
 
 
 
 
 

 
Δύο χρόνια συμπληρώνονται στις 26 Φεβρουαρίου από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος 
και την έναρξη της πανδημίας στην χώρας μας! Δύο χρόνια που η συντριπτική πλειοψηφία του 
κόσμου προσπάθησε με θυσίες και υπομονή να τα βγάλει πέρα στις αλλαγές που βίωσε ... 
 

Μετράμε τα δισεκατομύρια που δίνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις για την «ανάκαμψη» της οικονομίας 
αλλά τα δικά μας οικονομικά εξανεμίζονται στα super market, τα βενζινάδικα και τους λογαριασμούς του 
ηλεκτρικού ρεύματος ...  

 

Μετράμε τα προγράμματα επιχορήγησης με τεράστια ποσά σε επιχειρηματικούς ομίλους στο όνομα της 
«κλιματικής αλλαγής» και της «πράσινης ανάπτυξης» αλλά στις γειτονιές μας όταν βρέχει πνιγόμαστε και 
όταν χιονίζει παγώνουν τόσο οι δρόμοι έξω από τα σπίτια μας όσο και εμείς μέσα σε αυτά ...  
 

Πλέον κάθε μέρα που περνάει συγγενείς & γείτονες περνάνε στο φάσμα της φτώχειας!  
Στενάζουμε γιατί όταν τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη μένει άλλος μισός μήνας που πρέπει να να 

ζήσουμε και να τα βγάλουμε πέρα. Το κύμα ακρίβειας γονατίζει κάθε προσπάθεια μας να προσφέρουμε ότι 
καλύτερο μπορούμε στα παιδιά μας. Το κύμα ακρίβειας ήρθε και «κόλησε» στα πανάκριβα δημοτικά τέλη, 

στα μεγάλα κόστη για την εκπαίδευση και την υγεία, στα χρέη που συσσωρεύουμε τόσο οι μισθωτοί όσο 
και οι μικροί επαγγελματίες. Αυτή η κατάσταση συναντάει την υποβάθμιση που ζούμε στις γειτονιές και τις 

ζωές μας γιατί δεν υπάρχει παρά η ελάχιστη δυνατότητα να βγούμε και να ξενοιάσσουμε, να αθληθούμε, 
να παίξουν τα παιδιά μας, να απευθυνθούμε σε δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες!  

 

ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝ ΕΤΕΙ 2022 ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ... ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ! 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΖΩΗ! 
 

Μετράμε χιλιάδες νεκρούς λες και είναι κάτι το φυσιολογικό αλλά δεν μετράμε ούτε ουσιαστική 
αναβάθμιση της πρόσβασης στην υγεία στις γειτονιές μας, ούτε περισσότερες δομές  ... 
 

Μετράμε τις συνεχείς και υποκριτικές εκκλήσεις για «ατομική ευθύνη» αλλά βλέπουμε πρωτόκολα 
«λάστιχο» στα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας που τα μετατρέψανε σε χλωρους υπερμετάδοσης του 
κορωνοϊου χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο ...  
 

Η κατάσταση είναι χειρότερη από ότι πριν την έναρξη της πανδημίας!  
Σε Σεπόλια-Κολωνό-Θυμαράκια πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουμε ανεπαρκή πρόσβαση σε γιατρούς 

όλων των ειδικοτήτων, τεράστια αναμονή για ραντεβού, παντελής απουσία επείγουσας ιατρικής φροντίδας. 
Πληρώνουμε τεράστια ποσά στον ιδιωτικό τομέα για τα στοιχειώδη, πόσο μάλλον για ιδιαίτερα ζητήματα 

όπως χρόνιες ασθένειες, εγκυμοσύνη & προγεννητικός έλεγχος, παιδιατρικός έλεγχος κ.α. Σε όλα αυτά 
έχουν προστεθεί τα βάρη και τα κόστη για τα test κορωνοϊού αλλά και οι καραντίνες χωρίς πληρωμένη 

αναρρωτική άδεια που συνθέτουν έναν καθημερινό γολγοθά!  
 

ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΩΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝ ΕΤΕΙ 2022 Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ... ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ!  

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ Η ΕΠΑΡΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ! 
 
 



Τίποτα δεν χαρίζεται...όλα κατακτιούνται! Μέσα και έξω από τα σπίτια μας, στους δρόμους 

της γειτονιάς μας, στα σχολεία και τις πλατείες μας...μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό! 
 

Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Σεπολίων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» απευθύνει κάλεσμα στα 
μέλη του, τις φίλες και τους φίλους του και σε κάθε γείτονα και κάτοικο της περιοχής μας. Η 
αγωνία μας και η αγανάκτησή μας πρέπει να βγει έξω από τα σπίτια μας και από τα όρια της 
γειτονιάς μας αν θέλουμε να ακουστεί! Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας πρέπει να 
συναντηθούν στο δρόμο με τα αιτήματα των συνδικάτων και των φορέων που διεκδικούν μία 
καλύτερη ζωή και απαιτούν να μπει ένα τέρμα στον αντιλαϊκό κατήφορο!  
 

Ταυτόχρονα καλούμε τους Συλλόγους Γονέων από τα σχολεία της γειτονιάς μας αλλά και 
αθλητικούς συλλόγους να ανταποκριθούν στην ανάγκη να δοθεί μία μεγάλη και μαζική 
απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να συνατηθούμε στο 
δρόμο του αγώνα! 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ μέτρα στήριξης των εργατικών λαϊκών οικογενειών: 

✓ κανένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση * άμεση παρέμβαση και αλληλεγγύη για 

επανασύνδεση σε περιπτώσεις διακοπής λόγω αδυναμίας πληρωμής * δραστική μείωση στην τιμή 

ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης * κατάργηση των έμμεσων φόρων στην ενέργεια 

✓ κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης * κατάργηση του χαρατσιού του ΕΝΦΙΑ για 

τα φτωχά νοικοκυριά * όχι κατασχέσεις και πλειστηριασμούς στην πρώτη κατοικίας και την περιουσία 

των λαϊκών οικογενειών * αφορολόγητο και διαγραφή χρεών για τις λαϊκές οικογένειες * ουσιαστικές 

αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και στο επίδομα ανεργίας * κανένας εργαζόμενος χωρίς Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας * επαναφορά του 13ου/14ου μισθού και των συντάξεων 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ άμεσα μέτρα για τη διασπορά του κορωνοϊου και τη διευκόλυνση των οικογενειών 

✓ μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία και σε άλλους χώρους με ευθύνη του κράτους 

και του ΕΟΔΥ * να δημιουργηθούν νέοι χώροι με βάση τις ανάγκες ή να επιταχθούν οι ιδιωτικοί που 

θησαυρίζουν εδώ και δύο χρόνια * μέτρα για την αραίωση των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, η 

μάσκα και τα ανοιχτά παράθυρα δεν είναι η μόνη προστασία  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την ουσιαστική αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή 

✓ στις τοπικές ΤΟΜΥ και στα Δημοτικά Ιατρεία να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό σε όλες τις 

ειδικότητες, να αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός, η υποδομή και οι δυνατότητές τους, να επεκταθεί το 

ωράριό τους με βάση τις ανάγκες. 

✓ δημιουργία Κέντρου Υγείας στην 4η Δημοτική Κοινότητα * πλήρως στελεχωμένο με όλες τις ειδικότητες 

και μόνιμο προσωπικό * εξοπλισμένο για 24ωρη λειτουργία, επείγοντα περιστατικά & βραχεία 

νοσηλεία * άμεσα συνδεδεμένο με τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς της περιοχής  

 

 


