
Ο
ι δηµοτικές εκλογές του Νοέµβρη έχουν ιδιαίτερη σηµασία, για-
τί αποτελούν την πρώτη πολιτική διαδικασία που πραγµατοποι-
είται στην εποχή του µνηµονίου και του Καλλικράτη.

Το µνηµόνιο έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας, τη συρρί-
κνωση των εργασιακών δικαιωµάτων, τη µείωση µισθών και συντάξε-
ων, την εµπορευµατοποίηση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισµού και
του περιβάλλοντος. Όσοι ισχυρίζονται ότι τα ζητήµατα αυτά είναι εκτός
ύλης για τους ∆ήµους υποκρίνονται ή ψεύδονται.

Ο Καλλικράτης, ως το αυτοδιοικητικό µνηµόνιο, ενώ αυξάνει τις αρ-
µοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περικόπτει τους ήδη ανεπαρκείς
πόρους κατά 500 εκ. ευρώ ετησίως. Ως εκ τούτου, οδηγεί τους ∆ήµους
σε επιβολή πρόσθετης φορολογίας, εξωθώντας τους να µειώσουν ή να
εκχωρήσουν σε ιδιώτες, τις υποδοµές και τις υπηρεσίες τους. Επιχειρεί
να υποτάξει την τοπική αυτοδιοίκηση στην κεντρική εξουσία, αποξενώ-
νοντας τους δηµότες από τη συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων.

Η πραγµατικότητα αυτή αναπόφευκτα επηρεάζει και το νέο µας ∆ήµο,
επιβαρύνοντας τα χρονίζοντα προβλήµατα, που σωρεύτηκαν µε ευθύνη
των απερχόµενων ∆ηµοτικών αρχών που διοίκησαν την πόλη µας υιοθε-
τώντας αντιλαϊκές πολιτικές που χαρακτηρίζονται από κοινωνική «αναλ-
γησία», αδιαφάνεια στη διαχείριση και αλαζονεία. Η αύξηση 80% των
δηµοτικών τελών και 100% στα τέλη κοιµητηρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια
είναι πρωτοφανής στα χρονικά της Τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχοντας µά-
λιστα ως στόχο τη διατήρηση της εξουσίας, δεν δίστασαν να µετακινη-
θούν ιδεολογικά και πολιτικά ή να πραγµατοποιήσουν συµµαχίες που δεν
βασίζονται σε αρχές. Η απάντηση όµως δε µπορεί να προέλθει από πα-
ρατάξεις που προεκλογικά ασκούν ευκαιριακή κριτική στις συνέπειες των
πολιτικών αυτών, όχι όµως και στις αιτίες τους.

Εµείς απαντάµε, ότι µία υπεύθυνη δηµοτική αρχή οφείλει να
έχει ξεκάθαρες θέσεις, και µε στήριγµα τη λαϊκή συµµετοχή,
να διεκδικήσει και να δώσει λύσεις για τα µικρά και µεγάλα προ-
βλήµατα που υποβαθµίζουν το βιοτικό µας επίπεδο.
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Η
«∆ΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» συγ-
κροτήθηκε για να καταθέ-
σει µια νέα και διαφορετι-

κή πρόταση για το ∆ήµο µας. Με
υποψήφιο ∆ήµαρχο το γιατρό Θα-
νάση Μάλλιο, και τη συµµετοχή
ανθρώπων µε συνεπή παρουσία
στα δηµοτικά δρώµενα, τα κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά κινήµατα,
θέτει τους ακόλουθους στόχους:

∆ίκτυο αλληλεγγύης
Η αλληλεγγύη στην πράξη

� ∆ιεκδίκηση των οφειλόµενων πό-
ρων από την κεντρική εξουσία, µαζί µε
τους δηµότες, καθώς και άλλες δηµο-
τικές αρχές, στη βάση ενός πολύµορ-
φου αγώνα.
� Ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και συµπαράστασης του
∆ήµου σε δηµότες που πλήττονται
από την κρίση.

� Επέκταση του κοινωνικού παντοπω-
λείου µε διαφανείς όρους λειτουργίας.
� ∆ραστική µείωση στα τέλη καθαριό-
τητας και κοιµητηρίου και απαλλαγή των
άπορων και των ευπαθών κοινωνικών
οµάδων (άνεργοι, ΑµΕΑ, πολύτεκνοι).
� Κανένας νέος φόρος στους δηµό-
τες.
� Συµβολή στη δηµιουργία δοµών
στήριξης και αλληλεγγύης των εργα-
ζοµένων, σε συνεργασία µε συνδικα-
λιστικούς φορείς.
� Μέτωπο ενάντια στο ρατσισµό και
την ξενοφοβία, µε παράλληλη αξιο-
ποίηση υπαρχόντων κοινοτικών προ-
γραµµάτων για την στήριξη και την
ουσιαστική κοινωνική ενσωµάτωση
των µεταναστών. Μια προσφυγούπο-
λη ξέρει τι σηµαίνει ο πόνος της προ-
σφυγιάς.

∆ιοίκηση – Υπηρεσίες
∆ίπλα στον πολίτη

� Καθιέρωση του θεσµού του συµµε-
τοχικού προϋπολογισµού και των λαϊ-
κών συνελεύσεων για σηµαντικά θέµα-
τα που αφορούν στο ∆ήµο, µε σκοπό
την ενηµέρωση των πολιτών και τη συµ-

µετοχή τους στη διεκδίκηση λύσεων.
� Ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου
και των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ, των
ΚΗΦΗ και του προγράµµατος «Βοή-
θεια στο Σπίτι». Επαναλειτουργία των
δηµοτικών ιατρείων, σε συνεργασία µε
τις υγειονοµικές δοµές της περιοχής.
�Αποτροπή της επιχειρούµενης υπο-
βάθµισης ή ενδεχόµενης αποµάκρυν-
σης νοσοκοµείων της περιοχής µας
(πχ Γενικό Νοσοκοµείο Πατησίων).
� ∆ηµιουργία νέου δηµοτικού παιδι-
κού σταθµού σε έκταση που ανήκει
στο ∆ήµο (οδός Μαιάνδρου) και
απαλλοτρίωση χώρου στην περιοχή
της Χαλκηδόνας για τον ίδιο σκοπό,
µε στόχο τη λύση ενός χρόνιου προ-
βλήµατος.
� Υπεράσπιση του δικαιώµατος για
σταθερή και πλήρη εργασία για όλους
τους εργαζόµενους του ∆ήµου ενάν-
τια στις επαπειλούµενες απολύσεις,
στα πλαίσια των συγχωνεύσεων που
επιβάλλει ο Καλλικράτης.
� Άµεση αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων λειτουργίας και υλικοτεχνικής
υποδοµής των σχολείων της πόλης, σε
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς
και τους συλλόγους γονέων. Άµεση



ανακατασκευή του 1ου ∆ηµοτικού
σχολείου (Σπαθάρη).
� Ίδρυση υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής
µέριµνας µε κατάλληλο επιστηµονικό
προσωπικό για την παροχή συµβου-
λευτικής υποστήριξης σε άτοµα εξαρ-
τηµένα από ψυχοτρόπες ουσίες, αλλά
και ψυχολογικής αρωγής σε όσους το
έχουν ανάγκη.

Περιβάλλον
ελεύθεροι χώροι
Ανάσα για την πόλη

� ∆ιασφάλιση του δασικού χαρακτή-
ρα του Άλσους, ενίσχυση του πρασί-
νου και αποµάκρυνση του σταθµού
µεταφόρτωσης σκουπιδιών.
�Προστασία και ανάδειξη του Κηφι-
σού, του Ποδονίφτη και των καταπα-
τηµένων Ζωνών Πρασίνου στην Εθνι-
κή οδό και τη Νησίδα.
� Προαγωγή της οικολογικής συνεί-
δησης και προώθηση επιλογών µε
στόχο την οικολογική αναγέννηση της
πόλης µας:
� στη διαχείριση των απορριµµάτων
(διαλογή και ανακύκλωση)

� στη µετακίνηση των πολιτών (απε-
λευθέρωση πεζοδροµίων, δηµιουργία
ποδηλατοδρόµων)
� στην κατανάλωση ενέργειας (αρ-
χή από τα δηµοτικά κτίρια)
� Γήπεδο ΑΕΚ. Απαραίτητη προϋπό-
θεση ανέγερσης είναι ο σεβασµός στο
περιβάλλον και το Άλσος, η τήρηση
των πολεοδοµικών κανόνων, των υφι-
στάµενων νόµων και του συντάγµα-
τος, µακριά από λογικές εµπορευµα-
τοποίησης.
� Εξασφάλιση του χώρου πρασίνου
της MAVA (πρώην Ρενό), της πλατεί-
ας Γεννηµατά (Ειρήνης), καθώς και
όλων των ελεύθερων και κοινόχρη-
στων χώρων.
� Ανάπλαση του χώρου του πρώην
στρατιωτικού εργοστασίου και ανά-
δειξή του σε χώρο πρασίνου και πο-
λιτισµού.
� Επέκταση των ηχοπετασµάτων κα-
τά µήκος ολόκληρης της Εθνικής
οδού.
� Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις γειτο-
νιές στα όρια της πόλης, όπως το Κου-
κλάκι και η Νησίδα. Υπογειοποίηση
του ∆ικτύου υψηλής τάσης της ∆ΕΗ
στην περιοχή της Νησίδας.

Πολιτισµός – αθλητισµός
∆ικαίωµα για όλους

� Ανάδειξη της πολιτισµικής ταυ-
τότητας της πόλης µας µε επίκεν-
τρο το Μουσείο Μικρασιατικού Ελ-
ληνισµού «Φιλιώ Χαϊδεµένου».
� Ενίσχυση και αξιοποίηση της πλού-
σιας πολιτιστικής δηµιουργίας των αν-
θρώπων του τόπου µας και του πολύ-
τιµου έργου των καλλιτεχνικών εργα-
στηρίων για την πολιτιστική και αι-
σθητική αναβάθµιση της πόλης.
�Ανάπτυξη του µαζικού λαϊκού αθλη-
τισµού σε συνεργασία µε τους φορείς
της πόλης, και του σχολικού αθλητι-
σµού, µε τη διοργάνωση διασχολικών
αθλητικών δραστηριοτήτων.

� Θεσµοθέτηση ετήσιου φεστιβάλ
ανάδειξης νέων καλλιτεχνών και καλ-
λιτεχνικών σχηµάτων σε τοµείς της
καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
�Άνοιγµα των δηµοτικών αθλητικών
χώρων και εξασφάλιση των νόµιµων
δικαιωµάτων του ∆ήµου στο γήπεδο
«Αχιλλέα».
� Τροποποίηση του χαρακτήρα εορ-
τασµού της πρωτοµαγιάς, µε έµφαση
σε εκδηλώσεις που να αναδεικνύουν
την κοινωνική σηµασία της επετείου,
τον πολιτισµό και το περιβάλλον.
�∆ηµιουργία κοινωνικού και πολιτιστι-
κού στεκιού νεολαίας στο χώρο του Τσι-
πουράδικου και κινηµατογραφικής λέ-
σχης στον κινηµατογράφο του Άλσους.
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Ο
Θανάσης Μάλλιος είναι γιατρός, Μαιευτήρας,
Χειρουργός – Γυναικολόγος, συνεργάτης του
µαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ. ∆ιατηρεί ιατρείο στη

Νέα Φιλαδέλφεια όπου µεγάλωσε και ζει µόνιµα. Είναι
γιός του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γιάννη Μάλ-
λιου. Είναι παντρεµένος µε την Αγγελική Πιπερίδου, κα-
θηγήτρια Γαλλικών, προσφυγικής καταγωγής και έχουν
δύο γιους, τον Γιάννη και τον Βαγγέλη που είναι γιατροί.

Συνδικαλιστική δράση
Σαν φοιτητής ήταν µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Φοι-
τητών Ιατρικής και συµµετείχε στους αγώνες για το
15% στην Παιδεία και για το άρθρο 114 του Συντάγ-

µατος. Ίδρυσε το Σύλλογο Φοιτητών Νέας Φιλαδέλ-
φειας – Νέας Χαλκηδόνας. Ήταν ιδρυτικό στέλεχος
της Ε.Ι.Ν.Α.Π (Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Αθηνών
Πειραιώς) και µέλος του ∆Σ για πολλά χρόνια. Ιδρυτικό
µέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περι-
βάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Νέας Φιλαδέλφειας
και Νέας Χαλκηδόνας, του πρώτου περιβαλλοντικού
Συλλόγου µετά την πτώση της δικτατορίας κατά τη
διάρκεια της οποίας απολύθηκε από το ΙΚΑ και του
αφαιρέθηκε η άδεια εξόδου από τη χώρα.

Κοινωνική δράση

Έχει αναπτύξει πλούσια δράση στο χώρο των τοπικών
κινήσεων και έχει συµµετάσχει µέσα από Επιτροπές και
Συλλόγους σε αγώνες για το Περιβάλλον, για το Άλσος
Νέας Φιλαδέλφειας, για τον Προσφυγικό Οικισµό Νέας
Φιλαδέλφειας, για την αποτροπή των σχεδίων Γρανίτσα
για το γήπεδο της ΑΕΚ κ.ά.
Είναι µέλος του ∆Σ του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
της Ρεντίνας.
Σαν γιατρός έχει προσφέρει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες
(τεστ ΠΑΠ) στις γυναίκες της Νέας Φιλαδέλφειας για
δέκα χρόνια επί ∆ηµαρχίας Σάββα Σταµατιάδη.
Έχει οργανώσει πολλές ενηµερωτικές εκδηλώσεις για
τα ναρκωτικά, για το AIDS, για την προληπτική ιατρική
και έχει προσφέρει δωρεάν ενηµερωτικές διαλέξεις για
γυναικολογικά θέµατα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ έχει
εκδώσει και ενηµερωτικά ιατρικά φυλλάδια.
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «ΜΗ-
ΤΕΡΑ» στους Αγίους Αναργύρους. Με πρωτοβουλία του
έχει οργανωθεί οµάδα γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων η

οποία, σε συνεργασία µε ∆ήµους σε όλη την Ελλάδα, επι-
σκέπτεται πολλές φορές το χρόνο την Περιφέρεια, εξετά-
ζει δωρεάν τους πολίτες και τους ενηµερώνει για θέµατα
υγείας. Μετέχει σε κίνηση γιατρών κατά των ναρκωτικών.

∆ράση στην αυτοδιοίκηση
Έχει εκλεγεί δύο φορές ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέας Φι-
λαδέλφειας. Έχει συµµετάσχει σε πολλά Συνέδρια της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε δική του πρόταση το
1989 στο συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ καθιερώθηκε και έγινε
Νόµος του Κράτους η έκδοση των αδειών λειτουργίας
των κέντρων διασκέδασης από τους ∆ήµους.
Ήταν υποψήφιος ∆ήµαρχος Νέας Φιλαδέλφειας το 1990

και προτάθηκε κοινός υποψήφιος ∆ήµαρχος το 1998 από
ευρύ φάσµα πολιτικών δυνάµεων. Το 2002 ήταν υποψή-
φιος Νοµαρχιακός Σύµβουλος µε υποψήφιο Νοµάρχη το
Μανώλη Γλέζο.
Εκδότης της τοπικής εφηµερίδας «∆ΗΜΟΤΙΚΗ» για 15
χρόνια. Εκδότης του «∆ελτίου Επικοινωνίας» της «ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΩΝ» και συνεκδότης της τοπικής
εφηµερίδας «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», µε πλού-
σια αρθογραφία για τοπικά και περιβαλλοντικά θέµατα
και σε άλλα έντυπα.

Θανάσης Μάλλιος
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας

Από εκδήλωση προάσπισης του δασικού χαρακτήρα του Άλσους

Με τον Μανώλη Γλέζο στις Νοµαρχιακές εκλογές του 2002Με τον ∆ηµήτρη Παπαχρήστο, εκφωνητή του Πολυτεχνείου
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