
 

 

 

Σαββάτο 29 Ιανουαρίου 2022 
Όλοι οι δρόμοι αδηγούν στο Συλλαλητήριο που συμμετέχουν 
σύλλογοι και φορείς της Αθήνας! 
 
Όλοι εμείς! Οι κάτοικοι των Σεπολίων... 

 

... που μας τρώει η αγωνία για το πως θα τα βγάλουμε πέρα τώρα που ακριβαίνουν 

όλα, ακόμα και τα πλέον βασικά αγαθά που χρειαζόμαστε για να να καλύψουμε τις 

ανάγκες των οικογενειών μας ! 

... που η υγεία μας μετατράπηκε σε πεδίο κερδοφορίας για τον ιδιωτικό τομέα και 

καλούμαστε να πληρώσουμε τα «σπασμένα» της πανδημίας με τα τεστ και τα μέτρα 

προστασίας. Γιατί στο Δημοτικό Ιατρείο στην Προποντίδος όποιος ...προλάβει, πρόλαβε ! 

... που είμαστε πάνω από 90.000 άνθρωποι στη γειτονιά μας και τις γύρω περιοχές και 

δεν έχουμε ένα Κέντρο Υγείας, δεν έχουμε πρόσβαση σε στοιχειώδη Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας ενώ η ΤΟΜΥ στα Θυμαράκια και το Δημοτικό Ιατρείο δεν επαρκούν για 

τίποτα με αποτέλεσμα να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη μας στις ιδιωτικές κλινικές ! 

... που τα εισοδήματα μας όλο και δεν επαρκούν και στις εργασίες μας βαράει κόκκινο η 

ανασφάλεια και η αυθαιρεσία και έχουμε φτάσει στο σημείο να μη προλαβαίνουμε να 

δούμε τα παιδιά μας ! 

... που τα μαγαζιά μας και τις επιχειρήσεις μας δυσκολευόμαστε όλο και πιο πολύ να 

φανταστούμε πως θα τα κρατήσουμε ανοιχτά μέσα σε αυτές τις συνθήκες !  

... που αγχωνόμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και τους παιδικούς 

σταθμούς αφού εδώ και δύο χρόνια δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την 

πανδημία και όλη η ευθύνη και το κόστος έχει πέσει στις πλάτες μας ! 

... ... που κάθε φορά που βρέχει ή χιονίζει δε ξέρουμε τι μας ξημερώνει και σε κάθε μας 

αίτημα για να πάψει η υποβάθμιση της γειτονιάς ακούμε συνέχεια το «δεν υπάρχουν 

λεφτά...» και το «αυτά είναι πολυτέλειες...» ενώ σε εργολάβους και ομίλους πολλά 

εκατομμύρια ευρώ δίνονται έυκολα και γρήγορα ! 

Είμαστε εμείς... 
...εργαζόμενοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, άνεργοι, μαθητές και 
φοιτητές που ζούμε σε αυτή τη γειτονιά και οι ανάγκες μας δεν ήταν, δεν 
είναι και δε πρόκειται ποτέ να γίνουν προτεραιότητα για τις Κυβερνήσεις 
και τις Δημοτικές Αρχές, αυτών που είναι τώρα, των προηγούμενων και 
των επόμενων ! 

 

 



 

 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας στις 10:30πμ στο ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ – ΟΛΑ ΚΑΤΑΚΤΙΟΥΝΤΑΙ 
Ο αγώνας μας και η αλληλεγγύη μας είναι μονόδρομος!  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 

- Καμία αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα άλλα ενεργειακά αγαθά.  
Κανένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση!  
Οργανώνουμε την αλληλεγγύη μας και απαιτούμε άμεση επανασύνδεση σε 
περιπτώσεις διακοπής λόγω αδυναμίας πληρωμής!  
 

- Καμία αύξηση στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.  
Φτάνει πια με τους φόρους και τα χαράτσια στα προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη 
διαβίωση των οικογενειών μας! 
 

- Μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία και αλλού με ευθύνη του 
κράτους και του ΕΟΔΥ. 
Να δημιουργηθούν νέοι χώροι που να επαρκούν για τις ανάγκες ή να επιταχθούν οι 
ιδιωτικοί που θησαυρίζουν εδώ και δύο χρόνια! 

 

- Δημιουργία στην περιοχή Σεπολίων/Κολωνού Κέντρου Υγείας που να καλύπτει τις 
ανάγκες της περιοχής, να έχει μόνιμο προσωπικό σε όλες τις απαραίτητες ειδικότητες 
και 24ωρη λειτουργία!  
Αυτό σημαίνει σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας! 

 

- Σύγχρονες, καλά εξοπλισμένες και με επαρκές προσωπικό Δημοτικές Υπηρεσίες για να 
μπει ένα φρένο στην υποβάθμιση της γειτονιάς και των ζωών μας!  

 

- Δραστική μείωση των Δημοτικών Τελών για την ελάφρυνση των εργατικών λαϊκών 
οικογενειών και των μικρών εμπόρων και καταστηματαρχών! 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Αναγέννησης» αποφάσισε να συμμετέχει ο 

Σύλλογος μας στο συλλαλητήριο του Σαββάτου γιατί θεωρούμε πως έχουμε πάρα 

πολλούς λόγους – ίσως πιο πολλούς από ποτέ – για να αντιδράσουμε σε αυτό που 

ζούμε! Να βγούμε στο δρόμο! Να αγωνιστούμε για τις ανάγκες μας!  
 

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 διαδηλώνουμε!  
ΟΜΟΝΟΙΑ , 11:00 πμ 

 


