
 

Για μια Περιφέρεια που προστατεύει την κοινωνία! 

Είμαστε μια νέα, ανοιχτή κίνηση αγωνιστών και αγωνιστριών στην Περιφέρεια Αττικής, που χτυπήθηκε από τις 

μνημονιακές πολιτικές όσο καμία άλλη. Αγωνιζόμαστε για να είναι η Αυτοδιοίκηση θεσμός κοινωνικής προστασίας 

και όχι ένας ακόμη φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Χαράσσουμε ένα πρόγραμμα που θα βασίζεται τόσο στην 

ανάγκη για συνολική ανατροπή των αντικοινωνικών, νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά και στην άμεση δυνατότητα 

για βελτίωση της ζωής των κατοίκων της Αττικής. 

 

Αυτοδιοίκηση για τις ανάγκες της κοινωνίας 

Οραματιζόμαστε μια Περιφέρεια, αλλά και μία Αυτοδιοίκηση πλάι στους κατοίκους και τις ανάγκες τους. Σε μια 

περίοδο που οι μνημονιακές πολιτικές τσακίζουν τους πολίτες της Αττικής, είναι πιο αναγκαίος από ποτέ ο 

αναπροσανατολισμός της δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής: 

 Προϋπολογισμός με απόλυτη προτεραιότητα την κοινωνική πρόνοια και προστασία. 

 Κανένα νοικοκυριό χωρίς ρεύμα και νερό - Κανένα παιδί χωρίς σχολείο. 

 Κανένας  πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.  

 Διασφάλιση μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας και πρόσβασης των πολιτών σε πλήρη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. 

 Κανένας άστεγος χωρίς διαμονή και σίτιση. Περιφερειακό σχέδιο αντιμετώπισης της αστεγίας. 

 Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης με δικαιώματα - Στήριξη των ανέργων. 

 Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, προσφύγων και μεταναστών, των ΛΟΑΤΚΙΑ+ συμπολιτών μας. 

Ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο προγραμμάτων για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην απασχόληση. 

  

 Δημόσιοι χώροι για τους κατοίκους, όχι φιλέτα για τους εργολάβους  

Αντιστεκόμαστε στο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Απαιτούμε ανοιχτούς, 

δωρεάν, δημόσια προσβάσιμους χώρους πρασίνου, κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους πολιτισμού, άθλησης 

για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους.   

 Καμία ιδιωτικοποίηση - Όχι στο ξεπούλημα των δημόσιων χώρων για φαραωνικά έργα σε Ελληνικό, Μαρούσι 

και Βόρειο Τομέα, Ν. Φιλαδέλφεια - Όχι στη χρηματοδότηση σχεδίων μεγαλοεργολάβων από την Περιφέρεια 

 Όχι στην εκχώρηση δημόσιων χώρων στο Υπερταμείο.  

 Άμεση δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. 

 Όχι στη δημιουργία αποκλεισμένου τουριστικού τμήματος – υγειονομικής ζώνης στο παραλιακό μέτωπο.  

 Άνοιγμα του λιμανιού του Πειραιά στους πολίτες. Ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του 

Πειραιά. 

 Αξιοποίηση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο Πεδίο του Άρεως. 

 Υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων – διαφύλαξη των χώρων πρασίνου και των περιαστικών δασών. 

  

Όχι στις πόλεις απέραντους σκουπιδότοπους 



Δεν δεχόμαστε να θάβονται ολόκληρες περιοχές της Αττικής στα σκουπίδια προς όφελος της τουριστικής και 

επενδυτικής αξιοποίησης άλλων. Αυτή η ανισόμετρη «ευαισθησία» επιβαρύνει τη ζωή και την υγεία των κατοίκων. 

 Έξω τα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα της διαπλοκής και των ζημιογόνων συμβάσεων. 

 Όχι στη διαχείριση των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ – Δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων και των 

προγραμμάτων ανακύκλωσης. 

 Φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων - Διαλογή στην πηγή, ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης και αποκέντρωση στη διαχείριση απορριμμάτων.  

 Να κλείσει τώρα ο ΧΥΤΑ της Φυλής. Καμία σκέψη για ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ στο Γραμματικό.  

 Υποδομές – πολιτική προστασία 

Δυναμώνουμε τους αγώνες για να μπει τέλος στη μνημονιακή λιτότητα, για άμεσα έργα πυροπροστασίας και 

δασοπροστασίας- Όχι άλλες τραγωδίες όπως η Μάνδρα και το Μάτι- Όχι στην κερδοσκοπία και την ασύδοτη 

δόμηση πόλεων και οικισμών: 

 Έργα μακράς πνοής, αντιπλημμυρικά, πυροπροστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Αποκάλυψη και επαναφορά των ρεμάτων και του φυσικού σχηματισμού τους ώστε να ενσωματωθούν ομαλά 

στο αστικό περιβάλλον.   

 Ενίσχυση υπηρεσιών της Περιφέρειας με ειδικευμένο προσωπικό. 

 Στρατηγικός σχεδιασμός και χρηματοδότηση πολιτικής προστασίας σε δήμους - Περιφέρεια 

  

Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση με επαρκείς πόρους 

Αγωνιζόμαστε για την εγκαθίδρυση μιας πλατιάς συμμετοχικής δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, με Ο.Τ.Α. 

που θα έχουν πραγματικές δυνατότητες διαχείρισης των πόρων τους.  

 Δημόσιο χαρακτήρα και κοινωνικό έλεγχο των υπηρεσιών και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. 

 Όχι στον οικονομικό στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης και στην εξάρτηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 Ανατροπή του «Μεσοπρόθεσμου 2020 - 2023» για την Αυτοδιοίκηση. 

 Αξιοποίηση και ανάπτυξη των πόρων της αυτοδιοίκησης. 

 Ανατροπή  των αντιδημοκρατικών νόμων «Κλεισθένης» και «Καλλικράτης»  

 Εγκαθίδρυση θεσμών συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. 

 Ανατροπή της αντιδημοκρατικής πολιτικής της καταστολής - δημοκρατικές κατακτήσεις υπέρ των εργαζομένων 

και του λαού. Έξω οι φασίστες από τις πόλεις και τις γειτονιές μας. 

  

Για τα δικαιώματα των Πολλών! 

Οι μνημονιακές δυνάμεις, με όποιο προσωπείο και εάν παρουσιάζονται στην Αυτοδιοίκηση, δεν εκπροσωπούν την 

κοινωνία και της ανάγκες της. Όσοι οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια, όσοι τα διαχειρίστηκαν και τα επέβαλαν δεν 

πρέπει να παλινορθωθούν. 

Οικοδομούμε έναν ισχυρό και μαζικό πόλο αντίστασης στην Αττική που θα εκφράζει τα φτωχά λαϊκά στρώματα που 

ζουν και δουλεύουν σε αυτήν, τους κατοίκους που εκτοπίζονται από τις λεγόμενες αστικές αναπλάσεις, τα θύματα 

της υφαρπαγής της λαϊκής περιουσίας με τους πλειστηριασμούς. Όσους και όσες χτυπήθηκαν περισσότερο από την 

κρίση: τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη νεολαία, τα καταστρεφόμενα μικροαστικά στρώματα, τους 

μικροεπαγγελματίες. Παλεύουμε ενάντια σε ρατσισμό, εθνικισμό και φασισμό. 

Στηρίζουμε την αριστερά που βασίζεται στους αγώνες και στα κινήματα και ανοίγει δρόμους στην ενότητα. Μια 

κίνηση με τα μάτια στραμμένα στις ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζόμενων, των νέων, πριν αλλά και μετά τις 

εκλογές. Μια ασυμβίβαστη, αγωνιστική και ανυπότακτη κίνηση. Με τους αγώνες μας μπορούμε να κερδίσουμε τα 

δικαιώματά μας!  

Ξεκινάμε για μια Αττική των Αγώνων, για μια ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ 

 


