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Διακήρυξη 
Δικτύου 
Πολιτών: 
σελ.:3
“Το μέλλον 
της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι..."

Χολαργού - Παπάγου

Αγορά Χωρίς
Μεσάζοντες
σελ.:5
“...μια καθαρά 
αλληλέγγυα δράση 
που έχει βρει μεγάλη 
ανταπόκριση...”

Μ παίνουμε ουσιαστικά στην τελική ευθεία για τις 
πολλαπλές εκλογές του Μαΐου.

Tα αποτελέσματα αυτών των εκλογών ή θα ανοίξουν το 
δρόμο για το σταμάτημα της καταστροφής και την ανατροπή 
των μνημονιακών πολιτικών ή θα δώσουν κι άλλο χρόνο 
στην κυβέρνηση και τους συμμάχους της να συνεχίσουν το 
καταστροφικό τους έργο. Ακριβώς γι’ αυτό οι εκλογές αυτές 
είναι βαθύτατα πολιτικές. 
Οι μόνοι που έχουν συμφέρον να το κρύψουν είναι εκείνοι 
που το βράδυ των εκλογών θα αθροίζουν τα «μνημονιακά» 
ψηφοδέλτια και θα αναζητούν στο άθροισμά τους την 
έγκριση των «μνημονίων» και των εξοντωτικών μέτρων που 
μας επέβαλαν και θα συνεχίσουν να επιβάλουν.
Αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών στην πόλη μας είναι το 
κλείσιμο του ΙΚΑ Χολαργού και του ΕΟΠΥΥ, οι απολύσεις των 
σχολικών φυλάκων και των δημοτικών αστυνόμων, οι περικοπές 

των  πόρων 
της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 
κατά 60% κ.ά. 
Κι όλα αυτά με 
την σιωπηρή 
συγκατάβαση 
ή  φ α ν ε ρ ή 
υποστήριξη 
των τοπικών 
πολιτικών 
παραγόντων.
 
Έτσι, λοιπόν, για το τοπικό κατεστημένο οι μνημονιακές 
κυβερνητικές πολιτικές δεν παρουσιάζονται ως πολιτικές, 
ιδεολογικές και κομματικές επιλογές, αλλά ως φυσικές 

Η Φωνή 
 των Πολιτών

Χολαργού - Παπάγου

Ημέρα της 
Γυναίκας
σελ.: 6
“Δυστυχώς, ακόμα και 
σήμερα, σε πολιτισμούς 
του 21ου  αιώνα, οι 
γυναίκες...”

m Διεκδικούμε το παρόν
m Κάνουμε τις μνημονιακές «ελίτ»
    παρελθόν
m Χτίζουμε το μέλλον



αναγκαιότητες. Προσπαθούν να 
κρύψουν την αναπόσπαστη σύνδεση 
των κεντρικών πολιτικών με τοπικά, 
περ ιβαλλοντ ικά  κα ι  κο ινων ικά 
προβλήματα, πολιτικών που προκαλούν 
πολλά από αυτά και εμποδίζουν τη 
λύση τους. 
Με τον τρόπο αυτό, το τοπικό πολιτικό 
κατεστημένο «αποκρύπτει» τις ευθύνες 
του, αλλά και την ανικανότητά του να 
αγωνιστεί και να διεκδικήσει  λύσεις 
από την κεντρική διοίκηση. 
Ενόψει μάλιστα των επερχόμενων  
εκλογών, παρατηρείται μια πληθώρα 
υποψηφίων δημάρχων. Υποψηφίων 
που προσπαθούν να «εξαφανίσουν» 
το πολιτικό τους παρόν και παρελθόν, 
δηλώνον τας  πως  συγκρο τούν 
«υπερκομματικά…», «ανεξάρτητα…», 
«κοινωνικά…» κ.λπ. σχήματα και 
ψηφοδέλτια ή / και να «εξαφανίσουν» 
τις πολιτικές διαφορές.  

Λέτε, μήπως, όσοι μας διοίκησαν όλα 
αυτά τα χρόνια …να γίνουν καλύτεροι 
μετά τις εκλογές;
Είδαμε πώς πολιτεύονται. Μάθαμε πώς 
υπηρετούν τις μνημονιακές πολιτικές 
των κομμάτων τους. Ξέρουμε πως τα 
κόμματά τους ευθύνονται για όλα όσα 
βιώνουμε εσείς κι εμείς σήμερα από τις 
πολιτικές τους. 

Ας μην εμπιστευτούμε πλέον 
το μέλλον μας, σε αυτούς 
που ρημάζουν τη ζωή μας. Με 
το «παρελθόν» δεν υπάρχει 

μέλλον…
«Χρησιμοποιήστε» ,  λο ιπόν,  τ ις 
επερχόμενες εκλογές με τον τρόπο 
που φοβούνται οι από πάνω και το 
τοπικό πολιτικό κατεστημένο. Μην 
τους χαρίσετε, έστω και άθελά σας, 
τα χαμόγελα στα οποία ελπίζουν. 
Ακόμη και η αποχή, τους «βολεύει» να 
συνεχίσουν το «έργο» τους. 
Ας μην τους κάνουμε το χατίρι! 

Αφήνουμε την αγανάκτησή μας 
να εκφραστεί! Μαζί μπορούμε να 
αγωνιστούμε και να αλλάξουμε τα 
πράγματα. Για να πάρουμε τη ζωή μας 
και την πόλη πίσω στα χέρια μας!
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]« Λέτε, μήπως, όσοι μας διοίκησαν όλα 
αυτά τα χρόνια …να γίνουν καλύτεροι μετά 
τις εκλογές; »

Ο Περικλής Ζήκας, δημ. σύμβουλος στον δήμο μας και 
υποψήφιος δήμαρχος του Δικτύου Πολιτών Χολαργού-
Παπάγου.

[
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Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2014
Η κρίση, τα μέτρα, οι εκλογές κι εμείς

Αγαπητοί συμπολίτες και 
συμπολίτισσες,   

Όσα συνέβησαν και συνεχίζουν να 
συμβαίνουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
στο Δήμο μας αλλά και ευρύτερα στη 
χώρα, επιβεβαίωσαν πλήρως  την 
ανάλυση και τις θέσεις που διατυπώσαμε 
στη Διακήρυξή μας για τις εκλογές του 
2010 και παραμένουν επίκαιρα. 

Οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 
είναι εκλογές πολιτικές, διεξάγονται κάτω 
από το βάρος των αντιλαϊκών μέτρων της 
Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Δ.Ν.Τ., αλλά και των εργατικών 
αγώνων και κοινωνικών αντιστάσεων. 
Γίνονται με  το θεσμικό αυτοδιοικητικό 
πλαίσιο του  «Καλλικράτη» και τη χώρα 
να βιώνει τη σοβαρότερη κρίση της 
μεταπολεμικής περιόδου. 

Τα μέτρα αποτελούν συνειδητή επιλογή της 
δικομματικής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και 
όχι αναγκαστικό μονόδρομο. Οι  επιλογές 
των κυβερνήσεων, που παρέδωσαν 
ουσιαστικά τον έλεγχο της χώρας στο 
ΔΝΤ και τους κερδοσκόπους της Ε.Ε., 
ξεπερνούν ακόμα και τις απαιτήσεις των 
Mνημονίων. Είναι επιλογές που έχουν 
γίνει με σκοπό να μείνουν και μετά την 
υποσχόμενη «έξοδο» από την κρίση. 
Είναι μέτρα που τσακίζουν το μέλλον της 
ελληνικής κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η 
παρέμβασή μας στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, πέρα από την τοποθέτησή μας 
στα ζωτικά τοπικά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά προβλήματα, οφείλει να έχει 
και μια σαφή κεντρική πολιτική διάσταση. 
Διάσταση που υπαγορεύεται από αυτήν 
την πρωτόγνωρη επίθεση που δεχόμαστε 
καθημερινά από τα μέτρα που ψηφίζει και 
σχεδιάζει η κυβέρνηση και εφαρμόζονται 
και στην Αυτοδιοίκηση και με τον 
«Καλλικράτη».

Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»
Η κατάργηση της αυτονομίας των 
τοπικών κοινωνιών

Το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
είναι αλληλένδετο με τα μνημόνια. Με τον 
«Καλλικράτη» και τα μνημόνια μειώθηκαν 
οι πόροι της Αυτοδιοίκησης κατά 60% 
κατά το διάστημα 2011-2013. 
Ο «Καλλικράτης»:
ñ Κατάργησε, στην ουσία, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, αφού αύξησε τα διοικητικά 
της όρια στα μεγέθη που υπαγορεύουν τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου και οι όροι 
χρηματοδότησης της Ε.Ε.
ñ Εξωθεί τους δήμους σε 
φορομπηχ τ ι κή  πολ ι τ ι κή , 
προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις θεσμικές υποχρεώσεις  και 
τις κοινωνικές παροχές τους.
ñ Μετακυλύει βάρη και αφαιρεί 
πόρους από τους δήμους, έτσι 
που να εξαρτώνται από τράπεζες 
και κοινοτικά κονδύλια.
ñ Διαλύει το κοινωνικό κράτος και 
επιχειρεί να εκχωρήσει σε ιδιώτες, 
μερικώς ή συνολικά, δημόσιες 
υπηρεσίες και υποδομές με 
συνέπεια την εμπορευματοποίηση 
και την υποβάθμισή τους. 
ñ Άνοιξε το δρόμο για απολύσεις 
υπαλλήλων, με συνέπεια την 
αύξηση της ανεργίας και την 
παραπέρα ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων.
ñ Εξαφανίζει όση δημοκρατία 
απέμεινε στις τοπικές κοινωνίες, 

συγκεντρώνοντας όλες τις εξουσίες στον 
δήμαρχο και στον περιφερειάρχη και 
αποκλείοντας, ουσιαστικά, τη συμμετοχή 
των πολιτών.
ñ Πνίγει την αντιπροσωπευτικότητα με τη 
μη καθιέρωση της απλής αναλογικής.  
ñ Επιβάλλει τον έλεγχο της αυτοδιοικητικής 
πολιτικής από κυβέρνηση, κόμματα και 
κεφάλαιο.

Επομένως, οι προσεχείς εκλογές 
είναι πρωτίστως μάχη αυτονομίας των 
τοπικών κοινωνιών κατά των πολιτικών 
που επιβάλλουν τα μνημόνια.
Οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 
πρέπει να αναδείξουν την ενεργή αντίθεσή 
μας τόσο στις πολιτικές αυτής της 
κυβέρνησης όσο και στον «Καλλικράτη». 
Θέλουμε δήμους αλληλεγγύης, 
αναδιανομής, υπεράσπισης και λαϊκής 
συμμετοχής και όχι Ανώνυμες Εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων και εξουσίας, με 
μηχανισμούς κομπίνας, γραφειοκρατίας 
και καταστολής.
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Η πρόταση του Δικτύου Πολιτών Χολαργού-Παπάγου 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τα στοιχεία 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης, που έχουμε 
ανάγκη ως πολίτες, θα αναπτυχθεί σε εκδήλωση με 
θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 
και ώρα 7μ.μ., στην Αίθουσα «Mίκης Θεοδωράκης» 
στο Δημαρχείο, Περικλέους 55 στον Χολαργό.

Επικοινωνία
& ενημέρωση
Οι αναγνώστες που θα ήθελαν 
να επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Πολιτών 
Χολαργού - Παπάγου μπορούν
να στείλουν e-mail στη διεύθυνση:
 info@dipoxo.gr, 
diktuopoliton@gmail.com,
ενώ έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
από το site του Δικτύου
στο http://www.dipoxo.gr/index.php

https://www.facebook.com/pages/Δίκτυο-
Πολιτών-Χολαργού-Παπάγου

Κάτι πρέπει να αλλάξει στον 
Δήμο μας

Είναι κοινός τόπος πια ότι κάτι πρέπει να 
αλλάξει σε Χολαργό και Παπάγου.
Όλοι εμείς ζητάμε κάτι διαφορετικό από 
την πολιτική και την τοπική Aυτοδιοίκηση, 
από αυτό που μας προσφέρουν οι 
«μόνιμοι» πλέον τοπικοί «πολιτικοί»... 
παράγοντες. Δεν γεμίζει η ζωή μας με τα 
προεκλογικά χρίσματα και τους «αντάρτες» 
των κομμάτων, εναλλασσόμενους και μη. 
Άλλα θέματα πρέπει να κυριαρχήσουν, 
σε άλλα ζητήματα πρέπει να δοθούν 
απαντήσεις.
1. Αποκρούουμε  οπο ιαδήποτε 

προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των 
κοινωνικών παροχών (Υγεία, Παιδεία, 
Αθλητισμός, Πολιτισμός, διαχείριση 
απορριμμάτων, έλεγχος στάθμευσης, 
πράσινο κ.λπ.). 

2. Ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή. 
Θεωρούμε απαραίτητη την επέκταση 
των υφιστάμενων δομών κοινωνικής 
φροντίδας και παροχών και τη 
δημιουργία δικτύου προστασίας 
των ανέργων, των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, των πτωχών 
και των νεόπτωχων της κρίσης, 
των προσφύγων, των οικονομικών 
μεταναστών και όλων όσοι χρειάζονται 
υποστήριξη.

3. Θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας 
την προστασία, διεύρυνση, και 
ανάδειξη του δημόσιου χώρου 
και είμαστε αντίθετοι σε όποια 
προσπάθεια αποχαρακτηρισμού ή 
ιδιωτικοποίησης των υπόλοιπων 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 
και χώρων πρασίνου. Θέλουμε μια 
πόλη προσβάσιμη από όλους και 
όχι μόνο από το Ι.Χ., μια πόλη στην 

οποία να αξίζει να ζεις, με σεβασμό 
στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον 
και απόλυτη προστασία του Υμηττού.

4. Οι ΟΤΑ διεκδικούν από το κράτος 
τους πόρους που αντιστοιχούν στις 
αρμοδιότητές τους. Η διαφάνεια, το 
σταμάτημα της ρουσφετολογίας και 
της ρεμούλας καθώς και η υιοθέτηση 
συμμετοχικών διαδικασιών με λαϊκές 
συνελεύσεις, είναι κάποιοι από τους 
άξονες μιας άλλης οικονομικής 
πολιτικής για τον Δήμο. Μοναδικό  
κριτήριο για μας είναι το γεγονός πως 
οι δημότες και μάλιστα οι άνεργοι 
και οι ασθενέστεροι οικονομικά δεν 
πρέπει να επιβαρυνθούν ούτε με ένα 
ευρώ, αλλά ούτε να χάσουν καμία 
κοινωνική παροχή. Είμαστε ενάντια 
στη «λύση» των απολύσεων.

5. Θα αγωνιστούμε μαζί με γονείς, 
μαθητές και εκπαιδευτικούς για την 
αναβάθμιση των Δημόσιων σχολείων 
και τη διεκδίκηση των απαραίτητων 
πόρων, για να μην κληθούν οι 
γονείς να επωμιστούν πρόσθετα 
οικονομικά βάρη και τα σχολεία να 
δυσλειτουργήσουν.

6. Θα παλέψουμε για έναν Δήμο-
κύτταρο παραγωγής και ανάδειξης 
του πολιτισμού, αξιοποιώντας τόσο το 
έμψυχο όσο και το κτιριακό υλικό που 
έχουμε.

Θέλουμε έναν Δήμο, με δημόσιο και 
κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του 
και συμμετοχή των δημοτών στη λειτουργία 
του, που θα στηρίζεται από την τοπική 
κοινωνία.

…Στις εκλογές

Διεκδικούμε να αναλάβουμε τη διοίκηση 
του Δήμου με αξιοπρέπεια, εμπειρία, ήθος 

και νέα πρόσωπα, γνωστά για την κοινωνική 
τους προσφορά στο Χολαργό και στου 
Παπάγου, αφήνοντας στους άλλους τους 
παραγοντισμούς, τις πελατειακές σχέσεις, 
τις φιλοδοξίες και τις σταυροθηρικές 
εκστρατείες.
Αποτελεί δέσμευσή μας ότι δεν θα 
συνεργαστούμε, σε καμία φάση της 
εκλογικής διαδικασίας, με παρατάξεις ή 
δημοτικές κινήσεις ή φθαρμένα πρόσωπα 
που υιοθετούν ή έχουν συμμετάσχει στην 
εφαρμογή των μνημονιακών κυβερνητικών 
πολιτικών των τελευταίων χρόνων, 
πολιτικές που μας οδήγησαν στη σημερινή 
κατάσταση, τόσο γενικότερα στην κοινωνία 
όσο και στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού.
Στις δημοτικές εκλογές του 2014 θα 
επιδιώξουμε να συνεργαστούμε με όσο 
το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές 
δυνάμεις, με ενεργούς πολίτες και ομάδες 
πολιτών και ιδιαίτερα με τη νέα γενιά 
πολιτών, στο Χολαργό και στου Παπάγου, 
με τις κινήσεις και τις δυνάμεις εκείνες που 
συμφωνούν στην αντίκρουση των πολιτικών 
των μνημονιακών κυβερνήσεων και της 
τρόικας, καθώς και των αντιδημοκρατικών 
και αντικοινωνικών ρυθμίσεων του 
«Καλλικράτη». 

Γι’ αυτό  απευθυνόμαστε:
σε κάθε δημότη ή συλλογικότητα που 
ψάχνει διέξοδο έξω από το πλαίσιο 
του τοπικού κατεστημένου, του 
παραγοντισμού και της αναπαραγωγής 
της κυρίαρχης πολιτικής σε τοπικό 
επίπεδο, για να εκφράσουμε  αυθεντικά 
την ανάγκη για τη ριζική αλλαγή στην 
πόλη και όχι απλώς μια «αλλαγή 
φρουράς» στη διοίκηση του Δήμου.  

Δεκέμβριος 2013
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού - Παπάγου



Στις 17 Φεβρουαρίου το Δίκτυο Πολιτών Χ-Π 
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η υγεία στην 
εποχή της κρίσης - Αλληλεγγύη και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση», με ομιλητές τον Σπ. Σούρλα, 
ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή και Δημ. Αυζώτη, 
επεμβατικό καρδιολόγο. Η επιχειρηματολογία 
και τα στοιχεία των ειδικών, αναφορικά με 
την κατάσταση των Υπηρεσιών Υγείας αλλά 
και της υγείας των πολιτών, έκανε ιδιαιτέρως 

ενδιαφέρουσα την εκδήλωση, με τη συμμετοχή 
βεβαίως του κοινού που την παρακολούθησε.
Ο κ. Σούρλας αναφέρθηκε στην εποχή των 
μνημονίων, του ΔΝΤ και της οικονομικής 
κρίσης και στο γεγονός πως η κοινωνία, μετά 
από αλλεπάλληλα «σοκ», εκτός από την 
αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης 
αλλά και της μείωσης των μισθών, υπέστη και 
υφίσταται  και άλλες αξιοσημείωτες συνέπειες, 
όπως η αύξηση της κατάθλιψης στους 
ενηλίκους, η αύξηση των ψυχοσωματικών 
συμπτωμάτων στα παιδιά, η επιστροφή 
ενηλίκων στα σπίτια των γονιών τους, καθώς 
και μια ραγδαία επιδείνωση στις παροχές 
Υγείας, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων.
Τα θέματα κατάθλιψης, που ο πολίτης τα βιώνει 
καθημερινά, ως αποτέλεσμα της ανεργίας, 

της μείωσης του εισοδήματός του, αλλά και 
ταυτόχρονης αύξησης των υποχρεώσεών 
του μέσω αυξημένων φόρων και χαρατσιών, 
είναι αυτά που επικοινωνούνται δυσκολότερα 
από οτιδήποτε άλλο, γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει σε δραματικές επιπτώσεις.
Ο κ. Αυζώτης μίλησε για τις άμεσες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες της απορρύθμισης 
αλλά και της διάλυσης του συστήματος στην 
υγεία των πολιτών, καθώς και για τη διάθεση 
πόρων με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και όχι 
δημοσιονομικούς στόχους, κάτι που συμβαίνει 
σήμερα, δυστυχώς!
Ο κ. Αυζώτης, επίσης, εξήρε το ρόλο του 
δικτύου αλληλέγγυων πολιτών και το νέο 
κοινωνικό υπόδειγμα δράσης και αλληλεγγύης 
που είναι τα κοινωνικά ιατρεία και τα 
φαρμακεία αλληλεγγύης. Αναφέρθηκε στη 
μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας και δράσης 
με κύριο στόχο την κάλυψη ανασφάλιστων 
και μεταναστών που, δυστυχώς, ξεπερνούν τις 
70.000 καθώς και στη συμβολή του δήμου 
που κρίνεται απαραίτητη.
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Δεν έχει υπάρξει δομή στη χώρα που να μην έχει υποστεί 
τις καταστροφικές συνέπειες μιας ανάλγητης πολιτικής. Οι 

πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με το πιο σκληρό πρόσωπο της 
εφαρμογής αντικοινωνικών νόμων, που ο μόνος σκοπός τους είναι 
το δημοσιονομικό όφελος και όχι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Τελευταίο «θύμα» αυτής της μεθόδευσης είναι οι Υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας. Το κτίριο της Αγ. Παρασκευής στο οποίο 
στεγαζόταν το πολυιατρείο του ΕΟΠΥΥ, με απόφαση του υπ. 
Υγείας και αφού ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ, σφραγίστηκε. Όμως, 
όχι έτσι απλά. Επί δύο μέρες κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν 
να υπερασπιστούν αυτό που, δικαιωματικά, τους ανήκε. 
Ο Περικλής Ζήκας, δημ. σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος 
Χολαργού-Παπάγου παραβρέθηκε εκεί και τις δύο μέρες. 
Μάλιστα, τη δεύτερη μέρα, αντιμετώπισε με σθεναρό τρόπο 
την επιτροπή που ήρθε για να σφραγίσει το κτίριο, η οποία και 
αποχώρησε. Δυστυχώς, όμως, το βράδυ της ίδιας μέρας, ο 
διευθυντής του ΕΟΠΥΥ Αγ. Παρασκευής παρέδωσε «αμαχητί» το 

κτίριο στους υπαλλήλους του Α. Γεωργιάδη. Χάθηκε μια μάχη, 
αλλά όχι ο πόλεμος!

Το σφράγισμα του ΕΟΠΥΥ
Αγ. Παρασκευής

Η υγεία στον καιρό της κρίσης - 
Αλληλεγγύη και Τοπική Αυτοδιοίκηση



Το Δίκτυο Πολιτών συνεχίζει 
την αλληλέγγυα δράση του, 

διοργανώνοντας την όγδοη κατά 
σειρά Αγορά Χωρίς Μεσάζοντες, στις 
6 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, στα 
Νταμάρια του Χολαργού.

Η τεχνογνωσία που αποκτήσαμε και 
η αλληλεγγύη που υπερασπιζόμαστε, 
αναπτερώνει το ηθικό μας και μας δίνει 
δύναμη να συνεχίσουμε. Η Αγορά Χωρίς 
Μεσάζοντες, μια καθαρά αλληλέγγυα 
δράση, έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση 
στους συνδημότες μας και εμείς, ως 
εθελοντές του Δικτύου Πολιτών Χ-Π, 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ακόμα 
καλύτερη διοργάνωση.

Οι ποιοτικοί έλεγχοι των προϊόντων που 
διατίθενται, συνεχίζονται, έτσι ώστε να 
μπορούμε να συνδυάσουμε άρτια, ποιότητα 
με χαμηλές τιμές. 

Όμως, η αλληλεγγύη δεν σταματά εδώ και 
μόνον, αλλά προχωρά στη συγκέντρωση 
τροφίμων, φαρμάκων και ρούχων που σε 
συνεννόηση με άλλες δομές αλληλεγγύης 
βρίσκουν τους αποδέκτες που έχουν 
ανάγκη.

Έτσι, η Αγορά Χωρίς Μεσάζοντες του 
Δικτύου Πολιτών, από την αρχή της 
διοργάνωσής, ένα χρόνο τώρα, έχει 
προσφέρει προϊόντα, φάρμακα και 
ρούχα στις δομές αλληλεγγύης του 
Βύρωνα (2 φορές), του Περάματος (2 
φορές) και του Ν. Κόσμου (2 φορές).

1η Συνάντηση Δομών 
Αλληλεγγύης Τροφής

Στις 29 και 30 Μαρτίου θα γίνει 
στην Αθήνα η 1η Συνάντηση Δομών 
Αλληλεγγύης Τροφής, στην οποία θα 
συμμετάσχει και η δική μας Αγορά 
Χωρίς Μεσάζοντες του Δικτύου 
Πολιτών Χολαργού-Παπάγου.
Το κάλεσμα, λοιπόν, για τη 
συγκεκριμένη συνάντηση είχε ως εξής:
«Τα τελευταία χρόνια, κομμάτι της 
αντίστασης στην γενικευμένη κρίση και 
τη συνεχώς αυξανόμενη φτωχοποίηση 
του πληθυσμού, ήταν η δημιουργία 
δεκάδων αυτο-οργανωμένων δομών 
αλληλεγγύης για κάλυψη των αναγκών 
διατροφής: διανομές χωρίς μεσάζοντες, 
δομές ενίσχυσης νοικοκυριών σε τροφή, 
συλλογικές κουζίνες. Παράλληλα, 
αναπτύχθηκαν συνεταιριστικά εγχειρήματα 

(κοινωνικά παντοπωλεία, συνεταιρισμοί 
καταναλωτών) με στόχο την προώθηση 
ενός δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου 
προς αμοιβαίο όφελος καταναλωτών και 
παραγωγών, ενώ δειλά-δειλά προβάλλουν 
ομάδες παραγωγών και προσπάθειες 
συλλογικής καλλιέργειας αναξιοποίητης 
γης από ομάδες αλληλέγγυων και 
ανέργων.
Όλες αυτές οι δράσεις έχουν συλλέξει 
πολύτιμη εμπειρία και συμπεράσματα, 
έχουν εντοπίσει προβλήματα και 
αδυναμίες, ανάγκες και δυνατότητες, που 
συγκλίνουν στην αναγκαιότητα ενίσχυσης 
της δικτύωσης, συνεργειών και κοινών 
δράσεων μεταξύ των δομών διατροφής 
αλλά και των συνεργαζόμενων παραγωγών. 
Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των δράσεων αλληλεγγύης στο πεδίο 
της τροφής, η υπεράσπιση τους απέναντι 
στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές 
επιθέσεις (επιχειρηματικοί κύκλοι, τοπικές 
και κρατικές αρχές κ.λπ.), η διατύπωση 
σκέψεων και προτάσεων για την ανάπτυξη 
ενός προγράμματος διατροφικής 
επάρκειας, κρίσιμο σήμερα ζήτημα για όλη 
την κοινωνία, αλλά και ενός διαφορετικού 
προτύπου παραγωγής και κατανάλωσης, 
αναδύονται σαν αναγκαιότητα αλλά και σαν 
δυνατότητα μπροστά μας». 
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Πασχαλινή Αγορά Χωρίς Μεσάζοντες
6 Απριλίου στα Νταμάρια Χολαργού

Στις 6/4/2014 συγκεντρώνουμε τρόφιμα, 

ρούχα και φάρμακα για συνανθρώπους μας 

που τα έχουν ανάγκη.

Ο εθελοντισμός είναι η βάση αυτής της 
προσπάθειας, γι’ αυτό ζητάμε πάντα 
τη βοήθεια και τη συμπαράσταση 
ανθρώπων που θα ήθελαν να 
προσφέρουν σ’ αυτή τη συλλογική 
δράση. Γιατί, όλοι μαζί μπορούμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας e-mail:
daxp.xorismesazontes@gmail.com, 
blog: http://daxpxm.blogspot.gr/, 
τηλ.: 6944468446



Σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα  
στις 8 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας. Καθιερώθηκε 
το  1910, ύστερα από πρόταση της 
Γερμανίδας σοσιαλίστριας  Κλάρας 
Τσέτκιν, στη 2η Διεθνή Συνάντηση 
Σοσιαλιστριών γυναικών,  στην 
Κοπεγχάγη, ως φόρος τιμής στις 
ιστορικές διαδηλώσεις των Ηνωμένων 
Πολιτειών, στις εργαζόμενες γυναίκες 
όλου του κόσμου και στον αγώνα για το 
δικαίωμα ψήφου, που ακόμη δεν είχε 
κατακτηθεί. 

Οι ρίζες της γιορτής-μνήμης, βρίσκονται 
στην απεργία των γυναικών που 
εργάζονταν στις βιοτεχνίες ρούχων 
στη Νέα Υόρκη.  Εργάζονταν μέσα σε  
απάνθρωπες συνθήκες και μισθούς 
πείνας. Όταν αποφάσισαν, μαζί με το 
συνδικάτο των εργατών να διεκδικήσουν 
καλύτερες εργασιακές συνθήκες με 
απεργία, στην προσπάθειά τους να 
βγουν από το εργοστάσιο, οι επιστάτες 
του εργοστασίου έκλεισαν τις πόρτες 
και τις έκαψαν ζωντανές,  στις 8 
Μαρτίου 1857. Το αίτημα της απεργίας 
αφορούσε καλύτερες συνθήκες 
εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς και 
μικρότερα  ωράρια. 

Τότε, χιλιάδες άντρες και γυναίκες 
βγήκαν στους δρόμους της Ν. Υόρκης 
να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν 
και γι’ αυτό το έγκλημα. Η αστυνομία 

διέλυσε με βίαιο τρόπο την απεργία, 
όμως το γυναικείο εργατικό κίνημα είχε 
έρθει ορμητικά στο προσκήνιο.

Ο όρος φεμινισμός προέρχεται από την 
αγγλική λέξη feminism και ουσιαστικά 
σημαίνει γυναίκα, αλλά ακόμα: α) 
Πεποίθηση ότι οι άντρες και οι γυναίκες 
θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα 
και ευκαιρίες, β) οι γυναίκες να έχουν  
οργανωμένη δράση για την υποστήριξη 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
τους, προκειμένουνα κερδίσουν το 
σεβασμό και την ισότιμη με τους άντρες 
θέση τους στην κοινωνία.

Ο φεμινισμός έγινε ένα οργανωμένο 
κίνημα τον 19ο αιώνα, καθώς όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να 
πιστεύουν πως οι γυναίκες υφίστανται 
άδικη μεταχείριση. Πολλές χώρες 
άρχισαν να παραχωρούν δικαίωμα 
ψήφου στις γυναίκες στα πρώτα 
χρόνια του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα στα 
τελευταία χρόνια. Δύσκολα  μπόρεσαν 
ν’ αρνηθούν οι πολιτικοί και οι 

πολεμοκάπηλοι 
εκείνης της εποχής  
το δικαίωμα των 
γυναικών να 
ψηφίζουν. Πώς θα 
δικαιολογούσαν 
την άρνηση τους; 
Αυτοί ήταν η αιτία 
των πολέμων. Και οι 
γυναίκες δούλεψαν 
στις πολεμικές τους 
βιομηχανίες…

Ο Φεμινισμός σήμερα

Ο Φεμινισμός στις μέρες μας φαντάζει 
για πολλούς νικητής μιας αδυσώπητης 
μάχης. Μέχρι ποιον, όμως, βαθμό 
μπορούμε να πειστούμε για κάτι τέτοιο, 
σε μια εποχή που παρατηρείται άγριος 
θάνατος πολλών γυναικών είτε από 
ξυλοδαρμό, είτε από φτώχεια ή ανεργία;

 Ακόμα πιο συντριπτικά  τα στοιχεία που 
καταφθάνουν από τον εργασιακό τομέα. 
Πιο συγκεκριμένα, οι αμοιβές γυναικών 
για παροχή εργασίας εξακολουθούν, 
ως επί το πλείστον, να κυμαίνονται σε 
χαμηλότερα επίπεδα από αυτές των 
αντρών. Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα 
οι δουλειές του σπιτιού παραμένουν 
γυναικεία υπόθεση και πως τόσα χρόνια 
μετά την πυροδότηση του φεμινιστικού 
κινήματος, τίθεται ξανά το ζήτημα του 
αν αποτελούν εργασία οι δουλειές του 
σπιτιού... 

Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, σε 
πολιτισμούς του 21ου  αιώνα, οι 
γυναίκες, τα κορίτσια πέφτουν θύματα 
άγριας εκμετάλλευσης, βιάζονται, 
υφίστανται την ενδο-οικογενειακή 
βία, κακοποιούνται και πωλούνται 
σαν «εμπόρευμα» για σεξουαλική 
εκμετάλλευση και στο τέλος πετιούνται 
σαν άδειοι σάκοι ή αυτοκτονούν για να 
σωθούν από τα μαρτύριά τους.

Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες συνεχίζουν 
τον αγώνα τους για μια ζωή με 
αξιοπρέπεια, ισότητα κι αλληλεγγύη. Και 
αυτή η μάχη τους θα είναι νικηφόρα. 

Αυτό  σημαίνει η 8η Μάρτη !
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Μέρα 
γιορτής

Μέρα 
μνήμης

8 Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
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