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ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τους έζησες... Μας ξέρεις!

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Ζωγράφου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής

Απευθύνουμε ευρύτατο κάλεσμα στήριξης
της Λαϊκής Συσπείρωσης, του ψηφοδελτίου μας,
που μπορεί να εκφράσει ένα ισχυρό ρεύμα
συμπόρευσης, αγώνα και αλλαγής στου Ζωγράφου!

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Κόντρα στις δικές μας ανάγκες, περιφερειάρχες και
δήμαρχοι, στελέχη των κομμάτων που κυβέρνησαν
(ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆-ΠΑΣΟΚ) αποδείχτηκαν βασικά στηρίγματα στην υλοποίηση της πολιτικής που τσακίζει τα
δικαιώματά μας.
Έχουν τεράστιες ευθύνες:
Για τις επαναλαμβανόμενες τραγωδίες από
φυσικές καταστροφές στην Αττική, όπως στη
Μάνδρα και το Μάτι, όπου θρηνήσαμε δεκάδες
νεκρούς, γιατί όλοι μαζί, κυβερνήσεις-ΕΕ-τοπική
διοίκηση αντιμετωπίζουν ως «κόστος» την
προστασία της ανθρώπινης ζωής. Την ίδια ώρα,
έργα προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων χρηματοδοτούνται και προχωρούν
κανονικά…

Για το οξύτατο πρόβλημα των σκουπιδιών και των
χωματερών, ειδικά στην Αττική, που για δεκαετίες
παραμένει άλυτο. Όλοι τους αποδέχονται τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζει τη διαχείριση των απορριμμάτων ως πεδίο
χρυσοφόρας κερδοφορίας για τους λίγους.
Για τις τεράστιες περικοπές σε Δήμους και
Περιφέρειες, στα νοσοκομεία, τα σχολεία, την
πρόνοια, τους μισθούς, τις συντάξεις, την κατακρεούργηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών
ταμείων, τα χαράτσια σε όλες τις υπηρεσίες των
δήμων (καθαριότητα, τροφεία παιδικών σταθμών,
αθλητικές-πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ.), τη
γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης,
την κατάργηση της μονιμότητας κ.ά.

Η δημοτική αρχή Καφατσάκη (ΣΥΡΙΖΑ) στου Ζωγράφου, πιστός
υπηρέτης της μνημονιακής πολιτικής κυβερνήσεων-ΕΕ!
Η δημοτική αρχή Καφατσάκη (ΣΥΡΙΖΑ) αποδέχτηκε ότι
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:
Συνέχισε τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης
προς τους δήμους, κατά 62% και πάνω από 60% για τη
λειτουργία των σχολείων.
Δεν αποδίδει παράνομα όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τους νομοθετημένους πόρους που
δικαιούνται οι δήμοι, που παρακρατά γι’ αυτό το σκοπό
από την βαριά φορολόγηση του λαού που έφτασαν τα
16 δισ. ευρώ.
Παγώνει την χρηματοδότηση των δήμων στα
σημερινά επίπεδα μέχρι το 2022 και απαιτεί αύξηση
κατά 700 εκατ. από την φορολόγηση των δημοτών.

Προχωράει σε πλειστηριασμούς α’ κατοικίας για
χρέη στους δήμους άνω των 500 ευρώ.
Μεταφέρει συνεχώς κρίσιμες κρατικές αρμοδιότητες στους δήμους που σχετίζονται με την υγεία,
την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον
πολιτισμό κ.α., με συνεχή μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης για τη λειτουργία τους, με συνέπεια
τη παραπέρα οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.
Επιβάλλει την μείωση του προσωπικού, την απαγόρευση των προσλήψεων και την αντικατάσταση τους
με ελαστικές μορφές απασχόλησης (δίμηνα, τετράμηνα, οκτάμηνα κ.α.) συμβάλλοντας στην ανατροπή
των εργασιακών σχέσεων και την κατάργηση της
σταθερής και μόνιμης δουλειάς.

«Έργα και ημέρες» της δημοτικής αρχής Καφατσάκη (ΣΥΡΙΖΑ)...
Δεν διεκδίκησε από την κυβέρνηση επαρκή
χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών του
δήμου, για την δημιουργία υποδομών, για την
αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση. Ούτε και
την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη
των αναγκών του δήμου.
Δεν μερίμνησε σε όλη τη διάρκεια της θητείας της
για την δημιουργία υποδομών για την κάλυψη των
αναγκών για την προσχολική αγωγή. Τη στιγμή που τα
τελευταία δέκα χρόνια έχουν κλείσει, με ευθύνη όλων
των δημοτικών αρχών, 8 δομές και δεν έχει δημιουργηθεί καμία καινούρια. Το αποτέλεσμα ήταν φέτος
να μείνουν 301 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών.
Ετοιμάζεται να στεγάσει νήπια που εντάσσονται στην
δίχρονη προσχολική αγωγή σε προκάτ αίθουσες.
Παραχώρησε τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου
στο κράτος, ύψους 7 εκατ. ευρώ, κατ΄ επιταγή της
κυβέρνησης για τις ανάγκες των δανειστών και των
τραπεζών. Χρήματα που προέρχονται από την

φορολογία του ζωγραφιώτικου λαού.
Προχώρησε σε κατασχέσεις για χρέη μέχρι 200
ευρώ, από δημότες που αδυνατούσαν να πληρώσουν
τροφεία, φόρους και πρόστιμα. Καταψήφισε την
πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης που προστάτευε
τους δημότες αλλά και τους εργαζόμενους του δήμου.
Στήριξε τις απολύσεις των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα προβαίνοντας σε άθλιες
επιθέσεις την περίοδο των κινητοποιήσεων τους.
Αντιτάχθηκε στην μείωση των δημοτικών φόρων
και τελών κρατώντας την ανταποδοτικότητα στα ύψη,
παρά το γεγονός ότι ο δήμος διατηρεί πολύ μεγάλο
αποθεματικό στα ταμεία του (16.500.000 ευρώ).
Νομιμοποίησε τις αποφάσεις των προηγούμενων
διοικήσεων για την Βίλα Ζωγράφου, φορτώνοντας
στην πλάτη του λαού την αποπληρωμή του
υπέρογκου δανείου, γεγονός που μαθηματικά
σημαίνει αύξηση των δημοτικών τελών.

Μην ψάχνεις να βρεις διαφορές...
Η παράταξη «Ζωγράφου Μπροστά και
Ακομμάτιστη δημοτική κίνηση» με επικεφαλής τον
κ. Αγγελόπουλο, εκλεκτό της ΝΔ στις προηγούμενες
εκλογές, ψήφισε αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς.
Στο πρόγραμμα του μιλάει για ανεκμετάλλευτα
κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ την ίδια
ώρα δεν παίρνει θέση για το ασφυκτικό οικονομικό
πλαίσιο λειτουργίας των δήμων, δε λέει κουβέντα
για τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό σε όλες τις
υπηρεσίες του δήμου. Έχει ανακοινώσει ότι
συμπορεύεται με πρώην υποψήφιο της Χρυσής
Αυγής στην περιφέρεια Αττικής.
Η παράταξη «Ώρα για δουλειά» του κ. Θώδα με
επίσημη στήριξη από την ΝΔ, κινείται στην ίδια
λογική. Δεν αντιπαλεύει την εφαρμοζόμενη
πολιτική, ίσα ίσα εστιάζει στην λάθος διαχείριση και
στην αναποτελεσματική εφαρμογή της. Έχει στους
κόλπους της δημοτικούς συμβούλους (Μετικαρίδη,
Μπότου) που στην ουσία με την ψήφο και τη στάση
τους στήριξαν την απερχόμενη διοίκηση
(προϋπολογισμός–δημοτικά τέλη–τροφεία). Επίσης
έχει στο ψηφοδέλτιό της ακροδεξιούς.
Η παράταξη «Εδώ Ζώ – Βιώσιμη πόλη», του
κ. Παπακωνσταντίνου, κατηγορεί την δημοτική
αρχή για ανικανότητα και απραξία, την ίδια στιγμή
όμως αφήνει στο απυρόβλητο την πολιτική της ΕΕ
και των κυβερνήσεων. Δε λέει κάτι για το ασφυκτικό
πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι δήμοι, γιατί το
εφάρμοσε κατά γράμμα ως διοίκηση όταν
χρειάστηκε. Έχει στο ψηφοδέλτιο του γνωστούς
γυρολόγους στα δημοτικά δρώμενα που στήριξαν
την πολιτική της διοίκησης Καφατσάκη...

Η παράταξη «Πολίτες σε δράση – Νέα πορεία»,
αποτελείται από γνωστά στελέχη που τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν ακόμα και στην
διοίκηση του Δήμου και δεν έκαναν βήμα πίσω από
την εφαρμοζόμενη πολιτική των χιλιάδων μνημονιακών νόμων, δεν δημιούργησαν ούτε μια δομή
για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των
δημοτών. Είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ
στην πόλη μας που τώρα παρουσιάζονται ως
ουρανοκατέβατοι, ως η νέα γενιά ενός ήδη
κακοφτιαγμένου σκηνικού.
Η παράταξη «Κίνημα στην Πόλη» ενώ εμφανίζεται με «υπερεπαναστατικές» κορώνες αντί να
κάνει κριτική στην διοίκηση του Δήμου, κάνει
εκτενή κριτική στην στάση των κομμουνιστών
δημάρχων όπου αυτοί διοίκησαν(!).
Η παράταξη «Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη»
στηρίζεται από τις δυνάμεις της ΛΑΕ που
αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ αφού πρώτα γέμισαν
με αυταπάτες τους Ζωγραφιώτες για την δήθεν
«αριστερή» διοίκηση Καφατσάκη το 2014 που
συμμετείχαν και στο ψηφοδέλτιο ης, αλλά και για
την αριστερή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα
παρουσιάζονται ως εξαπατημένοι…
Η παράταξη «Αγαπώ Ζωγράφου» προσπαθεί να
εμφανιστεί ως κάτι νέο και άφθαρτο, δήθεν
«ανεξάρτητο». Στην πραγματικότητα ο επικεφαλής
του ψηφοδελτίου ήταν επιλαχών στο ψηφοδέλτιο
Καζάκου (ΝΔ) το 2010, ενώ στις εκλογές του 2014,
ως «Αγαπώ Ζωγράφου», στήριξε την διοίκηση
Καφατσάκη στο δεύτερο γύρο. Υπέρμαχοι της
ανταποδοτικής λειτουργίας, δεν ασκούν καμία
κριτική στην κυρίαρχη πολιτική.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ!
Η Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου ήταν η μόνη παράταξη που υπερασπίστηκε τα
συμφέροντα του λαού της περιοχής ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική.
Αποκαλύψαμε και σταθήκαμε απέναντι στις αντιλαϊκές επιλογές της δημοτικής αρχής
αλλά και της αντιπολίτευσης που συμφωνεί στην ουσία της ασκούμενης πολιτικής.
Αποκάλυψε και ανέδειξε τον ταξικό χαρακτήρα των αντιλαϊκών – αντεργατικών επιλογών της δημοτικής
αρχής, όπως παρατέθηκαν παραπάνω.
Έφερε και εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο δεκάδες θέματα, με συγκεκριμένες προτάσεις όπως: η
ουσιαστική μείωση των ανταποδοτικών τελών, η κατάργηση των τροφείων, οι εισφορές στον πολιτισμό και
στον αθλητισμό. Η διεκδίκηση γενναίας αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης του δήμου, των σχολείων και
των παιδικών σταθμών. Η προστασία της πρώτης κατοικίας και το σταμάτημα των κατασχέσεων από το δήμο.
Ήμασταν η μοναδική παράταξη που στήριξε μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο τις διεκδικήσεις και
τους αγώνες των εργαζομένων του δήμου, για μόνιμη σταθερή δουλειά για την ασφάλεια στην εργασία τους,
τα εισοδήματα τους, το δικαίωμα στην απεργία.

Στου Ζωγράφου είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη διαφορά!
Να απαντήσει ο λαός και η νεολαία που ζει στου Ζωγράφου:
Θέλει δήμαρχο που θα υπηρετεί τις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές, τα
επιχειρηματικά συμφέροντα, τις επιλογές της ΕΕ της φτώχειας και των μνημονίων
ή
αγωνιστές που θα δουλεύουν με τον λαό της πόλης, θα τον κινητοποιούν, θα
διεκδικούν μαζί του, θα αντιπολιτεύονται τους ισχυρούς;

Προτεραιότητα μας οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας!
Οι διεκδικήσεις μας, η δική μας εγγύηση λόγων και έργων!
Σε αυτή την κατεύθυνση, θα παλέψουμε μαζί με το
λαό της πόλης για:
Ουσιαστική μείωση των ανταποδοτικών τελών και
των εισφορών στον αθλητισμό, τον πολιτισμό με
προοπτική την πλήρη κατάργησή τους.
Κατάργηση των τροφείων
σταθμούς.

στους

παιδικούς

Διαγραφή χρεών-μικροοφειλών και πραγματοποίηση απαραίτητων ενεργειών για μικροχρέη στο δήμο.
Καμιά αξιοποίηση του αντιδραστικού θεσμικού
πλαισίου των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων
σε κατοικίες και μικρά καταστήματα.
Εύρεση και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων για
ανάπτυξη σχολικής στέγης και για χώρους
αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής.
Εξασφάλιση ελεύθερων χώρων για να κτιστούν
νέες δομές για την προσχολική αγωγή, να παρθούν
μέτρα ώστε να μη μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικών
σταθμών.

Η Βίλα Ζωγράφου να γίνει πραγματικά λαϊκή
περιουσία. Να απαιτηθεί άμεσα η κάλυψη της
αποπληρωμής της από τον κρατικό προϋπολογισμό,
ώστε να μην παρακρατηθεί ούτε ευρώ από τους ΚΑΠ
και αυξηθούν τα δημοτικά τέλη.
Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την
συντήρηση
των
σχολείων.
Αύξηση
του
προϋπολογισμού των Σχολικών Επιτροπών για τα
λειτουργικά τους έξοδα. Τέρμα πια στην οικονομική
αφαίμαξη των γονιών.
Πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού
με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα για όλες τις
υπηρεσίες του δήμου και των σχολείων, για
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων.
Διεκδίκηση όλων των χρημάτων που οφείλουν
μεγάλες επιχειρήσεις και μεγαλοοφειλέτες που
χρόνια διαφεύγουν και χρωστούν στο Δήμο.
Αγώνας για δημόσιες-δωρεάν συγκοινωνίες, που
καλύπτουν τις ανάγκες του λαού της πόλης.

ΤΩΡΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!
ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Σε αυτές τις εκλογές κάνε το βήμα, στήριξε τη Λαϊκή Συσπείρωση!
Δυνάμωσε την πάλη για αναπλήρωση των απωλειών των εργατικών λαϊκών
νοικοκυριών. Για να εκφραστεί γνήσια καταδίκη της Ε.Ε., της φτώχειας,
της ανεργίας, των πολέμων. Για την Λαϊκή Αντεπίθεση.

Δυναμώνουμε την λαϊκή αντιπολίτευση ενιαία
ΣΤΙΣ 26 ΜΑΗ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

