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Ανοίγουν 
τα χαρτιά τους
 για την Αθήνα

Α
νοίγουν τα χαρτιά τους και δίνουν απα-
ντήσεις για τα καυτά ερωτήματα που 
απασχολούν τους πολίτες οι υποψήφι-

οι δήμαρχοι της Αθήνας Κώστας Μπακογιάν-
νης, Νάσος Ηλιόπουλος, Παύλος Γερουλά-
νος, Νίκος Σοφιανός και Βασίλης Καπερνά-
ρος, στο debate που οργάνωσε η Realnews. 

Οι πέντε υποψήφιοι δήμαρχοι απαντούν 
σε κοινές ερωτήσεις και ξεδιπλώνουν τα σχέ-
διά τους για τα μείζονα ζητήματα που απα-
σχολούν τους Αθηναίους. Για την έξαρση της 
εγκληματικότητας, το ανεξέλεγκτο εμπόριο 
ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, την εξά-
λειψη του φόβου. Για την υποβάθμιση πολ-
λών περιοχών του κέντρου, την έλλειψη πρα-
σίνου, τους πρόσφυγες. Για το Airbnb, τις ευ-
καιρίες που δημιουργεί για τους ιδιοκτήτες και 
τα προβλήματα στους ενοικιαστές, ενώ κατα-
θέτουν τη δική τους άποψη για το πώς μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Για την απο-
κομιδή των σκουπιδιών, τους χώρους πρα-
σίνου και τη βελτίωση της εικόνας στις γει-
τονιές. Τέλος, οι υποψήφιοι δήμαρχοι ανοί-
γουν τα χαρτιά τους και για τις συνεργασίες 
στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν στα 
δημοτικά συμβούλια λόγω της απλής αναλο-
γικής, αλλά και για το ποιες παρατάξεις απο-
κλείουν εκ των προτέρων. 

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι 
της πρωτεύουσας Κώστας 

Μπακογιάννης, Νάσος 
Ηλιόπουλος, Παύλος 

Γερουλάνος, Νίκος 
Σοφιανός και Βασίλης 

Καπερνάρος μιλούν στην 
«R» και ξεδιπλώνουν τα 

σχέδιά τους για τα μείζονα 
ζητήματα που απασχολούν 

τους Αθηναίους 1 Για να εξαλείψουμε τον φόβο των πολιτών, πρέπει πρώ-
τα να αντιμετωπίσουμε τον φόβο του δημάρχου που δεν 
παρεμβαίνει, δεν διεκδικεί και κρύβεται πίσω από το άλ-

λοθι των αρμοδιοτήτων. Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη. Ο δή-
μος τίθεται επικεφαλής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης 
που προβλέπει Ενιαίο Κέντρο Ασφαλείας με κοινές περιπολίες 
και αστυνόμευση από την Ελληνική και τη Δημοτική Αστυνο-
μία, την εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών και τον εκ-
συγχρονισμό του εξοπλισμού τους, αλλά και τη χρήση των νέ-
ων τεχνολογιών. Ομως η εγκληματικότητα και το εμπόριο ναρ-
κωτικών δεν αντιμετωπίζoνται μόνο με καταστολή, αλλά και με 
πρόληψη. Μια πόλη φωτισμένη και καθαρή είναι μια πόλη φι-
λική προς τον κάτοικο και τον επισκέπτη και εχθρική προς το 
έγκλημα. Με μια επίθεση πολιτισμού, όπως, για παράδειγμα, 
η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και η συνέ-
νωσή του με τα κτίρια του Μετσοβείου και του «Ακροπόλ». Και, 
βεβαίως, χαίρομαι που φαίνεται να συμφωνούμε πλέον οι πε-
ρισσότεροι στους εποπτευόμενους χώρους χρήσης για τα ναρ-
κωτικά και ας γίνονται επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν είναι πανά-
κεια, αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

2 Αδιαμφισβήτητα ζούμε σε μια χώρα που μέχρι σήμε-
ρα έχει κάνει ανεπαρκέστατη διαχείριση του προσφυ-
γικού και η Αθήνα πληρώνει ένα μεγάλο μέρος αυτής 

της ανεπάρκειας. Μακριά, όμως, από εμένα η λογική της «κα-
μένης γης» που ο καθένας ισχυρίζεται πως παραλαμβάνει. Κοι-
τάμε μπροστά. Μπροστά μας έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, 
αλλά και μια πρόκληση. Το μυστικό της βρίσκεται στη διαχεί-
ριση και στον συντονισμό. Η σημερινή υπερσυγκέντρωση δο-
μών για πρόσφυγες και μετανάστες σε συγκεκριμένες περιο-
χές δυσκολεύει την ένταξη. Οφείλουμε να ανατρέψουμε αυτή 
την πολιτική επιλογή, η οποία είναι άδικη και δείχνει προχειρό-
τητα, επιπολαιότητα και, εντέλει, αδιαφορία.  Το πράσινο και 
η ανάκτηση του δημόσιου χώρου είναι ένα άλλο, πολύ σοβα-
ρό θέμα. Εμείς προτείνουμε, μεταξύ άλλων, τα «pocket parks» 
- πάρκα τσέπης. Μικρά πάρκα, χωρίς υψηλό κόστος, σε όλες 
τις γειτονιές. Αλλά πρέπει και να φροντίσουμε ώστε οι υφιστά-
μενοι χώροι πρασίνου να συντηρούνται τακτικά και να φυλάσ-
σονται. Αυτό ισχύει και για το Πεδίον του Αρεως που δεν μπο-
ρεί να ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια. Την ευθύνη πρέπει 
να την έχει ο δήμος. 

3 Λίγα πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι ή άσπρο ή μαύρο. 
Το Airbnb μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι κα-
τάρα. Εξαρτάται από τη γειτονιά, τους κανόνες και τη 

χρήση του. Η βραχυχρόνια μίσθωση, άλλωστε, δεν αποτελεί 
πονοκέφαλο μόνο για την Αθήνα αλλά και για όλες τις πρωτεύ-

Να αντιμετωπίσουμε τον 
φόβο του δημάρχου που 

δεν παρεμβαίνει

Κώστας  Μπακογιάννης
Επικεφαλής συνδυασμού «ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ»
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1 Η ανασφάλεια στην Αθήνα είναι αποτέλε-
σµα της εγκατάλειψης των γειτονιών της. Η 
παρούσα διοίκηση απέτυχε σε αυτόν τον 

τοµέα. Το 2018 ο δήµος δεν ξόδεψε ούτε ένα ευ-
ρώ για έργα ηλεκτροφωτισµού. Πώς µπορούµε 
να νιώθουµε ασφαλείς όταν ολόκληρες συνοι-
κίες βρίσκονται στο σκοτάδι; Το ίδιο ισχύει για 
τα Εξάρχεια. Ο δήµος εγκατέλειψε πλήρως τον 
Λόφο του Στρέφη και, µετά, έκπληκτος ανακα-
λύπτει ότι οι κάτοικοι νιώθουν ανασφαλείς. Για 
εµάς, ασφαλείς γειτονιές είναι οι ζωντανές γει-
τονιές. Σχεδιάζουµε µια ζωντανή και φωτεινή 
Αθήνα: εκκινώντας από τον ηλεκτροφωτισµό, 
προσφέροντας κίνητρα για εµπορική δραστη-
ριότητα, σχεδιάζοντας τη δηµοτική πολιτική για 
την κατοικία, οργανώνοντας πολιτιστικές δρά-
σεις στις επτά κοινότητες. Η ασφάλεια έχει και 
µια επιπλέον κρίσιµη παράµετρο: την αντιµε-
τώπιση της Χρυσής Αυγής. ∆εν µπορούµε να 
αφήνουµε το µίσος να δηλητηριάζει την πόλη. 
Κάθε κάτοικος και επισκέπτης, ανεξάρτητα από 
φυλή, θρησκεία και σεξουαλικό προσανατολι-
σµό, πρέπει να νιώθει και να είναι ασφαλής. 

2 Η ευθύνη για την εγκατάλειψη ολόκλη-
ρων γειτονιών βαραίνει πρωτίστως τον 
δήµο. Οι πρόσφυγες δεν ευθύνονται 

για το ότι ο δήµος απορρόφησε µόλις 20.000 
ευρώ από το 1,2 εκατ. που είχε προϋπολογίσει 
για το πράσινο. Ούτε ευθύνονται για το σκοτά-
δι στις γειτονιές, την κρίση των κοινωνικών δο-
µών και την έλλειψη πρωτοβουλίας. Η Αθήνα 
είναι ένας πλούσιος δήµος µε φτωχή διαχείρι-
ση. Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι τη δεκαετία 
του 1990 η Αθήνα δέχτηκε χιλιάδες νέους κα-
τοίκους, µετανάστες και µετανάστριες. Θυµά-
µαι -ήµουν µαθητής στα Πατήσια- τις κραυγές 
εκείνων που έβλεπαν στην παρουσία των «ξέ-
νων» την καταστροφή της πόλης. Σήµερα, ξέ-
ρουµε ότι είχαν άδικο. Η Αθήνα κέρδισε από 
την ένταξη των µεταναστών, που ζουν αρµο-
νικά µαζί µε τους κατοίκους της πόλης. Ο δικός 
µας στόχος είναι ένας: καµία υποβαθµισµένη 
γειτονιά. Χρειαζόµαστε έναν αποτελεσµατικό 
δήµο που θα έχει ως προτεραιότη-
τα τις «πίσω αυλές» της πόλης και 
θα παρεµβαίνει συστηµατικά εκεί 
που ζουν και εργάζονται οι αόρα-
τοι, εκείνοι που νιώθουν εγκαταλε-
λειµµένοι. 

3 Η Αθήνα γνωρίζει µια τερά-
στια αλλαγή λόγω της βραχυ-
χρόνιας µίσθωσης, που έχει 

ως αποτέλεσµα την αύξηση ενοικί-
ων και την «έξωση» της νέας γενιάς 
από ολόκληρες γειτονιές. ∆εν θεω-
ρώ προβληµατικό να παραχωρεί 
ένας µικροϊδιοκτήτης ένα διαµέ-
ρισµά του προς βραχυχρόνια µί-
σθωση. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρ-
ξουν κανόνες πρωτίστως για τις µεγάλες εται-
ρείες, που έχουν µετατρέψει σε «άβατα» ολό-
κληρες γειτονιές. Υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, που 
εµείς θα αξιοποιήσουµε, και αντίστοιχη ευρω-
παϊκή εµπειρία. Η κατοχύρωση του δικαιώµα-
τος στη στέγη και η θέσπιση ενός πλαισίου δι-
ασφάλισης σταθερής, αξιοπρεπούς και προσι-
τής οικονοµικά κατοικίας είναι προτεραιότητα 
για την Ανοιχτή Πόλη. Θα αξιοποιήσουµε το 
σηµαντικό κτιριακό απόθεµα του δήµου. Μπο-
ρούµε να µεταµορφώσουµε τα εγκαταλελειµ-
µένα και κενά κτίρια σε συνεργασία µε πανεπι-
στήµια, φορείς και το επιστηµονικό δυναµικό 
της πόλης. Για εµάς η κατοικία είναι δικαίωµα. 

4 Η διαχείριση των απορριµµάτων είναι 
ο αόρατος ελέφαντας στο δωµάτιο των 
αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο ΧΥΤΑ Φυ-

λής κλείνει το 2020. Αν δεν δράσουµε άµεσα, 
η ζωή στην Αθήνα θα είναι αφόρητη. Η διοίκη-
ση του δήµου µάς αφήνει µια αρνητική κληρο-

νοµιά. Η Αθήνα έχει χάσει το στοίχηµα της ανα-
κύκλωσης και της διαλογής στην πηγή. Είναι µια 
συγκλονιστική αποτυχία. Χρειαζόµαστε τοµές. 
Εδώ το σύνθηµά µας «Αθήνα από την αρχή», 
πραγµατικά έχει νόηµα!  Απαιτείται ένα τοπι-
κό σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων. Χρειά-
ζεται άµεση ενίσχυση των υπηρεσιών καθαρι-
ότητας σε εξοπλισµό και σε προσωπικό, πρό-
γραµµα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, 
που να λειτουργεί και να εκτείνεται στα οργα-
νικά απόβλητα µε κοµποστοποίηση, καθώς και 
µικρά και µεγάλα πράσινα σηµεία για τη συλ-
λογή συσκευών, επίπλων και αντικειµένων. ∆ι-
αφωνούµε µε τον κ. Μπακογιάννη ότι στο ζή-
τηµα των απορριµµάτων δεν χωρούν ιδεολο-
γίες. Σήµερα, παγκοσµίως γίνεται µια τεράστια 
συζήτηση που µας φέρνει αντιµέτωπους µε τα 
όρια του τρόπου ζωής µας. Για εµάς η Αθήνα 
δεν µπορεί να εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα 
στον τοµέα της καθαριότητας, αλλά τα συµφέ-
ροντα των κατοίκων της. 

5 Πρέπει να σκεφτούµε από την αρχή το 
ζήτηµα της συµµετοχής στα κοινά, την 
παρέµβαση των γειτονιών στην κεντρι-

κή διοίκηση, καθώς και την ενίσχυση των κοι-
νοτικών συµβουλίων. Θα συνεργαστούµε µε 
εκείνους που έχουν ουσιαστικές και τεκµηριω-
µένες προτάσεις για το κοινό καλό και συγκρού-

ονται µε τα ισχυρά συµφέροντα, που αντιλαµ-
βάνονται την πόλη µόνο ως πεδίο κερδοφορί-
ας. ∆εσµευόµαστε να συµβάλουµε στην οριο-
θέτηση της ανεξέλεγκτης βραχυχρόνιας µίσθω-
σης. Παράλληλα, θεωρούµε βασικές προτεραι-
ότητες για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 
των Αθηναίων τα µητροπολιτικά πάρκα στο Γου-
δί και στον Ελαιώνα. Φυσικά, η ανάγκη άµεσης 
διαµόρφωσης ενός σχεδίου για τη διαχείριση 
των απορριµµάτων και η ανακύκλωση, καθώς 
και οι πόροι που πρέπει να διατεθούν στα σχο-
λεία, µπορούν να αποτελέσουν πεδία συνεργα-
σίας. Τέλος, θεωρούµε κρίσιµους άξονες σύγκλι-
σης την άµεση θέσπιση χώρων εποπτευόµενης 
χρήσης για ουσιοεξαρτηµένους, τη χωροθέτηση 
δηµοτικού αποτεφρωτηρίου και την τέλεση πο-
λιτικών γάµων για οµόφυλα ζευγάρια. Αν είναι 
να συµφωνήσουµε σε κάτι, ας συµφωνήσουµε 
επί της ουσίας. Φυσικά, δεν υπάρχει περιθώριο 
διαλόγου µε τους νεοναζί εγκληµατίες της Χ.Α.

∆εν µπορούµε να 
αφήνουµε το µίσος 
να δηλητηριάζει 
την πόλη

Νάσος Ηλιόπουλος
Επικεφαλής συνδυασµού «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ»

ουσες της Ευρώπης. Στη Βαρκελώνη, 
που µπήκαν κανόνες, δεν µπορείς να 
νοικιάσεις δωµάτιο, αλλά µόνο διαµέ-
ρισµα. Στο Βερολίνο ισχύει καθολική 
απαγόρευση, αλλά καµία απαγόρευ-
ση δεν λύνει το πρόβληµα. Κρατήστε 
πως σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτός 
της Ελλάδας και της ∆ανίας, το ρυθµι-
στικό πλαίσιο τίθεται από τους δήµους 
και όχι από το κεντρικό κράτος. Ο δή-
µος πρέπει να παρέµβει µε στόχο την 
ισορροπία. Εµείς µιλάµε για κανόνες 
που ενισχύουν την τουριστική κίνη-
ση, διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των 
µόνιµων κατοίκων και προστατεύουν 
την αγορά ακινήτων από τις σηµερι-
νές στρεβλώσεις. Οχι µε εισπρακτικούς 
όρους, αλλά για να επενδύσουµε στο 
brand που λέγεται Αθήνα µε µακρο-
πρόθεσµο σχεδιασµό.

4 Από τη δεκαετία του ‘80 στην 
Αθήνα κάνουµε προεκλογικά 
την ίδια συζήτηση. Θα πρέπει, 

επιτέλους, να κοιτάξουµε την αλήθεια 
κατάµατα και να αποδεχθούµε ότι δεν 
µπορεί να φταίνε όλοι οι δήµαρχοι που 
πέρασαν. Φταίει ο τρόπος. ∆εν µπο-
ρούµε να αντιµετωπίζουµε προβλήµα-
τα του σήµερα και του αύριο µε εργα-
λεία του χθες. Και αυτή τη συζήτηση 
οφείλουµε να την κάνουµε χωρίς ιδεο-
λογικές παρωπίδες. Πρώτα απ’ όλα κα-
θαριότητα δεν είναι µόνο η αποκοµιδή 
των σκουπιδιών. Καθαριότητα σηµαί-
νει καθαροί κάδοι, καθαρά πεζοδρό-
µια, καθαροί τοίχοι και καθαρά πάρ-
κα. Χωρίς, λοιπόν, να µπαίνω στη λο-
γική της ιδιωτικοποίησης, είµαι απολύ-
τως υπέρ των συµπράξεων µε τον ιδι-
ωτικό τοµέα. ∆εν χρειάζεται να πάµε 
µακριά, 170 πόλεις σε όλη την Ελλά-
δα το κάνουν ήδη και µε µεγάλη επι-
τυχία! Και εµείς εδώ στην πρωτεύου-
σα, την πόλη των πόλεων, θεωρούµε 
ότι έχουµε την πολυτέλεια να απεµπο-
λούµε ένα τέτοιο εργαλείο στο όνοµα 
ενός υποκριτικού ψευτοϊδεολογικού 
ντιµπέιτ; Και πόσο καιρό θα πληρώ-
νουµε αυτή τη θεωρία;

5 Η αλήθεια είναι ότι δεν περίµενα 
την απλή αναλογική για να κά-
νω αυτό που κάνω εδώ και δέ-

κα χρόνια στο Καρπενήσι και στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Είναι αυτό που επιδιώκω 
καθηµερινά στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Να ανακαλύπτω τα περιθώρια συ-
ναίνεσης, συνεργασίας και συνεννόη-
σης. ∆εν είναι τυχαίο ότι οκτώ στις δέ-
κα αποφάσεις στη Στερεά Ελλάδα λαµ-
βάνονται µε διευρυµένη πλειοψηφία. 
Και αυτό είναι επιτυχία όλων µας. Γιατί 
όχι στην Αθήνα; Θα τα καταφέρουµε 
µόνο αν συνεργαστούµε για την αντι-
µετώπιση του ευνουχισµού του δήµου 
από το κεντρικό κράτος. Θα βρούµε 
λύσεις µόνο αν συµφωνήσουµε στα 
µεγάλα θέµατα της Αθήνας. ∆εν µπο-
ρώ προφανώς να συνεργαστώ µε τη 
Χρυσή Αυγή, αλλά δεν θέλω και δεν 
µπορώ να αποκλείσω οποιονδήποτε 
άλλον από τις κοινές προκλήσεις που 
έχουµε µπροστά µας, ξεπερνώντας ιδε-
ολογικές και κοµµατικές γραµµές. Επι-
λέγω, δε, συνειδητά να κάνω την αρχή 
προεκλογικά αντιστεκόµενος στον πει-
ρασµό να παίξω το «εύκολο» παιχνίδι 
των αλληλοκατηγοριών. Την επόµενη 
ηµέρα συνοδοιπόροι θα είµαστε όλοι 
στο δηµοτικό συµβούλιο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1 Η ασφάλεια είναι 
το µείζον θέµα που 
απασχολεί τους 

Αθηναίους. Η έξαρση της 
εγκληµατικότητας, οι πιάτσες 
των ναρκωτικών στο κέντρο 
της Αθήνας, τα προβλήµατα 
στα Εξάρχεια. Υπάρχει κάτι 
που µπορείτε να κάνετε ως 
δήµαρχος για να εξαλείψετε 
τον φόβο;

2 Η υποβάθµιση 
πολλών περιοχών 
του κέντρου αποτελεί 

µεγάλο πρόβληµα. Πολλοί 
δηµότες ζουν σε γειτονιές 
χωρίς πράσινο, γκρίζες και 
ανασφαλείς. Για πολλούς 
το προσφυγικό επιτείνει 
την υποβάθµιση των 
περιοχών τους. Πώς µπορεί 
να αντιµετωπιστεί αυτό το 
πρόβληµα, χωρίς, ωστόσο, 
να θιγούν τα δικαιώµατα των 
προσφύγων;

3 Το Airbnb έχει 
δηµιουργήσει ευκαιρίες 
για εισόδηµα σε 

πολλούς ιδιοκτήτες και έχει 
αναζωογονήσει την αγορά 
ακινήτων. Την ίδια ώρα, 
ωστόσο, φέρνει απελπισία 
στους ενοικιαστές που 
αντιµετωπίζουν µαζικές 
εξώσεις και γενναία αύξηση 
των ενοικίων. Εχετε τη 
δυνατότητα να κάνετε κάτι και 
τι µπορεί να γίνει;

4 Κατά γενική οµολογία 
η πόλη δεν είναι καθαρή 
και είναι σκοτεινή. 

Ποια σχέδια έχετε για την 
αποκοµιδή των σκουπιδιών; 
Και τι θα µπορούσατε να 
κάνετε, ώστε να βελτιωθεί η 
εικόνα της πόλης;

5 Σε αυτές τις εκλογές, 
λόγω της απλής 
αναλογικής, θα πρέπει 

να συνεργαστείτε µε κάποιον 
ή µε κάποιους από τους 
αντιπάλους σας στη διοίκηση 
του δήµου. Με ποιους θα 
µπορούσατε; Υπάρχουν 
κάποιοι που αποκλείετε; Και, 
αν ναι, για ποιους λόγους;

συνέχεια στις σελ. 14-15 »
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3 Αλλο το Airbnb που συµπληρώνει εισοδήµατα, άλ-
λο αυτό που δηµιουργεί περιουσίες ή καταστρέφει 
γειτονιές. Η πολιτεία οφείλει να γνωρίζει τη διαφο-

ρά. Πολλοί Αθηναίοι βρήκαν στις βραχυχρόνιες µισθώσεις 
αποκούµπι και αυτό είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν, όµως, επι-
χειρηµατίες, Ελληνες και ξένοι, που χρησιµοποιούν τη θο-
λούρα στο νοµικό καθεστώς για να αποφύγουν ελέγχους, 
φόρους και κανόνες ποιότητας που αφορούν ξενοδοχεία. 
Η άναρχη ανάπτυξη θα οδηγήσει σε αθέµιτο ανταγωνι-
σµό και σε αλλοίωση του χαρακτήρα της γειτονιάς για-
τί διώχνει κατοίκους και τελικά είναι πιθανό να καταλήξει 
σε µια φούσκα, σαν αυτή του Χρηµατιστηρίου, που όταν 
σκάσει θα πάρει µαζί της τους µικρούς επενδυτές. Πρώτη 
µας προτεραιότητα είναι να µπουν όρια, κανόνες και κί-
νητρα ώστε οι µισθώσεις αυτές να διαχυθούν σε όλη την 
Αθήνα. Ετσι, και όλες οι γειτονιές θα µοιραστούν τον νέο 
πλούτο και καµία δεν θα επιβαρυνθεί σε σηµείο αλλοίω-
σης. Και, δεύτερον, θα απαιτήσουµε κανόνες, ώστε οι µε-
γάλοι επιχειρηµατίες του κλάδου να δηµιουργήσουν διά-
φανες επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες.

4 Στο θέµα της καθαριότητας εµείς οι Αθηναίοι και 
ο δήµος δεν µιλάµε την ίδια γλώσσα. Ο δήµος κά-
νει λόγο για αποκοµιδή και εµείς µιλάµε για εγκα-

τάλειψη. Εκείνοι εννοούν απορριµµατοφόρα, ενώ εµείς 
εννοούµε τα πάρκα µας που έγιναν τουαλέτες, τα ξεχαρ-
βαλωµένα παγκάκια, τις παράνοµες αφισοκολλήσεις, τα 
σπασµένα πεζοδρόµια, τα σβησµένα φώτα που κρα-

τούν τους δρόµους µας σκοτεινούς. Το να λες ότι όλα αυ-
τά θα λυθούν όταν ιδιωτικοποιήσεις την αποκοµιδή είναι 
σαν να δίνεις τη λάθος λύση στο λάθος πρόβληµα. Ού-
τε δουλεύει, ούτε µας αφορά. Αν θέλουµε να αντιστρέ-
ψουµε την αίσθηση εγκατάλειψης που υπάρχει στις γει-
τονιές µας, χρειάζονται τρία πράγµατα: Συµβούλια γει-
τονιάς, από εµάς που ζούµε και δουλεύουµε εδώ, που ιε-
ραρχούν προβλήµατα προς επίλυση, «πράσινες» οµάδες 
δράσης του δήµου, που αντιµετωπίζουν κάθε πρόβληµα 
ολιστικά και όχι αποσπασµατικά, και υιοθεσίες πρασίνου 
από σχολεία, Λέσχες Φιλίας, φορείς και µαγαζιά της περι-
οχής, ώστε καθετί που θα φτιάξουµε να µένει στην κατά-
σταση που το θέλουµε. 

5 Αν θέλουµε την πόλη µας καλύτερη και τον δήµο 
αποτελεσµατικό, κάθε Αθηναίος πρέπει να έχει 
φωνή και η διοίκηση του δήµου να συνθέτει από-

ψεις. Αυτό πρεσβεύει η απλή αναλογική. Για να δουλέψει, 
θέλει ανθρώπους µε διάθεση συνεργασίας, όχι διάθεση 
συναλλαγής. Γιατί; Η συνεργασία λειτουργεί για το καλό 
της πόλης, η συναλλαγή, όµως, το «πάρε-δώσε» δηλαδή, 
λειτουργεί για τους πολιτικούς. Πιστεύω στις συνεργασί-
ες και θα συνεργαζόµουν µε κάθε παράταξη στον δήµο 
εκτός της Χρυσής Αυγής. Γι’ αυτό έστειλα πρόσκληση συ-
νεργασίας για το τεράστιο θέµα των ναρκωτικών και τη 
σηµασία να έχουµε µια κοινή αντιµετώπιση απέναντι στο 
κεντρικό κράτος, που ακόµα κρατάει το κλειδί της επίλυ-
σης του προβλήµατος στην πόλη µας. Προς τιµήν του, ο 
κ. Ηλιόπουλος ανταποκρίθηκε θετικά, αλλά ο κ. Μπακο-
γιάννης έριξε την µπάλα στην εξέδρα. Κρίµα. Πολιτικοί πα-
λαιάς κοπής, που θεωρούν ότι, αν κερδίσουν τις εκλογές, 
η πόλη θα τους ανήκει, µόνο το νέο δεν εκπροσωπούν.

1 Αν δεν ξεριζώσουµε τον φόβο από τις 
γειτονιές µας, δεν κάνουµε τίποτα. ∆ιό-
τι ο φόβος και η εγκατάλειψη είναι αλ-

ληλένδετα και µας οδηγούν σε απόγνωση. 
Προφανώς και χρειάζονται κοινές περιπολί-
ες Αστυνοµίας-∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Αλ-
λο, όµως, Εξάρχεια, άλλο ναρκωτικά, άλλο 
το αίσθηµα της ανασφάλειας που νιώθου-
µε όταν επιστρέφουµε σπίτι µας το βρά-
δυ από δρόµο σκοτεινό. Αν τα βάλεις όλα 
µαζί, δεν θα λύσεις κανένα. Τα ναρκωτικά 
είναι κοινωνικό φαινόµενο και πρώτος και 
κοινός στόχος πρέπει να είναι η µείωση της 
βλάβης σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Θέλει συντονισµό των εµπλεκοµένων και 
υιοθεσία καλών πρακτικών. Στα Εξάρχεια 
προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι. Απαιτεί-
ται συνεργασία µε τους κατοίκους και την 
πολιτεία για να διώξουµε το οργανωµένο 
έγκληµα και το «µαύρο» χρήµα. Και για την 
εγκατάλειψη; Καµιά φορά αρκεί να αλλά-
ξεις µια λάµπα. Το λέω συµβολικά. Αλλά ο 
φόβος φεύγει από εκεί που υπάρχει ζωή. 
Και η ζωή έρχεται όταν αρχίσουµε να πε-
ριποιούµαστε τις γειτονιές µας και να νιώ-
θουµε τον δήµο και το κράτος κοντά µας. 
Εκεί εστιάζουµε.

2 Η Αθήνα έχει σκληρές αντιθέσεις. 
Αλλη Αθήνα πάνω από την Οµό-
νοια, άλλη κάτω. Αλλη πάνω από 

τις γραµµές του τρένου, άλλη κάτω. ∆εν εί-
ναι νέο φαινόµενο, ούτε το δηµιούργησαν 
οι πρόσφυγες. Το δηµιούργησαν δήµαρ-
χοι που έκαναν δηµόσιες σχέσεις στο Κο-
λωνάκι και ξεχνούσαν τον Κολωνό. Αυτοί 
που άφησαν τον δήµο καταχρεωµένο. Οι 
πρόσφυγες πήγαν στις γειτονιές που εγκα-
τέλειψε η πολιτεία. Το ερώτηµα, λοιπόν, εί-
ναι, τι θα γίνει το πλεόνασµα που αφήνει 
ο Καµίνης; ∆ηµόσιες σχέσεις ή επένδυση; 
Για εµάς, η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Ηρθε 
η ώρα να ισιώσουµε την «µπαταρισµέ-
νη» Αθήνα. Να επενδύσουµε σε γειτονιές 
όπως η Ακαδηµία Πλάτωνος, το ∆ηµόσιο 
Σήµα, η Ιερά Οδός και ο Κεραµεικός, που 
έχουν τεράστιες δυνατότητες κοινωνικής, 
πολιτισµικής και οικονοµικής ανάπτυξης. 
Να αναβιώσουµε και να δηµιουργήσουµε 
εκατό οάσεις πρασίνου σε όλη την Αθήνα, 
όπως έλεγε ο Μπέης, και να δηµιουργήσου-
µε συνθήκες συµµετοχής όλων µας, ώστε 
ό,τι φτιάξουµε να µένει όπως το θέλουµε.

1 
Επιτρέψτε µου να θεωρώ ότι 
το µείζον πρόβληµα των Αθη-
ναίων είναι η οικονοµική τους 

κατάσταση. Σε µια πόλη 664.000 
κατοίκων το 23% είναι µετανάστες 
έως και τρίτης γενιάς, το 1/3 του πλη-
θυσµού ζει στα όρια της φτώχειας, 
ή κάτω από αυτά, και το 30% δεν 
έχει θέρµανση τον χειµώνα. Σε αυ-
τή την ανασφάλεια προστίθενται η 
εγκληµατικότητα, το εµπόριο των 
ναρκωτικών, τα στέκια πορνείας. 
Απαιτούµε η Αστυνοµία να αντιµε-
τωπίσει τα κυκλώµατα, τις πιάτσες, 
το οργανωµένο έγκληµα. Είναι ευ-
θύνη της κυβέρνησης να προσα-
νατολιστεί η Αστυνοµία σε αυτή 
την κατεύθυνση αντί της καταστο-
λής των ΜΑΤ, των χηµικών και του 
κλεφτοπόλεµου στα Εξάρχεια. Και 
δουλειά του δήµου είναι να φροντί-
σει τις γειτονιές της πόλης, µε όλες 
τις υπηρεσίες του, που οι Αθηναίοι 
πληρώνουν ακριβά. Η εικόνα της 
εγκατάλειψης στον Λόφο του Στρέ-
φη και στην πλατεία Εξαρχείων εί-
ναι ο κανόνας που ισχύει στις περισ-
σότερες γειτονιές της Αθήνας. Η Κε-
ντροαριστερά, που διοικεί τον δήµο 
εδώ και οκτώ χρόνια υλοποιώντας 
τα µνηµόνια του ΠΑΣΟΚ, της Ν.∆. 
και του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε βάρος στο 
λεγόµενο τουριστικό προϊόν της πό-
λης και στην υλοποίηση προγραµ-
µάτων που δεν αφήνουν έργα για 
την καθηµερινότητα των κατοίκων. 
Το αντίδοτο στον φόβο είναι µια φι-
λολαϊκή πολιτική που στηρίζεται στη 
λαϊκή πλειοψηφία και στέκεται απέ-
ναντι στους ισχυρούς.

2 
Ο εγκλωβισµός των χιλιά-
δων προσφύγων στη χώρα 
είναι η συνέπεια της συµ-

φωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, που στηρί-
ζουν οι υποψήφιοι των άλλων κοµ-
µάτων. Σε περιοχές ιδιαίτερα του 
1ου, του 4ου, και του 6ου ∆ιαµερί-
σµατος ζει σε δύσκολες συνθήκες 
αυτός ο κόσµος, τον οποίο συχνά 
εκµεταλλεύονται διάφοροι «αλλη-
λέγγυοι» και κυκλώµατα ΜΚΟ. Εί-
ναι απαράδεκτο το καθεστώς των 
καταλήψεων στο 1ο ∆ιαµέρισµα, 
που οι διάφοροι «έµποροι ανθρω-
πισµού» στοιβάζουν πρόσφυγες σε 
ακατάλληλα κτίρια, χωρίς συνθήκες 
υγιεινής. Εχουν ευθύνη η κυβέρνη-
ση και ο δήµος για αυτή την κατά-
σταση. Θίγονται τα δικαιώµατα των 
προσφύγων, όταν εµποδίζονται να 
πάνε στις χώρες προορισµού τους, 
όταν δεν στεγάζονται προσωρινά σε 
αξιοπρεπείς κατοικίες. Θίγεται η πι-
εσµένη καθηµερινότητα των κατοί-
κων, Ελλήνων και µεταναστών, όταν 
ζουν δίπλα σε τέτοιες εστίες διαβίω-

Συνεργασία µε 
κατοίκους και 
πολιτεία για το 
οργανωµένο 

έγκληµα

Παύλος Γερουλάνος
Επικεφαλής συνδυασµού «ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1 Η ασφάλεια είναι 
το µείζον θέµα που 
απασχολεί τους 

Αθηναίους. Η έξαρση της 
εγκληµατικότητας, οι πιάτσες 
των ναρκωτικών στο κέντρο 
της Αθήνας, τα προβλήµατα 
στα Εξάρχεια. Υπάρχει κάτι 
που µπορείτε να κάνετε ως 
δήµαρχος για να εξαλείψετε 
τον φόβο;

2 Η υποβάθµιση 
πολλών περιοχών 
του κέντρου αποτελεί 

µεγάλο πρόβληµα. Πολλοί 
δηµότες ζουν σε γειτονιές 
χωρίς πράσινο, γκρίζες και 
ανασφαλείς. Για πολλούς 
το προσφυγικό επιτείνει 
την υποβάθµιση των 
περιοχών τους. Πώς µπορεί 
να αντιµετωπιστεί αυτό το 
πρόβληµα, χωρίς, ωστόσο, 
να θιγούν τα δικαιώµατα των 
προσφύγων;

3 Το Airbnb έχει 
δηµιουργήσει ευκαιρίες 
για εισόδηµα σε 

πολλούς ιδιοκτήτες και έχει 
αναζωογονήσει την αγορά 
ακινήτων. Την ίδια ώρα, 
ωστόσο, φέρνει απελπισία 
στους ενοικιαστές που 
αντιµετωπίζουν µαζικές 
εξώσεις και γενναία αύξηση 
των ενοικίων. Εχετε τη 
δυνατότητα να κάνετε κάτι και 
τι µπορεί να γίνει;

4 Κατά γενική οµολογία 
η πόλη δεν είναι καθαρή 
και είναι σκοτεινή. 

Ποια σχέδια έχετε για την 
αποκοµιδή των σκουπιδιών; 
Και τι θα µπορούσατε να 
κάνετε, ώστε να βελτιωθεί η 
εικόνα της πόλης;

5 Σε αυτές τις εκλογές, 
λόγω της απλής 
αναλογικής, θα πρέπει 

να συνεργαστείτε µε κάποιον 
ή µε κάποιους από τους 
αντιπάλους σας στη διοίκηση 
του δήµου. Με ποιους θα 
µπορούσατε; Υπάρχουν 
κάποιοι που αποκλείετε; Και, 
αν ναι, για ποιους λόγους;
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1 
Δεν σας μιλώ μόνο ως υποψήφιος δήμαρ-
χος, αλλά και ως δημοτικός σύμβουλος της 
Αθήνας. Το λέω αυτό γιατί η προσπάθειά 

μου να καταγγείλω, να αναδείξω και να προ-
τείνω λύσεις στο θέμα της ασφάλειας έβρισκε 
πάντα άρνηση. Δεν υπάρχει βούληση για να 
αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα στην πρω-
τεύουσα. Ετσι ο δήμος, αντί να επιζητεί τη συ-
νεργασία της Αστυνομίας, έχει περιοριστεί να 
την καταγγέλλει. Σε αυτό το τεράστιο πρόβλη-
μα εμείς απαιτούμε την αλλαγή του πλαισίου 
αστυνόμευσης της Αθήνας. Αυτό που προτεί-
νουμε είναι η δημιουργία ενός πολυδύναμου 
μητροπολιτικού αστυνομικού τμήματος στο 
οποίο θα συμμετέχει και η Δημοτική Αστυνο-
μία. Ενα τμήμα που θα ασχολείται μόνο με 
τα θέματα της πρωτεύουσας. Είναι απαραί-
τητο να έχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για 
την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, του 
εμπορίου ναρκωτικών, του παρεμπορίου-λα-
θρεμπορίου και της παράνομης στάθμευσης. 
Πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε την κατά-
σταση που έχει στοιχειώσει την Αθήνα με κα-
τασταλτικά μέτρα, να επαναφέρουμε τους κα-
νόνες λειτουργίας της πόλης και παράλληλα να 
δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε να μην επα-
νέλθουμε στο χάλι αυτό.

2 
Ενώ δείχνουμε μεγάλη σπουδή στα δι-
καιώματα των προσφύγων και των με-
ταναστών, δυστυχώς δεν κάνουμε το 

ίδιο για τα δικαιώματα των Ελλήνων κατοίκων 
αυτής της πόλης. Φτάσαμε στο σημείο να θε-
ωρούνται οι Αθηναίοι φασίστες και ρατσιστές 
γιατί ζουν σε μια χώρα και σε έναν δήμο που 
άναρχα και χωρίς σχέδιο αποφάσισε να «φιλο-
ξενήσει» περισσότερους από αυτούς που μπο-
ρεί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν πάει παρακάτω. 
Αμεσος έλεγχος των ΜΚΟ που δραστηριοποι-
ούνται στο κομμάτι αυτό. Καταγραφή σε από-
λυτους αριθμούς των προσφύγων και των μετα-
ναστών που ζουν στην Αθή-
να. Καταγραφή και έλεγχος 
των σπιτιών που ενοικιάζο-
νται στους ανθρώπους αυ-
τούς για την τήρηση όλων 
των κανόνων υγιεινής ή του 
αριθμού ατόμων που μπο-
ρούν να ζουν σε ένα σπίτι. 
Είναι σημαντικό να έχει ευ-
θύνη και ο ιδιοκτήτης του 
σπιτιού για την τήρηση των 
κανόνων και των νόμων. Και 
βέβαια έλεγχος και απαγό-
ρευση δημιουργίας παρά-
νομων τζαμιών και «ναών». 

3 Είναι ένα νέο, επίσης μεγάλο πρόβλη-
μα της Αθήνας. Από τη μια πλευρά, η 
βραχυχρόνια μίσθωση δίνει δουλειά 

σε πολλούς, αλλά προσφέρει και ένα εισόδη-
μα σε ιδιοκτήτες που έχουν ανάγκη. Από την 
άλλη, λόγω του ότι η χώρα μας άργησε να «ξυ-
πνήσει», όλο αυτό έγινε πονοκέφαλος για τους 
επαγγελματίες που χάνουν δουλειά, αλλά και 
για τους μόνιμους κατοίκους των πολυκατοικι-
ών. Ξεκινάμε μια σειρά επαφών με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα. Μιλάμε 
με τους εκπροσώπους και από τις δύο πλευ-
ρές για να δώσουμε λύσεις. Αυτό που μπο-
ρώ να σας πω από τώρα είναι ότι δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση να επιτρέψουμε τη μαζική 
εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων κυρί-
ως από κινεζικές ή άλλες εταιρείες που έχουν 
αποδυθεί σε έναν διαγωνισμό εξαγοράς ολό-
κληρων πολυκατοικιών με σκοπό την ενοικί-
αση μέσω Airbnb. Αυτό σταματά εδώ. Αυτή 
η διαδικασία δεν μπορεί να ονομαστεί επέν-
δυση, είναι διωγμός των Αθηναίων από τις 
εστίες τους με αντάλλαγμα ένα ευτελές ποσό. 

4  Η πόλη που έδωσε τα φώτα της στον πα-
γκόσμιο πολιτισμό ζει στο σκοτάδι και 
στη βρομιά. Φως σε κάθε γωνιά της πό-

λης. Δεν έχουμε άλλο δρόμο από αυτόν. Είναι 
απαραίτητο να σχεδιάσουμε από την αρχή τον 
φωτισμό της πρωτεύουσας με σύγχρονους τρό-
πους φωτισμού που είναι πιο αποτελεσματικοί, 
αλλά και πιο οικονομικοί. Για την καθαριότητα, 
αλλά και το πράσινο για το οποίο με ρωτήσατε 
πριν, σας απαντώ ότι πρώτος στόχος μας είναι ο 
εκσυγχρονισμός των εργαλείων που έχουν στη 
διάθεσή τους οι υπηρεσίες καθαριότητας. Η πρό-
τασή μας προβλέπει και την αλλαγή του τρόπου 
αποκομιδής, με βάση υγιή ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν τα σκου-

πίδια τους μόνο συγκεκριμένες ώρες και ημέ-
ρες. Θα μπορούν να ειδοποιούν τον δήμο μέσω 
εφαρμογής όταν χρειάζεται να πετάξουν μεγά-
λο όγκο σκουπιδιών, αλλά και να ειδοποιούν μέ-
σω της ίδιας εφαρμογής όταν διαπιστώνουν σω-
ρούς που δεν έχουν μαζευτεί. Παρεμπιπτόντως, 
να σας πω ότι γενικά δημιουργούμε έναν δήμο 
με αντανακλαστικά και ανταπόκριση μέσω τεχνο-
λογικών εφαρμογών.

5  Υπό κανονικές συνθήκες θα σας διόρθω-
να και θα έλεγα ότι οι υποψήφιοι για την 
Αθήνα δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι. 

Επειδή, όμως, αντίπαλός μου είναι ο κομματι-
σμός, τα πολιτικά νταραβέρια και οι συμφωνίες 
κάτω από το τραπέζι, θεωρώ αντιπάλους τους αν-
θυποψηφίους μου. Είμαστε μαζί με όσους είναι 
αποφασισμένοι να δώσουν μάχες για την Αθή-
να, ακόμη και κατά του κόμματός τους. Εμείς δεν 
έχουμε καμία εξάρτηση. Ούτε κομματική, αλλά 
ούτε και επιχειρηματική. Οσοι κάνουν έμπρα-
κτη δήλωση μετάνοιας και συστράτευσης για 
να βάλουμε σε τάξη αυτήν την πόλη, μπορούν 
να έρθουν δίπλα μας, μαζί μας. 

σης. Από λόγια χορτάσαμε. Τώρα πρέ-
πει να μπει ένα τέλος στο καθεστώς 
του εγκλωβισμού, σε σύγκρουση με 
την Ε.Ε. και την κυβερνητική πολιτική.

3 Τα στοιχεία μιλούν για τζίρο 2 
δισ. ευρώ, για την εκτίναξη των 
μεταβιβάσεων ακινήτων στην 

Αθήνα. Ειδικά στην πόλη μας το 55% 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων ελέγχε-
ται από επιχειρηματίες που αγοράζουν 
ακόμα και ολόκληρες πολυκατοικίες ή 
χτίζουν πολυκατοικίες για Airbnb. Μι-
λάμε πλέον για επαγγελματική-επιχει-
ρηματική δραστηριότητα. Οι κατοικίες 
αυτές μετατρέπονται σε επαγγελματική 
στέγη. Θέση μας είναι η φορολόγηση 
από τον δήμο με τον συντελεστή επαγ-
γελματικής στέγης, δηλαδή από 1,55 
ευρώ/τ.μ. που είναι σήμερα η κατοι-
κία σε 6,5 ευρώ/τ.μ. που είναι η επαγ-
γελματική στέγη. Επίσης, απόδοση του 
0,5% του τζίρου των διανυκτερεύσε-
ων στον δήμο. Είναι το τέλος παρεπι-
δημούντων που πρέπει να αποδίδουν 
και τα ξενοδοχεία και δεν εισπράττεται 
από τον δήμο. Αυτά τα μέτρα, εκτός 
της απόδοσης εσόδων στον δήμο από 
μια επιχειρηματική δράση που σήμε-
ρα δεν πληρώνει, θα αποθαρρύνουν 
και τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες να 
αξιοποιήσουν το ακίνητό τους σε βρα-
χυχρόνια μίσθωση, προτιμώντας τελι-
κά τη μακροχρόνια ώστε να καλύπτο-
νται και οι ανάγκες των ενοικιαστών.

4 Η γενική ομολογία που ανα-
φέρετε, οφείλεται στη συρ-
ρίκνωση και ιδιωτικοποίηση 

κρίσιμων διευθύνσεων του δήμου. Εί-
ναι οι συνέπειες των μνημονίων που 
ψήφισαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι του 
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποι-
ούσαν ο περιφερειάρχης Στερεάς κ. 
Μπακογιάννης και ο δήμαρχος της Κε-
ντροαριστεράς κ. Καμίνης. Αμεσα μέ-
τρα για μας είναι: το βάρος της καθα-

ριότητας να πέσει στα Διαμερίσματα, 
η στελέχωση της αποκομιδής και του 
οδοκαθαρισμού για να καλυφθούν τα 
1.400 κενά των μνημονίων, οργανικές 
θέσεις στο μηχανολογικό για μείωση 
της εξάρτησης από το κόστος των ιδι-
ωτών, διεύθυνση ανακύκλωσης στον 
δήμο απέναντι στο μονοπώλιο των ιδι-
ωτικών εταιρειών. Κρίσιμο ζήτημα για 
εμάς είναι και το κόστος που πληρώ-
νουν οι Αθηναίοι για την καθαριότη-
τα. Να πληρώσουν τέλη όλοι οι κρα-
τικοί φορείς και τα υπουργεία που τώ-
ρα δεν πληρώνουν. Δραστική μείωση 
των τελών για την κατοικία και τη μι-
κρομεσαία επαγγελματική στέγη, για 
να στηριχθεί το λεηλατημένο εισόδη-
μα των εργαζομένων, συνταξιούχων 
και επαγγελματιών. Στον ηλεκτροφωτι-
σμό επείγουν οι διαδικασίες απεγκλω-
βισμού από την ιδιωτικοποίηση που 
έκανε η Κεντροαριστερά στον δήμο, 
με στήριξη της διεύθυνσης ηλεκτρολο-
γικού, των μελετών της και των προτά-
σεων που έχει και δεν υλοποιήθηκαν. 
Αυτά τα μέτρα οδηγούν σε άμεση βελ-
τίωση της εικόνας της πόλης και του ει-
σοδήματος των Αθηναίων.

5 Εχουμε δώσει δείγματα μαχη-
τικής-ουσιαστικής αντιπολίτευ-
σης με υλοποιήσιμες προτά-

σεις, θέσεις και συγκεκριμένα μέτρα. 
Εχουμε πολύτιμη εμπειρία συνέπει-
ας λόγων και έργων από τους δήμους 
που οι κομμουνιστές έχουν την ευθύ-
νη της διοίκησης. Με αυτές τις θέσεις 
που στηρίζονται σε στόχους και αιτή-
ματα λαϊκών, εργατικών, επαγγελμα-
τικών φορέων συζητάμε στο δημοτικό 
συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Πάνω 
σε αυτά τα προβλήματα μπορούν να 
υπάρξουν επιμέρους συγκλίσεις στο 
νέο δημοτικό συμβούλιο με πλειοψη-
φίες σε συγκεκριμένα μέτρα και πολι-
τικές του δήμου.
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