
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Η Νανή (Στέλλα)  Πολίτου γεννήθηκε στην Αθήνα ,  από τα μαθητικά της 

χρόνια συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ αργότερα του 

ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δραστήριο στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος της  ΔΕΗ.  

Συμμετέχει στην Επιτροπή Ενέργειας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς  με 

σκοπό την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΔΕΗ,  μέλος του 

Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ , υπεύθυνη για το φιλειρηνικό Κίνημα. 

Γραμματέας της Α.ΚΙ.ΠΟ Αντιρατσιστικής Κίνησης Πολιτών. Μιλάει 3 γλώσσες και έχει 

δημοσιεύσεις για ενεργειακά και ζητήματα του φιλειρηνικού κινήματος  ζητήματα στον 

ελληνικό και διεθνή τύπο. Υποψήφια Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2007 στην Αργολίδα, το 2009  

και το 2012 στην Β΄ Αθήνας, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος το 2010 στην Φιλαδέλφεια-

Χαλκηδόνα. 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Έφτασε η ώρα για να δώσουμε την  κορυφαία 

πολιτική μάχη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ας   μην έχουμε όμως  αυταπάτες ότι τα τοπικά 

μας  εδώ στη Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα είναι αποκομμένα από το ευρύτερο πολιτικό 

πλαίσιο του αγώνα για τα δικαιώματα μας που τα τελευταία χρόνια δέχονται την πιο 

ανηλεή και απάνθρωπη μνημονιακή  επίθεση. Την δημοκρατία που καθημερινά 

δοκιμάζεται,  τους άνεργους και τους νέους που μεταναστεύουν,  την φτώχεια που μας 

καταδίκασαν  δίνοντας τελικά  χαράτσι την ίδια μας την ζωή. Πιστεύω ακράδαντα ότι 

μπορούμε να ανατρέψουμε  αυτή την πολιτική της διαχείρισης, της διαπλοκής, της 

διαφθοράς  και να επιβάλλουμε  μια δημοτική αρχή με  κοινωνική λογοδοσία και λαϊκή 
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συμμετοχή και ανοικτά χωρίς υπόγειες διαβουλεύσεις και συναλλαγές αλλά βάσει αρχών, 

δημόσια, με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, κινηματική ηθική και εντιμότητα. Ο Δήμος 

μας πρέπει να γίνει δύναμη λαϊκής εξουσίας, πόλος αντίστασης και αντιφασισμού, πηγή της 

αλληλεγγύης, της κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, της υπεράσπισης της 

δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, φυλής και 

κοινωνικής τάξης. Η Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα να συμπεριληφθεί σ΄ένα Αντιρατσιστικό 

Χάρτη της Αυτοδιοίκησης   ώστε  να δοθεί συστηματικά η μάχη κατά του ρατσισμού και του 

νεοναζισμού στη τοπική κοινωνία. Σήμερα που η βαθιά και πολυδιάστατη κρίση 

συνοδεύεται από ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές,  μπαίνουν σε κίνδυνο τόσο τα 

δημοκρατικά όσο και τα κοινωνικά  δικαιώματα των συμπολιτών μας, την ίδια στιγμή   που  

τροφοδοτούνται και εξαπλώνονται τα φαινόμενα της ξενοφοβίας  του ναζισμού  και 

ρατσισμού. Να δώσουμε απάντηση   στον  πρωτόγονο εθνικισμό και στην  παρανοϊκή 

ξενοφοβία, με όπλο την  αλληλεγγύη  και την  πολιτιστική "Ιντιφάντα" βασισμένη στις 

αντιφασιστικές παραδόσεις του ελληνικού λαού, με την νεολαία στην πρώτη γραμμή με 

δράσεις πολιτικής ανυπακοής. Βασική διάσταση αυτής της "Ιντιφάντα"  είναι η προώθηση 

μιας κουλτούρας ειρήνης μέσα στην κοινωνία απέναντι στην  κυρίαρχη ιδεολογία. 


