


 Γνωριζόμαστε! 
Έχουμε συναντηθεί στους μικρούς και μεγάλους αγώνες στη γειτονιά, στους χώρους δουλειάς, στα σχολειά, στα 
Πανεπιστήμια.

• Στον αγώνα να μην πτωχεύσει ο λαός στα χρόνια της 
κρίσης. Για μέτρα ανακούφισης των ανέργων και των 
οικογενειών τους. Ενάντια στα κομμένα ρεύματα και τα 
χαράτσια. Στον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς 
και τις κατασχέσεις.

• Για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
σχολεία μας.

• Ενάντια στην υποβάθμιση της υγείας και πρόνοιας.

• Για τις σοβαρές ελλείψεις σε σύγχρονες υποδομές της 
πόλης μας. Ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα που θα 
εξασφαλίζουν τη ζωή και την περιουσία μας.

• Για να κλείσει οριστικά το αίσχος της χωματερής στη 
Φυλή.

• Για την αντιπυρική προστασία και την αντισεισμική 
θωράκιση.

• Για να φύγουν οι κεραίες του θανάτου από όλες τις 
ευαίσθητες περιοχές. Ακόμη σέρνονται στα δικαστήρια 
στελέχη μας μαζί με κατοίκους της πόλης μας. 

• Για την υπεράσπιση του χαρακτήρα του Πάρκου Τρί-
τση, ενάντια στη συνειδητή υποβάθμιση που στρώνει το 
δρόμο στην ανταποδοτική επιχειρηματική δραστηριό-
τητα.

• Για τα δικαιώματα της νέας γενιάς σε Αθλητισμό και 
Πολιτισμό.

• Ενάντια στη λαίλαπα των ναρκωτικών, στον διαχω-
ρισμό τους σε σκληρά και μαλακά, στη νομιμοποίηση 
της χρήσης κάνναβης. Για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης 
και θεραπείας. Ενάντια στα ναρκωφεστιβάλ, που προ-
παγανδίζει η κυβέρνηση.

• Ενάντια στις απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις-λάστι-
χο, για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.

• Για τα προβλήματα των εργαζόμενων στο Δήμο, το 
δικαίωμά τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας.

Μέσα από τους μικρούς και μεγάλους αγώνες καταξιωθήκαμε ως η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση που αναγνωρί-
ζεται ευρύτερα. Είναι η ώρα για το αποφασιστικό βήμα, να συμπαραταχθούν όλοι και όλες μαζί μας και στην κάλπη 
και στο κίνημα, ακόμα κι αν δεν συμφωνούμε σε όλα.

Για να πάψει η χώρα μας να είναι απέραντο ΝΑΤΟϊκό στρα-
τόπεδο, οι θάλασσές μας νεκροταφεία προσφύγων.

Βρεθήκαμε μαζί:

Συναντηθήκαμε στην πάλη ενάντια στους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους και την προσφυγιά.

Γιατί τίποτα από όσα απασχολούν το λαό 
και ιδιαίτερα τη νεολαία δεν μας είναι ξένο.



Η παράταξη της ΝΔ (Κακούρης), ενώ τα είχαν βρει 
με τη παράταξη Ζενέτου, διαχωρίστηκαν  προεκλο-
γικά, για να αποφύγουν απώλειες από φυγόκεντρες 
τάσεις και στις δύο παρατάξεις, να εγκλωβίσουν δυ-
νάμεις, να εξυπηρετήσουν εκλογικές σκοπιμότητες 
των κομμάτων που τους στηρίζουν και προσωπικές 
φιλοδοξίες. Ετοιμάζονται να συνδιοικήσουν την επο-
μένη των εκλογών.

Είναι σε όλους πλέον γνωστό, ότι σε τίποτα το ουσι-
αστικό δεν διαφέρουν από την παράταξη Ζενέτου. 
Μαζί στήριξαν όλες τις αντιλαϊκές επιλογές της κε-
ντρικής εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια, το ίδιο θα 
κάνουν και αύριο. Μαζί προβάλλουν την επιχειρη-
ματική, ανταποδοτική λειτουργία, τον δήμο-επιχεί-
ρηση, φορομπηχτικό-φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 
Οι δυνάμεις της ΝΔ είναι εκείνες που, αφού θεσμο-
θέτησαν τον αντιλαϊκό, ισοπεδωτικό ΕΝΦΙΑ, τώρα 
πρωτοστατούν για τη μεταφορά του στους Δήμους! 
Για κατάργηση ούτε λόγος!

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής το μέλος της 
Κεντρικής του Επιτροπής, Κάβουρα, επιδίδεται σε μια 
έκθεση ιδεών περί δημοκρατίας, αλληλεγγύης, κοινω-
νικής πολιτικής, πράσινης ανάπτυξης και άλλα πολλά. 
Προσπαθεί έτσι να κρύψει ότι ο ίδιος και η παράταξή 
του, συμφωνεί και στηρίζει την αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης και της διοίκησης ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέ-
ρεια. Μάταια προσπαθεί να διαφοροποιηθεί προεκλο-
γικά, να κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του!!! Όπως 
για τις περικοπές και τα χαράτσια, τους πλειστηρια-
σμούς, τις κατασχέσεις, για τις περικοπές στην υγεία την 
παιδεία, ακόμη και για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 
όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει το νόμο Βορίδη 
που προεκλογικά κατακεραύνωνε. Μιλάει για έργα που 
έγιναν και δεν τα καταλαβαίνουμε, για την δήθεν ανα-
βάθμιση στο υποχρηματοδοτημένο-υποστελεχωμένο 
Πάρκο Τρίτση, όπου αρκεί μια επίσκεψη για να για να 

Μη σπαταλάς την ψήφο σου σε σχήματα και παρα-
τάξεις που έπαιξαν βασικό ρόλο στην καλλιέργεια αυ-
ταπατών και στον εγκλωβισμό αγωνιστικών δυνάμεων 
στα πλαίσια της αστικής διαχείρισης, που οδηγούν σε 
δρόμους ανώδυνους για το σύστημα. Αφαιρούν δυνά-
μεις από το ταξικό κίνημα, απογοητεύουν, οδηγούν στην 
αποστράτευση.

δει οποιοσδήποτε την πραγματική εικόνα εγκατάλειψης! 
Ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι η μόνη αναβάθμιση και 
προβολή του πάρκου, οφείλεται στη λειτουργία του Φε-
στιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή κάθε χρόνο. Για δεσμεύσεις που 
δεν τηρήθηκαν ούτε κουβέντα! Όπως για το άμεσο 
κλείσιμο της χωματερής της Φυλής, που όχι μόνο μένει, 
αντίθετα προωθείται από την Περιφέρεια η μετατροπή 
σε χωματερή και του λατομείου μουσαμά. Ακόμη μια 
χωματερή πιο κοντά στην πόλη μας!

Απομόνωσε το φασιστικό ναζιστικό μόρφωμα 
της  Χρυσής Αυγής και όσους τους ανέχονται 
και τους περιθάλπουν, μαζί με κάθε λογής 
ακροδεξιούς. Να ξεκουμπιστούν από κάθε λαϊκή 
γειτονιά. Είναι υπηρέτες του εκμεταλλευτικού 
συστήματος που τους θρέφει, μαντρόσκυλα 
των αφεντικών, των εφοπλιστών, των 
μεγαλοεπιχειρηματιών, των εργολάβων.

Φτάνει πια η κοροϊδία!
Η παράταξη Ζενέτου (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) συμφωνεί σε 
όλες τις αντιδραστικές-αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις 
όλων των κυβερνήσεων. Στις περικοπές κονδυλίων ελέω 
μνημονίων και πλεονασμάτων, έσπευσε να παραδώσει 
τα αποθεματικά του Δήμου μας. Ναι σε όλα! Αυτή είναι 
η στάση του διαχρονικά. Ούτε λόγος για τις σοβαρές 
ελλείψεις σε υποδομές, για την οικονομική ασφυξία των 
σχολείων. Αντίθετα, επιβάλλει τέλη, χαράτσια, πρόστι-
μα, προκειμένου να εισπράττει! Πληρώνουμε διπλά 
και τριπλά για όλα. Για παιδικούς σταθμούς, πολιτισμό 
αθλητισμό κ.ο.κ.

• Έδωσε στην εφορία τα στοιχεία των δημοτών που 
χρωστάνε πάνω από 500 ευρώ, για να γίνουν κατασχέ-
σεις μισθών και  συντάξεων. Εκτός από τα ματωμένα 
πλεονάσματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και τα 
ματωμένα πλεονάσματα της Διοίκησης Ζενέτου!

• Δίνει φιλοδωρήματα αντί για ουσιαστικά μέτρα προ-
στασίας των ανέργων και των ευπαθών ομάδων. Φι-
λανθρωπία αντί για αγωνιστική απάντηση και αλληλεγ-
γύη.

• Πρωταγωνιστεί στις ανατροπές των εργασιακών σχέ-
σεων. Από τους πρώτους Δήμους εφάρμοσε τα Τοπικά 
Σύμφωνα Απασχόλησης. Με τις «Λευκές Νύχτες» συμ-
βάλλει στη διάλυση του ωραρίου εμποροϋπαλλήλων 
και αυτοαπασχολουμένων.

• Δεν πήρε καμία πρωτοβουλία για τα τεράστια κενά σε 
υγεία-πρόνοια.

• Αντί για μέτρα, εγκαινιάζει συμβουλευτικά γραφεία. 
Λες και το πρόβλημα είναι οι συμβουλές και όχι οι υπο-
δομές! “Ασπιρίνες” για να εκτονώνει τη λαϊκή δυσαρέ-
σκεια, να αθωώνει την αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυ-
βερνήσεων (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ).

• Επανειλημμένα δηλώνει αναρμόδιος! «Θέλω, αλλά 
δεν μπορώ, τι να κάνω» …επαναλαμβάνει. Αν αισθά-
νεται έτσι ας αφήσει τις τύχες του Δήμου μας σ’ αυ-
τούς που και θέλουν και μπορούν να μπουν μπροστά 
και να παλέψουν, να συγκρουστούν, να διεκδικήσουν.



Παρεμβαίνουμε αποφασιστικά!
Οργανώνουμε την πάλη μας για:

Εργαζόμενε, άνεργε, αυτοαπασχολούμενε, νέε και νέα!
Ψήφισε - στήριξε τον μοναδικό πόλο αντίστασης, ανυπακοής και προοπτικής!
Δώσε δύναμη στη δύναμή σου! Ισχυροποίησε τη μαχητική φωνή που αποκαλύπτει, ενημερώνει, κινητοποιεί 
το λαό. Τη δύναμη που ήταν, είναι και θα είναι σταθερά δίπλα σου. 

Γιατί το πραγματικό δίλημμα είναι δήμαρχος και δημοτική αρχή αρωγός και συμπαραστάτης στους αγώ-
νες και τις αγωνίες του λαού ή διαχειριστής της αντιλαϊκής πολιτικής!
Για να δυναμώσει η λαϊκή πάλη, τα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, για να εκφραστεί η γνήσια καταδίκη 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας, της ανεργίας, των πολέμων, για ν’ ανοίξει ο δρόμος που υπηρετεί τις 
λαϊκές ανάγκες.

Δυναμώνουμε την εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση ενιαία παντού!
ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Απαντάμε μαζικά και μαχητικά: Λαϊκή Συσπείρωση σε Δήμο και Περιφέρεια, 
το ψηφοδέλτιο με το κόκκινο γαρίφαλο, που στηρίζεται από το ΚΚΕ.

Γιατί δεν βολευόμαστε με τα ψίχουλα, δεν γυρίζουμε πίσω, προχωράμε μπροστά.
Στον αγώνα για καλύτερη ζωή, μια ζωή που μας αξίζει και μπορούμε να κατακτήσουμε!

Μπροστά οι ανάγκες του λαού!

• Την πλήρη χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με όλο το αναγκαίο 
μόνιμο προσωπικό και όλα τα μέσα. Ουσιαστική μείωση 
των ανταποδοτικών τελών. Αύξηση της δημοτικής φο-
ρολογίας σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Πά-
γωμα πλειστηριασμών και κατασχέσεων για μικροχρέη 
στο Δήμο.

• Το δικαίωμα της νεολαίας για ολόπλευρη και δωρεάν 
μόρφωση. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για 
τη  συντήρηση και λειτουργία των σχολείων. Κάλυψη 
των αναγκών σε σχολική στέγη-νηπιαγωγεία.

• Την εξασφάλιση προσχολικής αγωγής για όλα τα παι-
διά.

• Βρεφονηπιακούς σταθμούς με όλες τις απαραίτητες 
υποδομές και προσωπικό, που θα καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες, δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Τη δωρεάν πρόσβαση για όλους στον Πολιτισμό και 
τον Αθλητισμό και τις αντίστοιχες δραστηριότητες του 
Δήμου.

• Την καθολική πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου δημό-
σια-δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας. Ενίσχυση 

από το κράτος των δομών υγείας και πρόνοιας  στην 
πόλη μας.

• Την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θω-
ράκιση των γειτονιών μας.

• Την προστασία και αναβάθμιση των ελεύθερων χώ-
ρων και των χώρων πρασίνου και τη διεκδίκηση νέων 
σε κάθε γειτονιά.

• Τη σταθερή, επαρκή, κρατική χρηματοδότηση και 
πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού, για να 
αναβαθμιστεί το Πάρκο Τρίτση και να το απολαμβάνει 
δωρεάν ο λαός.

• Να κλείσει επιτέλους η χωματερή στη Φυλή. Διαχείρι-
ση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία του λαού 
και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

• Σύγχρονες συγκοινωνίες που να καλύπτουν πλήρως 
τις ανάγκες όλων των γειτονιών, με χαμηλό κόμιστρο. 
Επέκταση του μετρό. Δωρεάν μετακίνηση για τους 
ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες.

• Σύγχρονο νεκροταφείο που θα σέβεται τις μνήμες των 
ανθρώπων.


