπορριματοφόρων αυτοκινήτων, εξασφάλιση 
στοιχειωδών ανέσεων στο εργατικό προσωπικό, απαγό
ρευση διαλογής) 

2. Καθιέρωση της ύγιειονομικής ταφής γώ τήν 
απόρριψη καί διάθεση τών άπορριμάτων για τήν όποια α

παιτείται ή άμεση εξεύρεση νέων μεγάλων χώρων και ή α

ναμόρφωση το ϋσυνδέσμου Δήμων καί Κοινοτήτων "Αττι

κής. 

3. Σταδιακή μηχανοποίηση τών υπηρεσιών κο> 
θαριότητας δρόμων καί κοινοχρήστων χώρων. Αναμόρφω

ση τών ανταποδοτικών τελών μέ ενίσχυση άπα υπηρεσίες 

πού ή λειτουργία τους αυξάνει τή ρύπανση (Τουρισμός^ 

καί προσδιορισμό συντελεστών από τα Δημ. Συμβούλια 

ανάλογα μέ τήν παραγωγή άπορριμάτων. [(Τροποποίηση 

των Ν.429)76 καί Μ. 26)1975). 

Ειδικά για τον τρόπο περισυλλογής μπορεί ó Δήμος 

να αναπτύξει καί επιχειρηματική δραστηριότητα μέ τή δη

μιουργία βιοτεχνίας παραγωγής πλαστικών σάκκων. 
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4. Εργα υποδομής 

'Από τον πληθυσμό της 'Αθήνας μόνο 30ο) ο εξυπη
ρετείται από το δίκτυο λυμάτων ένώ τα δίκτυο άμβρίων 
μόλις καλύπτει το 10ο) ο του απαιτουμένου για την πρω
τεύουσα. Στο πρόβλημα της ύδρευσης τα έργα του Μόρνου 
καρκινοβατούν, ένώ υπάρχουν μέσα στην Ιδια την πρωτεύ
ουσα σήμερα περιοχές όπως ó Κολωνός οπού κάτοικοι υ
δρεύονται με βυτία. Πρέπει να διεκδικηθεί ή υλοποίηση 
τοΰ άρθρου 23 Δημ. Κώδικα σχετικά μέ τίς αρμοδιότητες 
στα έργα (ύδρευσης, αποχέτευσης, δρόμοι, πλατείες κ.λπ.) 
πού καταστρατηγούνται μέ τον οίκονομικό στραγγαλισμό 
των Οργανισμών Τ.Α. και μέ την δημιουργία κεντρικών 
υδροκέφαλων οργανισμών (ΟΑΠ κ.λπ.). "Αμεση πρέπει να 
είναι ή ανάληψη της ευθύνης τών έργων άπο τους Δήμους 
της περιοχής μέσω συνδέσμων που θα δημιουργηθούν ε Ιδι
κά για τον κάθε σκοπό καθώς και ή δημιουργία περιφερει
ακών επιτελικών φορέων μέ τήν συμμετοχή της Τ.Α. Προ
τεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εκτέλεση αντιπλημμυρι
κών Εργων καθώς και έ'ργων αποχέτευσης, οδρευσης, θα 
πρέπει ακόμα να διεκδικηθεί ή υλοποίηση τών τεχνικών 
προγραμμάτων τών Ο.Τ.Α. (άρθρο 205 Δημ. Κώδικα) καΐ 
ή τροποποίηση τον Ν.Δ. 36)16.11.56 περί Νομαρχιακών 
Ταμρίων. 

5. Χωροταξική - πολεοδομική 
οικιστική πολιτική 

θ ά αγωνισθούμε για την τροποποίηση του Ν. 360)76 
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«περί χωροταξίας και περιβάλλοντος» οπού αγνοείται εν
τελώς ή Τ.Α. 

Ή πολεοδομική κρίση της πόλης μας ευνοείται άπα 
τό αναχρονιστικό και αντιδραστικό πλέγμα τών σχετικών 
νόμων (Ν.Δ. 1262)72 περί ρυθμιστικού σχεδίου, Ν.Δ. 1003); 
71 περί ενεργού (ρΛεοδομίας κ.λπ.) δπου § ρόλος τής Τ.Α. 
περιορίζεται σέ γνωμοδοτικό ή ανύπαρκτο. Ό Δήμος μας 
έτσι γίνεται θεατής μιας σειράς σπασμωδικών Ι^ΡΡΥ K«û-
ξομειώσεις συντελεστών δόμησης, νομιμοποιήσεις πολεοδο
μικών αυθαιρεσιών από μεγαλοκατασκευαστές κλπ.) ε
νώ καλείται να πληρώνει χωρίς να εγκρίνει τις οποιεσδή
ποτε απαλλοτριώσεις ή μέ τήν οικονομική της καχεξία πα-
,ρακολουθεΐ τελικά τήν αδυναμία εφαρμογής ρυμοτομικών 
σχεδίων και τή σταδιακή εξασφάλιση τών κοινοχρήστων 
χώρων. 

θ α εκμεταλλευθούμε δλες τίς ρωγμές του υπάρχοντος 
συστήματος [(π.χ. δέσμευση κοινοχρήστων χώρων) καΐ θα 
διεκδικήσουμε τή ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαίσιου. 
•θα επιδιώξουμε τή καθιέρωση τοπικού δημοψηφίσματος με
τά από πλατειά ενημέρωση τών δημοτών σέ θέματα πολεο
δομικών μεταβολών. 

Μέσα από ρυθμιστικά σχέδια ó Δήμος θά περάσει απο
φάσεις χρήσης γης για τήν πάταξη τής κερδοσκοπίας. Μέ 
τήν προϋπόθεση αυτή καθώς καί τον έλεγχο στο κόστος 
και στή διακίνηση τών δομικών ολικών ή Ολιστική πολιτι
κή μπορεί να υλοποιηθεί μεσοπρόθεσμα dotò εΙδικούς φο-
,ρείς πού θά μετέχει ó Δήμος, oí γύρω δήμοι καί κοινότη
τες καθώς και οι Κοινωνικοί φορείς, θ ά διεκδικήσουμε έ-
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πίσης μεταφορά τών πόρων toG IH' ψηφίσματος (για τίς 
οικοδομές) για τήν δημιουργ(α πολεοδομικών γραφείων 
στα πλαίσια του Δήμου καθώς και τήν μεταφορά τών τε
λών του Ν. 720)77. 

Στα πλαίσια τής οίκιστικής πολιτικής θά αναλάβουμε 
τή διατήρηση αλλά καί τήν αναβίωση του παραδοσιακού 
οικισμού στα 'Αναφιώτικα της Πλάκας στα πλαίσια ενός 
γενικότερου προγράμματος διάσωσης τής Πλάκας. 

6. Κοινωνικός εξοπλισμός του Δήμου 

Σ' ολη τήν 'Αθήνα ó Δήμος έχει μόνο δόο παιδικούς 

σταθμούς χωρητικότητας 100 παιδιών και 25 κέντρα νεότη

τας για μια περιοχή μέ 200.000 παιδιά. 

Μέ προϋποθέσεις τήν πλήρη απογραφή καί διάσωση 
τής δημοτικής περιουσίας, τήν εξασφάλιση χώρων για ί
δρυση κοινωνικών εξυπηρετήσεων καί τήν προσφορά εθε
λοντικής εργασίας καί γνώσεων ó δήμος μπορεί καί πρέ
πει να δράσει προς τήν κατεύθυνση α ) χ η ς Π ρ ο σ τ α σ ί α ς 
τ η ς Ν Ε Ο Τ Η Τ Α Σ (Παιδικές χαρές, Παιδικό παιγνίδι, 
αθλητικά κέντρα, κέντραάθλητικά κέντρα, κέντρα νεότη
τας, Παιδικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.). 

Ειδικά για τον αθλητισμό πρέπει να σταματήσει να 
εξαντλείται τό ενδιαφέρον τής Πολιτείας στην ενίσχυση τών 
μεγάλων συλλόγων από τό ΠΡΟ—Π Ο καί να γίνει στροφή 
μέσα άπό προσπάθειες του Δήμου στο Σχολικό καί Μαζικό 
αθλητισμό στις γειτονιές, β) Π ρ ο σ τ α σ ί α ΜΗΤΡΟΤΗ
Τ Α Σ (Βρεφικοί σταθμοί, κέντρα επιμόρφωσης μητέρων, 
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γραφείο αναζήτησης μερικής απασχόλησης μητέρων και 
ταμείο ενίσχυσης πολυτέκνων Καί απόρων μητέρων), γ) 
Προστασία ηλικιωμένων (Δημοτικός οίκος ευηγη-
ρίας, δημοτικό ταμείο βοηθείας ανασφαλίστων, κέντρο επι
μόρφωσης καί μερικής απασχόλησης των απομάχων τής 
δουλείας). Τέλος πρέπει να μελετηθεί ή ορθολογική λει
τουργία του νεκροταφείου. 

7 · Σχολεία, Εκπαίδευση, Παιδεία 

Τό απαράδεκτο φαινόμενο να στεγάζονται σήμερα μέ
σα στην πρωτεύουσα σχολεία σε ταδέρνες ή παράγκες δη
μιουργεί υποχρέωση στο Δήμο τής "Αθήνας παρά τήν έλ
λειψη καθοριστικής αρμοδιότητας για γενική κινητοποίηση 
πού θα στοχεύει στην ανεύρεση χώρων μέσα στις συνοικίες. 
Είμαστε αντίθετοι μέ τή δημιουργία σχολείων μαμούθ σαν 
το συγκρότημα τής Γκράδας στα Κ. Πατήσια πού παίρνει 
τή μορφή στρατώνα καί δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά. 
Επίσης θα στραφούμε προς τή κατεύθυνση τής προσχολι

κής περιόδου μέ τήν δημιουργία νηπιαγωγείων μέσα στις 
γειτονιές. 'Ακόμα θα δημιουργήσουμε σέ συνεργασία μέ 
τους συλλόγους γονέων καί κηδεμόνων καί τις μαθητικές 
κοινότητες, στή γειτονιά ένα μικρό κέντρο δραστηριότητας 
των μαθητών σαν προέκταση του σχολείου. 

Τέλος θα προωθήσουμε τήν 'ίδρυση 'AvOlKtOÛ 

Ελεύθερου Πανεπιστημίου γι« το πλάτεμα τής 
γνώσης πάνω σέ ειδικά θέματα καί προβλήματα των κα
τοίκων μέ προεκτάσεις σέ ευρύτερα πνευμοττικά καί κοινω
νικά ζητήματα. 
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8· Σ υνκοινωνι«κο Κυκλοφοριακό 
πρόβλημα 

"Αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο κοινό πρόβλημα δλων 

των 'Αθηναίων. "Εχει ΰπολογ ισθεΪ δτι οί 'Αθηναίοι ατό σύ

νολο τους με τις κυκλοφοριακές . συγκοινωνιακές καθυστε

ρήσεις χάνουν καθημερινά 92 ολόκληρα χρόνια. 

"Ενα ποσοστό της τάξης του 20ο) ο τών λεωφορείων, 

αποσύρεται καθημερινά από την κυκλοφορία λόγω βλάβης. 

Και ένώ για τά περισσότερα κράτη της Ευρώπης ή η
λικία τών οχημάτων κυμαίνεται άπό 5—8 χρόνια στην πε
ριοχή τής πρωτεύουσας ή μέση ηλικία τών λεωφορείων εί
ναι 15—16 χρόνια. 

Σύμφωνα μέ τά επιτρεπτά δρια μέσα σέ 1 χρόνο τό 
αργότερο πρέπει να έχει αντικατασταθεί το σύνολο τών λε
ωφορείων. 

Ό ενιαίος φορέας για τις συγκοινωνίες (Ο.Α.Σ.) που 

έφτιαξε ή κυβέρνηση βρίσκεται μόνο στα χαρτιά. Παράλ

ληλα και κάθε Ιδιωτική πρωτοβουλία απέτυχε. Ή προσπά

θεια της κυβέρνησης οδήγησε στην «οπουργοποίηση> τών 

συγκοινωνιών. 

Ή μόνη λύση είναι ή δημοτικσποίηοη τών συγκοινωνιών 

μέ τη συμμετοχή τών εργαζομένων. Ή Ρ.Ο.Δ.Α. πού είναι 

δημοτική επιχείρηση στή Ρόδο και ή μόνη πού προσφέρει 

σ' ολόκληρη τήν Ελλάδα ανθρώπινη συγκοινωνία αποτε

λεί παράδειγμα και υπόδειγμα λειτουργίας. 

Το ακατάλληλο οδικό δίκτυο επιτείνει τό κυκλοφορία-
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KÒ πρόβλημα της 'Αθήνας πού είναι και ή αιτία των αρκε
τών τροχαίων δυστυχημάτων. 

Έργα βιτρίνας αντικαθιστούν τις τεράστιες ελλείψεις 
δημοσίων έργων. Τεράστια κεφάλαια έχουν διατεθεί για 
την διαπλάτυνση της Λεωφόρου Συγγρού και ακόμα δεν 
fc/Ei ολοκληρωθεί και δπως έχει φανεί, οξύνει αντί να λύ
νει το κυκλοφοριακό πρόβλημα (στενεύει απότομα στο 
ΦΙΞ). Και ενώ γίνονται έργα βιτρίνας υπάρχουν ακόμα 70 
χιλμ. δρόμοι χωρίς άσφαλτο στην 'Αθήνα. 

Τό ΜΕΤΡΟ προγραμματίζεται χωρίς σοβαρή μελέτη 
και χωρίς σύνδεση μέ τα γενικότερο χωροταξικό της 'Αθή
νας και μέ πλήρη αγνόηση του Δήμου. 

Πέρα από τις βασικές διεκδικήσεις ό Δήμος θα στρα

φεί προς τήν κατεύθυνση της εξασφάλισης παρκαρίσματος 

(περ)κά γκαράζ, παρκόμετρα πού μπορούν να δώσουν 

σημαντικούς πόρους στό δήμο) καθώς επίσης καί στή συν

τήρηση των δρόμων της πρωτεύουσας τή σωστή σηματοδό

τηση καί τοποθέτηση των στάσεων κ.λπ. πού δέν λύνουν τό 

πρόβλημα άλλα αμβλύνουν τίς συνέπειες. 

Τέλος ή δημιουργία πεζοδρόμων θα πρέπει να αποτε

λέσει άμεση μέριμνα του Δήμου μέ πλήρη δμως μελέτη 

καί οχι ευκαιριακή αντιμετώπιση. 

9· Δημόσια υγεία 

θ α προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τό υπάρχον δημο

τικό νοσοκομείο (δημιουργία νέας πτέρυγας, ενίσχυση του 

επιστημονικού δυναμικού καί τεχνικών εξοπλισμών κ.λπ). 
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θ α προωθήσουμε ακόμα αποκέντρωση τοο ίδιου του δημο
τικού νοσοκομείου μέ τή δημιουργία 5-7 εξωτερικών Λα
ϊκών Ιατρείων σέ βασικές συνοικίες μέ το υπάρχον δυνα
μικό καί μέ ελάχιστες δαπάνες. Παράλληλα θα άναλάβου-
με εκστρατεία μέ είδική υπηρεσία τοο δήμου για τήν δια
φώτιση και τον έλεγχο σέ προβλήματα δημόσιας υγείας, 
για υγιεινή κατοικία καί περιβάλλον, για θέματα υγιεινής 
σέ δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους. Επίσης σέ συνερ
γασία μέ τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς θα προω
θήσουμε σταθμούς προληπτικής ίοαρικής στις συνοικίες καί 
ιατρικής κάλυψης σέ χώρους κοινωνικού εξοπλισμού" acoü 
δήμου. 

10. Πολιτιστική παρέμβαση του Δήμου 

Το υφιστάμενο Πνευματικό κέντρο πρέπει να μετεξε
λιχθεί σέ ζωντανό αυτόνομο Δημοτικό οργανισμό για να ε
πωμισθεί καί να προωθήσει αποτελεσματικά τήν πολιτιστι
κή παρέμβαση του Δήμου, Αυτό προϋποθέτει κατ* άρχη α
ναμόρφωση του νομικού του πλαίσιου. 'Επίσης τή δημιουρ
γία είδικοϋ συμβουλίου μέ τή συμμετοχή πολιτιστικών καί 
κοινωνικών παραγόντων καί εκπροσώπων τών παραγογτκών 
τάξεων καί της νεολαίας. 'Ακόμα αναδιάταξη καί ένταξη 
όλων τών έπί μέρους δραστηριοτήτων καί τμημάτων (Δη
μοτική Βιβλιοθήκη καί πινακοθήκη, Φιλαρμονική, δημοτικό 
θέατρο κ.λπ.). Το Πνευματικό Κέντρο θα δημιουργήσει πο
λιτιστικές λέσχες στις συνοικίες καί θα προωθήσει ποικιλία 
μορφών πολιτιστικού προγράμματος (π.χ. διοργάνωση είδι-
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κών μαθημάτων, π ε ι ρ α μ α τ ι κ ο ν έ ρ ν α σ τ η ρ ί ω ν ανάπτυξης 
παραδοσιακών μορφών λαϊκής τέχνης, διάσωση παραδοσια
κής κληρονομιάς, κέντρα Ερευνάς " λαογραφικού υλικοί), 
είδική μέριμνα για τή σωστή καλλιτεχνική μόρφωση καί ψυ
χαγωγία του παιδιού). Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται καί $ 
αξιοποίηση του πλακιώτικου 'Αρχοντικού της Χατζημιχά
λη καί ή μετατροπή του οχι μ ο ν ο σ έ μ 0υσεΐο Λαϊκής Τέχνης 
άλλα σέ κυψέλη δουλειάς (μελέτη κ.λπ.) γύρω άπό τα 
στοιχεία πού συνδέονται μέ τις βαθύτερες ρίζες του Λαϊκοί» 
μας Πολιτισμού. 

11· Λοιπές δραστηριότητες 

Ό Δήμος θα στραφεί προς τήν κατεύθυνση της προστα
σίας του καταναλωτή μέ ενίσχυση σέ πρώτη φάση της προ-
σπάθειας του INKA καί μελλοντική δημιουργία ειδικών 
συνδέσμων καί καταναλωτικών συνεταιρισμών. 

θ α διεκδικήσουμε ακόμα παρέμβαση στα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης μέ προσπάθεια για καθιέρωση στην ΕΡΤ προ
γραμμάτων για τοπικά προβλήματα δημοτικά θέματα ένώ 
παράλληλα -πέρα άπό τήν Εμμεοη ενημέρωση τών δημοτών 
(λαϊκές συνοικιακές συνελεύσεις) θα τηρούμε ενήμερο το 
δημότη καί μέσα από τακτή γραπτή έκδοση του Δήμου. 

Τέλος θα αναλάβουμε προσπάθεια εξυγίανσης καί 
βελτίωσης τών υπηρεσιών του Δήμου διεκδικώντας πλήρη 
αυτόματη οίκονομική καί κοινωνική εξομοίωση μέ τους δη
μόσιους υπαλλήλους καί καθιερώνοντας επιμόρφωση πο
λυμερή απασχόληση μέ διεύρυνση του αντικειμένου καί 

29 



Μηχανογράφησης των υπηρεσιών, θ α δώσουμε τις δυνατό

τητες για συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του 

Δήμου στον προγραμματισμό καΐ στή Διοίκηση ένώ παράλ

ληλα θα ελέγξουμε αυστηρά τις σχέσεις υπηρεσιών και δη

μοτών καΐ τήν εξυπηρέτηση τών τελευταίων. 

Το παραπάνω πλαίσιο τών προγραμμ° : τ ι κ ω ν °τ°Χω ν 

είναι ρεαλιστικό και αξιοποιήσιμο. Δέν είναι Ινα στατικό 

περίγραμμα άλλα θα μετασχηματίζεται ανάλογα μέ τις 

συνθήκες τις ανάγκες κα'ι τις δυνατότητες του Λαϊκού πα

ράγοντα. 

Το δραμά μας για μια ανθρώπινη ζωή σέ μια ανθρώ

πινη πόλη αντιπαρατίθεται μέ τήν αυταρχική και αντιλαϊ

κή πολιτική της Κυβέρνησης. Ή μάχη για μια τοπική Αυ

τοδιοίκηση αυτοδύναμη κα'ι αποκεντρωμένη περνά σίγουρα 

μέσα άπο τους κυριότερους αγώνες για τήν διεύρυνση τών 

Δημοκρατικών θεσμών. " Ετσι αποφασιστική θα είναι ή συμ

μετοχή του πρώτου Δήμου της χώρας στους αγώνες για τή 

Δημοκρατία καί τήν κατοχύρωση της Εθνικής μας 'Ανε

ξαρτησίας, 
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