
Στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, που 
συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές, ενίσχυσε αποφασιστικά το ΚΚΕ. 
Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων, των ανθρώπων του 
μόχθου. Για να μπουν μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. 
Γιατί δυνατό ΚΚΕ είναι όρος και προϋπόθεση για τη λαϊκή αντεπίθεση, 
για να πάρει πραγματικές ανάσες ο λαός και να ανοίξει ο δρόμος για 
ριζικές αλλαγές και ανατροπές προς όφελός του.

Σήμερα έχεις εμπειρία από κυβερνήσεις, περιφερειακές και 
δημοτικές αρχές διαχρονικά. Στάσου απέναντι στη μοιρολατρία και τις 
αυταπάτες. Στην κάλπικη αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ και της  ΝΔ, των 
εκπροσώπων τους σε Δήμους και Περιφέρεια,  για το ποιος θα είναι 
οδηγός και ποιος συνοδηγός στην διαχείριση των συμφερόντων του 
κεφαλαίου, της αντιλαϊκής πολιτικής και της φτώχειας που δημιουργεί. 
Σε αυτό διαγκωνίζονται και τα «ανεξάρτητα» ψηφοδέλτια που μέχρι χθες 
από  θέσεις ευθύνης υλοποιούσαν την αντιλαϊκή πολιτική και την 
επόμενη μέρα των εκλογών με τη ψήφο τους θα συνεχίσουν να 
στηρίζουν τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές, της ΕΕ και των 
κυβερνήσεων, την τοπική φορολογία, την ανταποδοτικότητα, τις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, την παραχώρηση υπηρεσιών των δήμων 
σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε βάρος των λαϊκών αναγκών.

Δώσε δύναμη στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης που 
στηρίζει το ΚΚΕ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. 

Για να δυναμώσει η καθημερινή λαϊκή αντιπολίτευση στην κεντρική 
εξουσία. Για να εμποδίζουμε καλύτερα και πιο αποφασιστικά αντιλαϊκά 
μέτρα. Για την ανακούφιση και τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, 
των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων.

Γιατί κι εκεί που οι κομμουνιστές και οι συνεργαζόμενοι μαζί μας, 
έχουν την ευθύνη της διοίκησης και εκεί που είναι μειοψηφία, στηρίζουν 
– συμβάλουν – οργανώνουν τη λαϊκή διεκδίκηση και κινητοποίηση. Η 
εκλογή περισσότερων δημάρχων, δημοτικών και περιφερειακών 
συμβούλων με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης θα είναι 
στήριγμα και δύναμη για το εργατικά - λαϊκά συμφέροντα.

Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, στις ευρωεκλογές, στις 
βουλευτικές, στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή 
Διοίκηση, θα κάνει την πραγματική  διαφορά υπέρ του λαού! 

Για να δυναμώσει η γνήσια πάλη  για απαλλαγή από τα δεσμά της 
ΕΕ και του σάπιου συστήματος, τις μνημονιακές πολιτικές διαρκείας. Για 
να δυναμώσει ο αγώνας για μια κοινωνία που ο λαός θα είναι αφέντης 
στον τόπο του. 

33  χρονών .  Δήμαρχος 
Πετρούπολης. Μέλος της 
Περιφερειακής Επιτροπής 
Δυτικής Αθήνας της Κ.Ο. 
Α τ τ ι κ ή ς  τ ο υ  Κ Κ Ε .  
Φιλόλογος. 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Βαγγέλης Σίμος

ΤΟ ΚΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

Σε δήµους και

ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ

σε περιφέρεια

Δώσε δύναµη στη δύναµη σου!

Είναι 41 χρόνων, μέλος του 
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και 
περιφερειακός σύμβουλος 
Αττικής από το 2014. Υπήρξε 
Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ 
(2007 - 2011), βουλευτής Β' 
Αθήνας (2007 -  2012) . 
Σήμερα είναι υπεύθυνος του 
Εργατικού Συνδικαλιστικού 
Τμήματος της ΚΕ, από το 
2015. Διετέλεσε μέλος της 
διοίκησης του Εργατικού 
Κέντρου Αθήνας (2001 - 
2006).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γιάννης Πρωτούλης



Στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, που 
συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές, ενίσχυσε αποφασιστικά το ΚΚΕ. 
Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων, των ανθρώπων του 
μόχθου. Για να μπουν μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. 
Γιατί δυνατό ΚΚΕ είναι όρος και προϋπόθεση για τη λαϊκή αντεπίθεση, 
για να πάρει πραγματικές ανάσες ο λαός και να ανοίξει ο δρόμος για 
ριζικές αλλαγές και ανατροπές προς όφελός του.

Σήμερα έχεις εμπειρία από κυβερνήσεις, περιφερειακές και 
δημοτικές αρχές διαχρονικά. Στάσου απέναντι στη μοιρολατρία και τις 
αυταπάτες. Στην κάλπικη αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ και της  ΝΔ, των 
εκπροσώπων τους σε Δήμους και Περιφέρεια,  για το ποιος θα είναι 
οδηγός και ποιος συνοδηγός στην διαχείριση των συμφερόντων του 
κεφαλαίου, της αντιλαϊκής πολιτικής και της φτώχειας που δημιουργεί. 
Σε αυτό διαγκωνίζονται και τα «ανεξάρτητα» ψηφοδέλτια που μέχρι χθες 
από  θέσεις ευθύνης υλοποιούσαν την αντιλαϊκή πολιτική και την 
επόμενη μέρα των εκλογών με τη ψήφο τους θα συνεχίσουν να 
στηρίζουν τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές, της ΕΕ και των 
κυβερνήσεων, την τοπική φορολογία, την ανταποδοτικότητα, τις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, την παραχώρηση υπηρεσιών των δήμων 
σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε βάρος των λαϊκών αναγκών.

Δώσε δύναμη στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης που 
στηρίζει το ΚΚΕ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. 

Για να δυναμώσει η καθημερινή λαϊκή αντιπολίτευση στην κεντρική 
εξουσία. Για να εμποδίζουμε καλύτερα και πιο αποφασιστικά αντιλαϊκά 
μέτρα. Για την ανακούφιση και τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, 
των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων.

Γιατί κι εκεί που οι κομμουνιστές και οι συνεργαζόμενοι μαζί μας, 
έχουν την ευθύνη της διοίκησης και εκεί που είναι μειοψηφία, στηρίζουν 
– συμβάλουν – οργανώνουν τη λαϊκή διεκδίκηση και κινητοποίηση. Η 
εκλογή περισσότερων δημάρχων, δημοτικών και περιφερειακών 
συμβούλων με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης θα είναι 
στήριγμα και δύναμη για το εργατικά - λαϊκά συμφέροντα.

Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, στις ευρωεκλογές, στις 
βουλευτικές, στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή 
Διοίκηση, θα κάνει την πραγματική  διαφορά υπέρ του λαού! 

Για να δυναμώσει η γνήσια πάλη  για απαλλαγή από τα δεσμά της 
ΕΕ και του σάπιου συστήματος, τις μνημονιακές πολιτικές διαρκείας. Για 
να δυναμώσει ο αγώνας για μια κοινωνία που ο λαός θα είναι αφέντης 
στον τόπο του. 

ΤΟ ΚΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

Σε δήµους και

ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ

σε περιφέρεια

Δώσε δύναµη στη δύναµη σου!

35 χρονών. Γεννήθηκε και 
κατοικεί στο δήμο Ιλίου. 
Πτυχιούχος Πληροφορικής 
Πανεπιστημίου Πειραιά. 
Μέλος της Ε.Π. της Κ.Ο. 
Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Νίκος Σταματόπουλος

Είναι 41 χρόνων, μέλος του 
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και 
περιφερειακός σύμβουλος 
Αττικής από το 2014. Υπήρξε 
Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ 
(2007 - 2011), βουλευτής Β' 
Αθήνας (2007 -  2012) . 
Σήμερα είναι υπεύθυνος του 
Εργατικού Συνδικαλιστικού 
Τμήματος της ΚΕ, από το 
2015. Διετέλεσε μέλος της 
διοίκησης του Εργατικού 
Κέντρου Αθήνας (2001 - 
2006).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γιάννης Πρωτούλης



Στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, που 
συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές, ενίσχυσε αποφασιστικά το ΚΚΕ. 
Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων, των ανθρώπων του 
μόχθου. Για να μπουν μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. 
Γιατί δυνατό ΚΚΕ είναι όρος και προϋπόθεση για τη λαϊκή αντεπίθεση, 
για να πάρει πραγματικές ανάσες ο λαός και να ανοίξει ο δρόμος για 
ριζικές αλλαγές και ανατροπές προς όφελός του.

Σήμερα έχεις εμπειρία από κυβερνήσεις, περιφερειακές και 
δημοτικές αρχές διαχρονικά. Στάσου απέναντι στη μοιρολατρία και τις 
αυταπάτες. Στην κάλπικη αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ και της  ΝΔ, των 
εκπροσώπων τους σε Δήμους και Περιφέρεια,  για το ποιος θα είναι 
οδηγός και ποιος συνοδηγός στην διαχείριση των συμφερόντων του 
κεφαλαίου, της αντιλαϊκής πολιτικής και της φτώχειας που δημιουργεί. 
Σε αυτό διαγκωνίζονται και τα «ανεξάρτητα» ψηφοδέλτια που μέχρι χθες 
από  θέσεις ευθύνης υλοποιούσαν την αντιλαϊκή πολιτική και την 
επόμενη μέρα των εκλογών με τη ψήφο τους θα συνεχίσουν να 
στηρίζουν τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές, της ΕΕ και των 
κυβερνήσεων, την τοπική φορολογία, την ανταποδοτικότητα, τις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, την παραχώρηση υπηρεσιών των δήμων 
σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε βάρος των λαϊκών αναγκών.

Δώσε δύναμη στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης που 
στηρίζει το ΚΚΕ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. 

Για να δυναμώσει η καθημερινή λαϊκή αντιπολίτευση στην κεντρική 
εξουσία. Για να εμποδίζουμε καλύτερα και πιο αποφασιστικά αντιλαϊκά 
μέτρα. Για την ανακούφιση και τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, 
των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων.

Γιατί κι εκεί που οι κομμουνιστές και οι συνεργαζόμενοι μαζί μας, 
έχουν την ευθύνη της διοίκησης και εκεί που είναι μειοψηφία, στηρίζουν 
– συμβάλουν – οργανώνουν τη λαϊκή διεκδίκηση και κινητοποίηση. Η 
εκλογή περισσότερων δημάρχων, δημοτικών και περιφερειακών 
συμβούλων με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης θα είναι 
στήριγμα και δύναμη για το εργατικά - λαϊκά συμφέροντα.

Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, στις ευρωεκλογές, στις 
βουλευτικές, στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή 
Διοίκηση, θα κάνει την πραγματική  διαφορά υπέρ του λαού! 

Για να δυναμώσει η γνήσια πάλη  για απαλλαγή από τα δεσμά της 
ΕΕ και του σάπιου συστήματος, τις μνημονιακές πολιτικές διαρκείας. Για 
να δυναμώσει ο αγώνας για μια κοινωνία που ο λαός θα είναι αφέντης 
στον τόπο του. 

Είναι 41 χρόνων, μέλος του 
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και 
περιφερειακός σύμβουλος 
Αττικής από το 2014. Υπήρξε 
Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ 
(2007 - 2011), βουλευτής Β' 
Αθήνας (2007 -  2012) . 
Σήμερα είναι υπεύθυνος του 
Εργατικού Συνδικαλιστικού 
Τμήματος της ΚΕ, από το 
2015. Διετέλεσε μέλος της 
διοίκησης του Εργατικού 
Κέντρου Αθήνας (2001 - 
2006).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γιάννης Πρωτούλης

ΤΟ ΚΚΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

Σε δήµους και

ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ

σε περιφέρεια

Δώσε δύναµη στη δύναµη σου!

41 χρονών. Γεννήθηκε και 
κατοικεί στο δήμο Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού. 
Οικονομολόγος. Δημοτικός 
Σύμβουλος Αγ. Αναργύρων - 
Καματερού .  Μέλος  του 
Γραφείου της Π.Ε. Δυτικής 
Αθήνας της Κ.Ο. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Θοδωρής Σκολαρίκος
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