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Ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες. 
Ισχυρό στο ∆ήµο και την Περιφέρεια. 
Η "Λαϊκή Συσπείρωση", το ψηφοδέλτιό µας, µπορεί να εκφράσει 
ένα ρεύµα συµπόρευσης – αγώνα - αλλαγής στην Αθήνα 
και την Αττική.

Τα δύσκολα χρόνια των µνηµονίων δώσαµε τη 
µάχη στο ∆ήµο και την Περιφέρεια στηρίζοντας 
λαϊκά αιτήµατα, διεκδικώντας µέτρα, πιέζοντας για 
λύσεις - ανάσες στη δύσκολη καθηµερινότητα του 
λαού µας. Φέραµε για συζήτηση στο δηµοτικό και 
στο περιφερειακό συµβούλιο δεκάδες αιτήµατα 
κατοίκων, φορέων, σωµατείων κ.α., καταφέρνο-
ντας συχνά να αποσπάσουµε επιµέρους λύσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια ήµασταν στις γειτονιές της 
Αθήνας, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, σε 
όλες τις δοµές του ∆ήµου και τις υπηρεσίες. Στηρί-
ξαµε τους χιλιάδες εργαζόµενους του ∆ήµου, ανε-
ξάρτητα από τις εργασιακές τους σχέσεις.

Αντίπαλοί µας είναι οι υποψήφιοι των κοµµάτων 
που κυβέρνησαν, της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, και αυ-
τών που κυβερνούν, του ΣΥΡΙΖΑ και των ακροδεξι-
ών του Καµµένου και η πολιτική τους. Οι υποψήφι-
οι αυτοί έχουν προίκα την πολιτική των κοµµάτων 
τους, την κυβερνητική τους θητεία, τα “έργα και τις 
ηµέρες” τριών µνηµονίων και της οκταετίας της κε-
ντροαριστεράς στο ∆ήµο της Αθήνας, που πιστά 
υπηρέτησε τρεις µνηµονιακές κυβερνήσεις. 

Το ΚΚΕ στέκεται απέναντι στο νέο σκηνικό διπο-
λισµού, που προσπαθεί να εγκλωβίσει το λαό µας 
στη λογική του µικρότερου κακού. Ο νέος διπο-
λισµός ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆ είναι φτιαγµένος από παλιά, 
σκάρτα υλικά. Και οι δύο συµφωνούν στις στρα-
τηγικές επιλογές που καθορίζουν τη δύσκολη κα-
θηµερινότητα του λαού µας, ορθώνοντας  πλαστές 
διαχωριστικές γραµµές.

• Τώρα που οι αυταπάτες που είχαν σηµαντικά 
τµήµατα του λαού µας για τον ΣΥΡΙΖΑ βούλιαξαν 
στον βούρκο της διαχείρισης µιας πολιτικής εχθρι-
κής που εδώ και τέσσερα χρόνια φόρτωσε ασή-
κωτα βάρη τις λαϊκές πλάτες,

• Τώρα που η Ν∆ θέλει να διαδεχτεί τους µετρ της 
κωλοτούµπας, που πάλιωσαν για να έχουµε τελικά 
“µία από τα ίδια”,

• Τώρα που γεµίσαµε από σουλατσαδόρους βου-
λευτές, κόµµατα - αναχώµατα, και πρόθυµους συ-
γκυβερνήτες,

Το κάλεσµα του ΚΚΕ είναι η επιλογή µάχης για 
τους ανθρώπους του λαού που νοιώθουν οργή και 
αγανάκτηση, που δεν αποδέχονται την κυβέρνηση 
Τσίπρα - Καµµένου µε την σφραγίδα του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ πάνω της, που προβληµατίζονται για τις 
θυσίες που συνεχίζονται στο βωµό της ανάπτυξης, 
µιας ανάπτυξης που είναι κοµµένη και ραµµένη 
στα συµφέροντα των καπιταλιστών.

Ας βγάλουµε συµπεράσµατα από την πείρα αυτών 
των χρόνων. 
Οι αλλαγές, η ανατροπή που έχουν ανάγκη οι νέοι, 
οι εργαζόµενοι, οι επαγγελµατίες, οι συνταξιούχοι, 
οι µετανάστες της Αθήνας θα έρθει από τα κάτω, 
µε οργάνωση κι αγώνα παντού. Χορτάσαµε από 
“σωτήρες”, από “ικανά πρόσωπα”, από “δυνατά 
ονόµατα” κι από υποψήφιους - επισκέπτες, που οι 
περισσότεροι ήρθαν για να φύγουν.



Ας απαντήσει µε την ψήφο του ο λαϊκός - εργατι-
κός κόσµος που ζει στην Αθήνα: 
Θέλει δήµαρχο που θα υπηρετεί την κυβέρνηση, 
τους εταίρους της ΕΕ, τα πολλά επιχειρηµατικά 
συµφέροντα ή αγωνιστές που θα δουλεύουν 
µαζί µε το λαό της πόλης, θα τον κινητοποιούν, 
θα διεκδικούν µαζί του, θα αντιπολιτεύονται 
τους ισχυρούς;

Οι θέσεις και τα αιτήµατα που αναδείξαµε στα δη-
µοτικά συµβούλια αποτελούν τους δικούς µας στό-
χους γι αυτά που χρειάζεται να γίνουν στο δήµο 
της Αθήνας:

• Να στηριχθεί το λεηλατηµένο εισόδηµα των 
Αθηναίων από τη φοροληστεία του ∆ήµου, µε 
δραστική µείωση στα τέλη καθαριότητας στην κα-
τοικία και ιδιαίτερα στην επαγγελµατική στέγη, µε 
κατάργηση του χαρατσιού της ελεγχόµενης στάθ-
µευσης, παγώνοντας πλειστηριασµούς και κατα-
σχέσεις λογαριασµών για µικροχρέη στο ∆ήµο, 
µετατρέποντας σε συµβολική τη συµµετοχή των 
δηµοτών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες (γήπεδα - 
πολιτισµό - ακαδηµίες - γυµναστήρια - κολυµβη-
τήρια - Τεχνόπολη).

• Να στηριχθούν οι χιλιάδες επαγγελµατίες της 
Αθήνας από την εφάπαξ προπληρωµή των τελών, 
από το κυνήγι των κλήσεων, επιβάλλοντας να πλη-
ρώσουν στο ∆ήµο οι µεγαλοεπιχειρηµατίες που 
χρωστούν εκατοµµύρια, που δεν αποδίδουν ούτε 
αυτά που από τον νόµο είναι υποχρεωµένοι, µε 
πρώτους τους ξενοδόχους της Αθήνας.

• Να αξιοποιηθεί το πλεόνασµα των 57 εκ. ευρώ 
για να στηριχτούν τα σχολεία, τα κέντρα πρόλη-
ψης, τα δηµοτικά ιατρεία, οι παιδικοί σταθµοί, µε 
κατάργηση των τροφείων για οικογένειες µε χαµη-
λά εισοδήµατα. ∆εν µας δεσµεύουν οι στόχοι για 
“µατωµένα” πλεονάσµατα στο ∆ήµο.

• Να σταµατήσει το όργιο δράσης δεκάδων ΜΚΟ, 
που λυµαίνονται υπηρεσίες-κτίρια-λειτουργίες του 
∆ήµου, εισπράττοντας εκατοµµύρια από κάθε λο-
γής προγράµµατα.

• Στήριξη των χιλιάδων εργαζοµένων του ∆ήµου, 
όπως κάναµε µε τους συµβασιούχους, τις καθα-
ρίστριες των σχολείων, τους εργαζόµενους στην 
καθαριότητα, τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, το “Βοήθεια 
στο Σπίτι” κ.α. Πάλη ενάντια σε κάθε ιδιωτικοποίη-
ση που επιδίωξαν και επιδιώκουν η κυβέρνηση, η 
διοίκηση του ∆ήµου και οι υποψήφιοι των άλλων 
κοµµάτων.

• Κινητοποίηση λαϊκών δυνάµεων, διεκδικώντας 
κάθε ελεύθερο χώρο, που έχει αποµείνει σε µια 
πόλη µε ελάχιστα ποσοστά πρασίνου και χώρων 
αναψυχής. Για να µην υλοποιηθούν τα σχέδια κυ-
βέρνησης – ∆ήµου στην Ακαδηµία Πλάτωνος και 
στον Προµπονά, για να µην υλοποιηθεί η απόφαση 
της Ρένας ∆ούρου να τσιµεντοποιηθεί ο Ποδονί-
φτης, για να γίνει Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδή.



Είναι µεγάλος ακόµα ο κατάλογος των θέσεων και 
δράσεων, των αγώνων και των διεκδικήσεων που έγι-
ναν και αποτελούν εγγύηση των δικών µας λόγων και 
έργων.

� Είναι ο αγώνας ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, απέναντι 
στην πολιτική όλων των άλλων για διαχείριση του προ-
βλήµατος και νοµιµοποίηση των ουσιών.
� Είναι η απαίτηση για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης 
των προσφύγων, ενάντια στο µόνιµο γκέτο που έφτιαξαν 
στον Ελαιώνα. Να σταµατήσει το καθεστώς καταλήψεων 
των δήθεν αλληλέγγυων - κερδοσκόπων στο κέντρο.
� Είναι η πάλη ενάντια στην υποβάθµιση συνοικιών – 
πάρκων – παιδικών χαρών. Είναι η στήριξη του σωµα-
τειακού αθλητισµού, µε την υπογραφή προγραµµατικών 
συµφωνιών µε τον ∆ήµο για να διευρυνθεί η συµµετοχή 
νέων, αλλά και µεγαλύτερων σε ηλικία κατοίκων στην 
άσκηση και στον αθλητισµό.
� Είναι ο αγώνας µαζί µε τους µετανάστες, που αποτελούν 
σηµαντικό τµήµα του λαού της πόλης µας, που εκπροσω-
πούνται στα ψηφοδέλτιά µας, σηµατοδοτώντας την κοινή 
δράση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στους παιδι-
κούς σταθµούς, στις γειτονιές.

Το κόκκινο ψηφοδέλτιο στην Αθήνα είναι η 
απάντηση στο µαύρο της ναζιστικής Χρυσής 
Αυγής. Την απάντηση στους φασίστες δεν την 
δίνουν αυτοί που κυβερνούν µε τους ακρο-
δεξιούς τέσσερα χρόνια. Αυτοί που δικάζουν 
ακόµα τα εγκλήµατα της ΧΑ και φωτογραφί-
ζονται µε τον υπόδικο Κασιδιάρη.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2019ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΑ 
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΤΗΣ

Για να δυναµώσει η λαϊκή διεκδίκηση
Για αγωνιστές δίπλα στο λαό

Όχι υπηρέτες της αντιλαϊκής πολιτικής

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ


