Εμπιστεύσου τη Λαϊκή Συσπείρωση, το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ.
Οι αγωνιστές εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης σε Περιφέρειες και Δήμους πάλεψαν
και θα παλέψουν για να υπάρξει ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων από τα πιεστικά
προβλήματα. Αντιπαλεύουν και αντιπολιτεύονται την αντιλαϊκή πολιτική και τα μέτρα των
κυβερνήσεων και της ΕΕ .

18 ΜΑΗ

ψηφίζουμε

Αγωνίζονται:
ά Για την προστασία των ανέργων και των φτωχών οικογενειών, για τα δικαιώματα των
νέων και τις ανάγκες των ζευγαριών

Δήμος Ζωγράφου

ά Για να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί επαγγελματοβιοτέχνες και
έμποροι από φόρους, χαράτσια και δάνεια που τους πνίγουν.
ά Για την άμεση απαλλαγή από δημοτικά τέλη – φόρους, των άνεργων, των τρίτεκνων,
των αδύναμα κοινωνικά ομάδων. Την γενναία μείωση για τους υπόλοιπους, με
προοπτική την κατάργηση τους.

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής

ά Για σταθερή εργασία για όλους και όχι την επέκταση της προσωρινής ελαστικής
δουλειάς με μισθούς πείνας, τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις στην καθαριότητα
και τις άλλες λειτουργίες του Δήμου.

Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ά Για έργα και υποδομές για αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρικά και
πυροπροστασίας. Για να μην παραδοθούν ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην
εκμετάλλευση και στην καταστροφική δράση του κεφαλαίου. Για δημόσιες φθηνές
συγκοινωνίες και κατάργηση των διοδίων.

Υποψήφιος Δήμαρχος
Ζωγράφου

ά Για δημόσια δωρεάν παιδεία που θα μορφώνει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, Για
να έχουν όλα τα παιδιά θέση σε σύγχρονους παιδικούς σταθμούς με μόνιμους
παιδαγωγούς χωρίς τροφεία.
ά Για δωρεάν σύγχρονες παροχές υγείας, για δωρεάν και ασφαλές φάρμακο.
ά Για σύγχρονες υπηρεσίες, για δωρεάν συμμετοχή όλων σε προγράμματα
Αθλητισμού, Πολιτισμού χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση

Στις 18 Μάη κάνε αποφασιστικό βήμα.
Ψήφισε Λαϊκή Συσπείρωση στην Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Ζωγράφου που
στηρίζει το ΚΚΕ
Για να εκλεγούν αγωνιστές στο Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο που θα
είναι δίπλα στον αγώνα για το μεροκάματο, την υγεία, την παιδεία, θα συγκρούονται με
την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλλουν στην πάλη του
εργαζόμενου λαού για να γίνει κυρίαρχος του πλούτου που παράγει.

Ψηφίζουμε
στις Ευρωεκλογές

Θανάσης Παφίλης
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτής

Πέρρος Γιώργος
μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

Ανδρέας Καραβίδας
δημοτικός σύμβουλος

Εργαζόμενε, άνεργε, συνταξιούχε, αυτοαπασχολούμενε, νέα και νέε
Έχεις βγάλει συμπεράσματα. Αξιοποίησε την πείρα σου. Είδες στην πράξη τα
αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόστηκε τόσα χρόνια, και τσάκισε δικαιώματα και
κατακτήσεις.
Όχι άλλος χαμένος χρόνος!
Ψηλά το κεφάλι. Να μην παγιδευτεί η λαϊκή αγανάκτηση στις παγίδες που στήνουν παλιοί
και νέοι σωτήρες.
Στις εκλογές στις 18 Μαΐου κάνε ένα αποφασιστικό βήμα!
l

Ψήφισε στο Δήμο και στην Περιφέρεια με βάση το ταξικό σου συμφέρον.

l

Ψήφισε για τη ζωή και το μέλλον των παιδιών σου.

l

Ψήφισε αυτό που πραγματικά πονάει το καπιταλιστικό σύστημα και δίνει ελπίδα και
προοπτική στους εργαζόμενους, στα φτωχά λαϊκά στρώμματα.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΨΗΦΟ ΣΟΥ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΚΕ

στις Περιφερειακές
Δημοτικές εκλογές

Δυναμώνουμε παντού
τη δική μας φωνή και δύναμη
Κομματικές Οργανώσεις Ζωγράφου
της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ

Οι εκλεγμένοι κομμουνιστές δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» μέσα και έξω
από το Δημοτικό Συμβούλιο αντιπάλεψαν την αντιλαϊκή λαίλαπα που εφάρμοσε η Διοίκηση
του Δήμου. Πολιτική που στήριξαν όλες οι παρατάξεις που πίνουν νερό στο όνομα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έγκαιρα προειδοποίησαν για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του Καλλικράτη και σε όλη την
θητεία συγκρούστηκαν μαζί του, όταν οι υπόλοιπες παρατάξεις τον στήριξαν και τον
υλοποίησαν.

Κατήγγειλαν και καταψήφισαν τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς. Ανέδειξαν την
υποβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου, την υποβάθμιση της λειτουργίας των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον αποκλεισμό δεκάδων παιδιών την τριετία
που μας πέρασε. Με κάθε τρόπο, με ερωτήσεις και παρεμβάσεις στο δημοτικό συμβούλιο,
με περιοδείες και συσκέψεις, αντιτάχθηκαν και κατήγγειλαν τη λογική της ανταποδοτικότητας
στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, σε κάθε δομή και υπηρεσία του Δήμου.
Υπερασπιστήκαν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο Δήμο. Έγκαιρα
προειδοποίησαν για τις επερχόμενες απολύσεις. Πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της
πάλης των εργαζομένων για το δικαίωμα στη δουλειά. Απαίτησαν την μονιμοποίηση ΟΛΩΝ
των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Συμπαραστάθηκαν σε όλους τους λαϊκούς αγώνες που αναπτύχθηκαν στη γειτονιά μας,
στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους συνταξιούχους, δίπλα στο προσωπικό των
εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ.
Στάθηκαν και θα σταθούν απέναντι, στην πρόθεση της διοίκησης για την ιδιωτικοποίηση
των δομών της καθαριότητας. Ανέδειξαν για μια ακόμη φορά την πάγια και διαρκή θέση μας
για την Βίλα Ζωγράφου καθώς και για όλους τους ελεύθερους χώρους στο Δήμο και την
αξιοποίηση τους προς όφελος του λαού χωρίς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας.
ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ– ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΨΗΦΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.
Η οικονομική κρίση τσάκισε εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις του λαού. Μειώθηκαν
δραματικά οι μισθοί και οι συντάξεις. Η ανεργία καλπάζει μέρα με τη μέρα. Συγχωνεύονται
σχολεία, κλείνουν παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία και παραρτήματα του ΕΟΠΥΥ. Χιλιάδες
μικρομάγαζα βάζουν λουκέτο. Γι αυτή την κατάσταση υπάρχει ένοχος, που όλα τα κόμματα
του ευρωμονόδρομου τον στηρίζουν: Είναι η βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κυβερνήσεων, που υπηρετούν την κερδοφορία των μονοπωλίων.
Γύρνα τους την πλάτη, τιμώρησε τους!
Απόρριψε τα κόμματα της συγκυβέρνησης, τις παρατάξεις και τους υποψηφίους που
στηρίζουν σε τοπικό επίπεδο. Είναι οι βασικοί υπεύθυνοι της κατάστασης που ζούμε
σήμερα.
Μην παγιδεύεσαι στα ψεύτικά λόγια του ΣΥΡΙΖΑ. Τάζει «λαγούς με πετραχήλια» για να
πάρει την ψήφο σου και να την χρησιμοποιήσει στο όνομα της «υγιούς
επιχειρηματικότητας».
Καταδίκασε τους κάθε λογής «ανεξάρτητους» και «ακομμάτιστους», τους δήθεν νέους
και άφθαρτους. Ανεξάρτητη πολιτική δεν υπάρχει. Όλες οι πολιτικές έχουν πρόσημο, και οι
συγκεκριμένες αρνητικό. Όλοι οι σημερινοί «ανεξάρτητοι» στήριξαν και ψήφισαν τα
αντιλαϊκά μέτρα, και τώρα λίγο πριν τις εκλογές φόρεσαν τον μανδύα, του «νέου» και του
«άφθαρτου».
Στείλε στο περιθώριο, τα μαντρόσκυλα της Χρυσής Αυγής, όπου και αν και με όποιο
όνομα κι αν εμφανίσουν συνδυασμούς. Είναι τσιράκια των αφεντικών, δεν έχουν καμιά
σχέση με το λαό και τις αγωνίες του.
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Η διοίκηση Καλλίρη, που στηρίχτηκε από το ΠΑΣΟΚ εφάρμοσε κατά γράμμα τον
Καλλικράτη, και τις πάγιες εντολές της Ε.Ε. Συνέχισε τα χαρατσώματα στα δημοτικά τέλη,
διατήρησε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, την ίδια ώρα που απέκλειε παιδιά
λαϊκών οικογενειών και υποβάθμιζε συστηματικά τους παιδικούς σταθμούς.
Διατήρησε και εφάρμοσε όλες τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με αποκορύφωμα τα
5μηνα και 8μηνα που εφαρμόζονται τώρα. Εκτέλεσε κατά γράμμα τις αποφάσεις της
Κυβέρνησης, πετώντας στον δρόμο τους σχολικούς φύλακες και τους υπαλλήλους της
δημοτικής αστυνομίας, ενώ προετοιμάζεται να κάνει το ίδιο και με τις υπόλοιπες δομές του
Δήμου, με πρώτη στη λίστα την καθαριότητα. Προετοίμασε το έδαφος για το μπάσιμο
μεγαλοεπιχειρηματικών συμφερόντων που θα εμφανιστούν σαν έσχατη λύση
αντιμετώπισης προβλημάτων. Υπηρέτησε τις λογικές της ανταποδοτικότητας, της μη
αναπλήρωσης μόνιμου προσωπικού, των απολύσεων.
Από τα σπλάχνα της σημερινής διοίκησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης
προέρχονται και οι διάφοροι «ανεξάρτητοι» που τώρα στηρίζουν δήθεν «υπερκομματικά»
ψηφοδέλτια. Ψήφισαν και στήριξαν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Προσπαθούν να ξεγελάσουν
τον λαό επειδή δήθεν αποστασιοποιήθηκαν δυο μήνες πριν τις εκλογές. Χαρακτηριστικό
το παράδειγμα της παράταξης «Συμπαράταξη Δημοτών – Αγαπώ Ζωγράφου», η οποία
στηρίζεται από 8 πρώην στελέχη δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους της
απερχόμενης διοίκησης, τους πιο φανατικούς υπερασπιστές των αντιλαϊκών
μεταρρυθμίσεων στο Δήμο.
Η παράταξη που στηρίχθηκε από την ΝΔ παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις της,
υπερθεμάτιζε την πολιτική της διοίκησης ζητώντας της σε αρκετές περιπτώσεις να
κρατήσει ακόμα σκληρότερη στάση απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Ήταν ο καλύτερος
σύμμαχος της Διοίκησης. Άλλωστε η πολιτική της διοίκησης ήταν ο πυρήνας της πολιτικής
που εκείνη εφάρμοσε για όσα χρόνια είχε την πλειοψηφία.
Η παράταξη «Μαζί για την πόλη μας» που στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, μερίδα του
ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ κινήθηκε στην ίδια ρότα. Είναι χαρακτηριστική η στάση τους στα
ζητήματα των συμβασιούχων του Δήμου όπου στήριξε τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
υιοθετώντας και καλλιεργώντας στους εργαζόμενους τη λογική «αφού έτσι είναι τι να
κάνουμε». Ψήφιζε συστηματικά τα δημοτικά τέλη αλλά και τα τροφεία για τους παιδικούς
σταθμούς, ενώ ψήφισε λευκό στους προϋπολογισμούς του 2011 και του 2012. Ήταν
αποκαλυπτική η στάση της στην υπόθεση της Βίλας, αφού στην πορεία υιοθέτησε τις
αποφάσεις της τωρινής και της προηγούμενης διοίκησης, που στο παρελθόν κατήγγειλε.
Η παράταξη Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου στηριζόμενη από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
κάποιες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε χέρι χέρι με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και
καλλιεργούσε αυταπάτες για δυνατότητες φιλολαϊκής διαχείρισης στα πλαίσια του
Καλλικράτη.
Κανείς αγωνιστής, αριστερός, προοδευτικός άνθρωπος να μην πέσει στην παγίδα που
πάει να του στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ψηφίζουμε

