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Παιδεία – Αθλητισμός
Σχολικά Κτίρια

Σεράφειο: Να αναβαθμιστεί το κλειστό γυμναστήριο 
και τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου 
και τένις. Η νέα κατασκευή του κολυμβητηρίου να μην 
έχει εμπορευματικές και υπερτοπικές χρήσεις. Σε κα-
μία περίπτωση η δημιουργία του Κολυμβητηρίου δεν 
πρέπει να θέτει σε αμφισβήτηση τη λειτουργία των 
γηπέδων μπάσκετ και της παιδικής χαράς, που έχει 
χρηματοδοτηθεί από προηγούμενο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα.

Σχολικά συγκροτήματα της οδού Τρώων: Ο χώρος 
να αποδοθεί στο Δήμο και να αξιοποιηθεί με αναβάθ-
μιση των αθλητικών χώρων σε σύγχρονο συγκρότη-
μα σχολείων. Σύνδεσή τους με τη «ΚΟΝΙΣΤΡΑ Πετρα-
λώνων» ως ενιαίος χώρος.

Απαλλοτρίωση των οικοπέδων για την ανέγερση των 
12ου ΓΕΛ Αθηνών και 147ου Δημοτικού Σχολείου.

Ανέγερση του 49ου Δημοτικού στο Θησείο.

Απόδοση του κτιρίου του 73ου Δημοτικού Σχολείου 
στην αποκλειστική χρήση του σχολείου.

Μεταφορά του παιδικού σταθμού στο Βοτανικό.

Κατασκευή παιδικού σταθμού στην οδό Ασωμάτων 
στο Θησείο.
Να ανεγερθεί το πρότυπο Κέντρο Προσχολικής Αγω-
γής στο οικόπεδο Θερμοπυλών & Λεωνίδου.

Εξεύρεση οικοπέδου για απαλλοτρίωση στα Άνω 
Πετράλωνα για τη δημιουργία σύγχρονου παιδικού 
σταθμού.

Ποιότητα Ζωής

Τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης στην πηγή 
για όλα τα νοικοκυριά.

Αντικατάσταση των παλαιών κάδων και οριοθέτησή 
τους, ώστε να μην μετακινούνται.

Απολύμανση των κάδων σε τακτικά διαστήματα.

Καθαρισμός των πεζοδρομίων – πεζοδρόμων με ελα-
φρά οχήματα – σκούπες.

Εφαρμογή κανονιστικών πράξεων, προκειμένου να 
σταματήσει η ανεξέλεγκτη επέκτασή καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στις γειτονίες μας.

Λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού τήρησης κανόνων 
χρήσης αδείας και δημοσίου χώρου.

Υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην Οδό Θεσ-
σαλονίκης και του αποχετευτικού στο Μαρκόνι (Βοτα-
νικός) και τα Ατταλιώτικα (Άνω Πετράλωνα).
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Πράσινο – Κοινόχρηστοι χώροι

Ελαιώνας: Απαιτούμε τη διατήρηση  του ισοζυγίου πρα-
σίνου στα πλαίσια της πολεοδομικής ενότητας του Ελαι-
ώνα και να προχωρήσει η ανάπλαση με πράσινο, αθλη-
τικές εγκαταστάσεις και χώρους αναψυχής για χρήσεις 
από τους κατοίκους και τα αθλητικά σωματεία της περι-
οχής.

Φιλοπάππου: Ο λόφος πρέπει να παραμείνει χώρος 
αναψυχής και περιπάτου, αλλά και βιότοπος που φιλο-
ξενεί πολλά είδη της πανίδας. Οι αυθαίρετες επεκτάσεις 
του «Διονύσου», καθώς και η ελλειμματική συντήρηση 
και καθαριότητα, πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα  
από το Δήμο, σύμφωνα με τα αιτήματα της επιτροπής 
κατοίκων για το λόφο Φιλοπάππου.

Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων: Η ενοποίηση των 
αρχαιολογικών χώρων πρέπει να συνεχιστεί και να λει-
τουργήσει, όχι ως χώρος εμπορευματοποίησης, αλλά 
ως χώρος περιπάτου, αναψυχής και ανάδειξης της αρ-
χαιολογικής μας κληρονομιάς. Η Κορεάτικη αγορά να 
συνδεθεί με το αμαξοστάσιο του ΗΛΠΑΠ (μετά την απο-
μάκρυνσή του). Το έργο της ενοποίησης πρέπει να προ-
χωρήσει συμπεριλαμβάνοντας τους άξονες :

α) Κεραμεικός – Ιερά οδός – Βοτανικός κήπος
β) Κεραμεικός – πλατεία Αγίου Γεωργίου – Ακαδημία 
Πλάτωνος

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Υπογειοποίηση του έργου 
στις περιοχές που τέμνουν τον αστικό ιστό και μετατρο-
πή του υπερκείμενου χώρου σε ζώνη πρασίνου.

Τέμενος στο Βοτανικό

Τζαμιά υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και 
λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Όσον αφορά την Αθή-
να, οι χιλιάδες μουσουλμάνοι που κατοικούν στην πόλη, 
αναγκάζονται να μαζεύονται σε ανοιχτούς χώρους και 
γήπεδα για να προσευχηθούν, χωρίς επίσης να δημιουρ-
γείται κανένα πρόβλημα. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώ-
νυμος έχει ταχθεί υπέρ της ανέγερσης Τεμένους στην 
Αθήνα, επικαλούμενος το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να 
προσεύχεται. Χώρος για τζαμί στην Αθήνα υπάρχει και η 
ανέγερσή του αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας. 
Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεννόηση και διάλογο με τις 
μουσουλμανικές κοινότητες, καθώς και με τους κατοί-
κους των γειτονικών περιοχών, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Δημοκρατία – Συμμετοχή 
Αρμοδιότητες κοινοτήτων

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης εντός του δήμου, 
πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του συμβουλίου 
της δημοτικής κοινότητας. Με διαδικασίες συμμετοχής 
των πολιτών. Και παράλληλα με εκχώρηση στα συμβού-
λια ουσιαστικών αρμοδιοτήτων ελέγχου και συναπόφα-
σης.

Παράλληλα έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο για την 
προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού της γειτο-
νιάς. Με επτά πιλοτικές εφαρμογές που αφορούν έργα 
και δράσεις, με αυτεπιστασία του δήμου ή σε συνεργα-
σία με συνεταιρισμούς. Και με φορέα επεξεργασίας τις 
τοπικές συνελεύσεις.

Επίσης είμαστε έτοιμοι για το πρώτο συμμετοχικό πείρα-
μα στην πόλη. Την ανοιχτή διαβούλευση με τους  πολί-
τες για το επόμενο πενταετές επιχειρησιακό πλάνο στο 
Δήμο, μέσα από ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις στις γει-
τονιές.

Τέλος, υποστηρίζουμε την υποχρεωτική συζήτηση στο 
κοινοτικό συμβούλιο οποιουδήποτε αιτήματος υπογρά-
φεται από 200 κατοίκους, και δεν αντιβαίνει φυσικά στο 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Στην 3η Κοινότητα η κατάσταση είναι εκρηκτική. Η 
παράταξη Καμίνη, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με 
την κυβέρνηση, εφαρμόζει κατά γράμμα την πολιτι-
κή του μνημονίου. Η δημοτική αρχή έχει ως κεντρι-
κό της στόχο το «συμμάζεμα» των οικονομικών του 
Δήμου. Όμως, αυτή η πολιτική εφαρμόζεται με δύο 
μέτρα και δύο σταθμά. Από την μια, οι υπηρεσίες του 
δήμου ουσιαστικά υφίστανται μια συστηματική υπο-
χρηματοδότηση στις Λέσχες Φιλίας, στις Παιδικές Κα-
τασκηνώσεις, στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο 
ΚΥΑΔΑ και στη συντήρηση υποδομών, με αποτέλεσμα 
να υπολειτουργούν ή να βρίσκονται στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης. Από την άλλη, η σπατάλη συνεχίζεται 
με διάφορες συμβάσεις έργου για πεζοδρομήσεις 
στο Μεταξουργείο με κοινοτικά κονδύλια, όπου συμ-
μετέχουν εταιρίες διαπλεκόμενων συμφερόντων real-
estate. Το κτίριο που στεγάζει την 3η Δημοτική Κοινό-
τητα πληρώνει 50.000 περίπου το χρόνο ενοίκιο, ενώ 
η κατασκευή του Σεραφείου κολυμβητηρίου στο Ρουφ 
παίρνει φαραωνικές διαστάσεις.

Στην πραγματικότητα το «νοικοκύρεμα» σημαίνει οι-
κονομική κατάρρευση του Δήμου. Έχουμε μείωση 
από 80.000 ευρώ  σε 22.000 ευρώ των λειτουργικών 
δαπανών της Κοινότητας, υπολειτουργία των Δημοτι-
κών Ιατρείων (λόγω έλλειψης ιατροφαρμακευτικών 
υλικών και μη πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης), εγκατάλειψη των αθλητικών χώ-
ρων και των Λεσχών Φιλίας. Η συντήρηση των παι-
δικών χαρών και των δρόμων είναι ανύπαρκτη, ενώ 
κεντρικά σημεία της περιοχής παραμένουν στο σκο-
τάδι (Κειριαδών, γέφυρες Άτζακα – Σιδερένιας, που 
ενώνουν τα Άνω – Κάτω Πετράλωνα).

Η εξάπλωση της φτώχειας είναι ίσως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που πλήττει την κοινωνία της 3ης Κοινό-
τητας. Τα φαινόμενα ακραίας φτώχειας, όπως είναι 
οι άστεγοι και ο υποσιτισμός των μικρών παιδιών 
στα σχολεία, έχουν αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, ο δήμος 
παρέχει μόνιμο καταφύγιο και τροφή σε εξαιρετικά 
περιορισμένο αριθμό αστέγων, ενώ η σίτιση των 240 
μαθητών είναι και αυτή πολύ κατώτερη των αναγκών.

Οι επιδόσεις της δημοτικής πλειοψηφίας στα δημο-
κρατικά ήθη δεν είναι καλύτερες. Οι αποχωρήσεις-
απουσίες κοινοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας 
από τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, 
που συνδέονται με «συμφέροντα επιχειρηματικών 
κύκλων» (κυρίως ΚΥΕ), δημιουργούν σοβαρότατα 
προβλήματα στη λειτουργία του. Ακόμα, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε τις συλλήψεις πολιτών που έγιναν με 
εντολή Καμίνη στο Θησείο, οι οποίοι διαμαρτύρο-
νταν για την ελεγχόμενη στάθμευση.

Κλείνοντας, πρέπει να πούμε ότι η ποιότητα ζωής στη 
Κοινότητά μας υποβαθμίζεται περαιτέρω με την πα-
ντελή ανυπαρξία τεχνικών έργων τα τέσσερα τελευ-
ταία χρόνια, και την απουσία οποιουδήποτε ρεαλιστι-
κού σχεδιασμού για την αναβάθμιση και ανάπλαση 
του ιστού της πόλης. Επίσης, δεν έχει γίνει σχεδόν 
τίποτα για τις πλημμύρες στην Οδό Θεσσαλονίκης 
και το αποχετευτικό στο Μαρκόνι (Βοτανικός) και τα 
Ατταλιώτικα (Άνω Πετράλωνα).

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, γίνεται προφανές 
ότι η δημοτική πλειοψηφία αδυνατεί, αφενός να κα-
λύψει τις άμεσες ανάγκες των δημοτών σε συνθή-
κες οικονομικής κρίσης, και αφετέρου να δώσει ένα 
όραμα για το μέλλον της πόλης.


