
Όλοι στα δικαστήρια 
στις 31 Ιανουαρίου 2011

Ένας σημαντικός
σταθμός στον αγώνα μας

Στις 31 του Ιανουαρίου εκδικάζεται η υπόθεση 
της κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απιρρι-
μάτων στον χώρο του γκαράζ των σπουπιδιάρι-
κων του δήμου, απέναντι από το άλσος. Αυτός ο 
χώρος είναι χαρακτήρισμένος πράσινος με προ-
εδρικό διαταγμα από το 1981. Είναι φανερό ότι 
η δημαρχία επιδιωκεί να φτιαξει μία μόνιμη χω-
ματερή στην καρδιά της πόλης μας σε ένα μέρος 
που θα έπρεπε να είναι η συνέχεια του άλσους. 
Και όλα αυτά προφανως γιατί η αποκομιδή των 
σκουπιδιών με βάση τον νόμο του καλλικράτη γί-
νεται υπηρεσία ανταποδοτική και πεδίο κέρδους 
για ιδιωτικές εταιρίες.
Απέναντι σε αυτή την υποβάθμιση της υγείας μας 
έχει συγκρότηθει επιτροπή κατοίκων και έχουν 
γίνει πολλές κινητοποιήσεις τις οποίες ο υπερ-
κομματικός, ανεξάρτητός δημαρχός μας έχει 
αντιμετωπίσει με μπράβους και ένα μηχανισμό 
τραμπούκων που έχει στήσει μεσα στον δήμο. 
Το δήθεν προσωρινό έργο στο γκαράζ που στοί-
χησε περίπου 6 εκατομύρια € (χωρίς όμως να 
έχει διαφημιστεί όσο του αξίζει, γιατί άραγε;) 
έχει σωρεία παραβασέων, είναι εξ ολοκλήρου 
παρανόμο και απότελεί ένα έγκλημα διαρκείας 
για όλους τους περιστεριώτες.
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Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
H Αριστερή Κίνηση Περιστερίου είναι μια κί-

νηση κατοίκων του Περιστερίου που αποφά-
σισαν να πάρουν την τύχη της ζωής τους στα 
χέρια τους. Μια συλλογικότητα που στόχο 
έχει να οργανώσει την ζωή μας ενάντια στην 
αυθαιρεσία του σύγχρονου καπιταλιστικού 
τρόπου ζωής όπως αυτός επιβάλλεται απ τα 
αφεντικά και το αστικό τους κράτος και τους 
υπηρέτες του: ΜΜΕ, αστυνομία αλλά και 
τους επίσημους φορείς στον Δήμο μας.

Οι συναντήσεις μας γίνονται στο ΣΤΕΚΙ, Σα-
ρανταπόρου 74, κοντά στο ΙΚΑ, και λειτουρ-
γούνε αντιιεραρχικά, αμεσοδημοκρατικά απο 
Περιστεριώτες και Περιστεριώτισσες εργαζό-
μενους, άνεργους, νεολαίους, αγωνιστές.

επικοινωνία:
aristeri_kinisi_per@hotmail.com
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Aριστερή Kίνηση
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Εργολάβοι, τραπεζίτες κ εργοδότες πάντα σε άρι-
στη συνεργασία με κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ έχουν 
βαλθεί να εξοντώσουν εργαζόμενους, άνεργους και 
νεολαία, καθώς ανάμέσα σε όλα τα άλλα (περικο-
πές μισθών και συντάξεων, αυξήσεις σε ΦΠΑ, δημο-
τικά τέλη, ΔΕΗ, είδη πρώτης ανάγκης) έρχονται τα 
εξοντωτικά διόδια και οι αυξήσεις σε εισιτήρια των 
ΜΜΜ. Αυτό που δεν υπολόγιζαν όμως είναι το διαρ-
κώς αναπτυσσόμενο κίνημα ενάντια στα σχέδια τους.
Η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου συμμετέχει έμπρα-
κτα στον αγώνα ενάντια στα διόδια στο πλάι των 
Επιτροπών Αγώνα Κατοίκων, Πολιτών, Εργαζομένων 
Ενάντια στα Διόδια. Οι κινητοποιήσεις την Κυριακή 
09.01.11 έδωσαν ένα καλό μάθημα στην κοινοπρα-
ξία των εργολάβων (των εθνικών οδών) ενώ έστειλαν 
κι ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.
Είναι φανερό πως υπάρχει ανάγκη κλιμάκωσης και 
εξάπλωσης της δράσης των εργαζομένων σε όλα τα 
επίπεδα, γι’ αυτό και πρέπει παράλληλα να δοθεί με 
τον πιο αποφασιστικό τρόπο η μάχη ενάντια στις αλ-
λαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου καλεί σε κοινή δρά-
ση μαζικής και συντονισμένης ανυπακοής οδηγών-
επιβατών για να μην ακυρώνονται τα εισιτήρια, για 
Δημόσιες Δωρεάν Μεταφορές για Όλους. Ο αγώ-
νας των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς, είναι αγώνας όλων μας, για να μείνει η δημόσια 
συγκοινωνία αγαθό και όχι εμπόρευμα για τους ιδι-
ώτες.
Δεν θα πληρώσουμε την κρίση τους!
Η Μετακίνηση είναι Δικαίωμα, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :
• Δωρεάν μετακινήσεις τις ώρες που πάνε οι εργα-

ζόμενοι στις δουλειές τους
• Να μην αυξηθούν και αντίθετα να μειωθούν τα 

εισιτήρια και να είναι δωρεάν τουλάχιστον για 
τους άνεργους, τους φοιτητές και τους μαθητές

Όχι στην ιδιωτικοποίηση των ΜΜΜ, 
Δημόσιες και Δωρεάν Μετακινήσεις
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Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΟΔΙΑ & ΜΜΜ;;;
 ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ! ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ !!!

ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΡΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

να σωθεί 
το άλσος
να ηττηθεί 
ο δήμος

Παρέμβαση της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου μαζί με τις Επιτροπές ενάντια στα διόδια, Αφίδνες (Αγ.Στέφανος), 9 Ιανουαρίου 2011


