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Εργαζόµενοι, άνεργοι, αγρότες, 
επαγγελµατίες, συνταξιούχοι, 
νέοι και νέες 

Το ΚΚΕ σάς καλεί να συµπορευτούµε στις ευρωεκλογές, 
στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, 
στις βουλευτικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν. 
Οι τοπικές εκλογές δεν είναι «κάτι άλλο»,
είναι απόλυτα ενταγµένες 
στη συνολική πολιτική 
αντιπαράθεση. 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΜΑΗΣ 2019



Το πραγµατικό δίληµµα που 
µπαίνει  µπροστά στον λαό, 

είναι ένα: 

Θα συνεχίσουµε στον ίδιο 
δρόµο, αυτού του σάπιου 

εκµεταλλευτικού συστήµατος, 
που αποδεδειγµένα φέρνει 
νέα δεινά και καταστροφές 

ή
 θα αντεπιτεθούµε µαζικά 

και δυναµικά παντού, για ν’ 
ανοίξει επιτέλους ο δικός µας 
δρόµος για την ικανοποίηση 
των σύγχρονων κοινωνικών 

αναγκών

;
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 Πρωτοστάτησαν στους αγώνες, για να µη 
φορτωθεί η εργατική τάξη, ο λαός τα βάρη της 
κρίσης. ∆εν τα δίπλωσαν µπροστά στην επίθεση 
του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων και των κοµµά-
των του.

 Πρόβαλαν ότι η ελπίδα βρίσκεται στην αντιµο-
νοπωλιακή - αντικαπιταλιστική πάλη, δεν «τσίµπη-
σαν» στις αυταπάτες «της αριστερής διαχείρισης». 
∆εν έβαλαν πλάτη στη στήριξη των επιχειρηµατι-
κών οµίλων σε βάρος των εργαζοµένων.

 Αποκάλυψαν ότι τα µνηµόνια ήταν χρήσιµα 

Oι διοικήσεις των ∆ήµων και των Περιφερειών 
αλλά και οι «αντιπολιτεύσεις», είτε ανήκουν σε 
άλλα κόµµατα είτε εµφανίζονται µε τον µανδύα 
του «ανεξάρτητου», υλοποίησαν ή στήριξαν τις 
επιταγές της κυβέρνησης και της ΕΕ για την ενί-
σχυση της Τοπικής ∆ιοίκησης ως στηρίγµατος 
των επιχειρηµατικών οµίλων και ως φοροµπηχτι-
κού και αντιλαϊκού µηχανισµού.  

Μόνον οι δυνάµεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
είτε στη διοίκηση του δήµου είτε όχι λειτούργησαν 
ως πραγµατική λαϊκή αντιπολίτευση. 

Με το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
που στηρίζει το ΚΚΕ µπορούµε να απαντήσουµε 
στην ενιαία επίθεση που δέχονται η ζωή και τα 

δικαιώµατά µας από το κεφάλαιο και τις κυβερ-
νήσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ∆ήµους 
και τις Περιφέρειες ως στηρίγµατά τους.

 Μπορούµε να δυναµώσουµε τον µοναδικό 
πόλο της αντίστασης και της προοπτικής για τον 
λαό, µε ισχυρό ΚΚΕ παντού, κόντρα στο δίπολο 
ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆, που στήνεται για να εγκλωβιστεί η  
λαϊκή δυσαρέσκεια.

 Μπορούµε να βάλουµε εµπόδια, να καθυ-
στερήσουµε αντιλαϊκά µέτρα, να διεκδικήσουµε 
µέτρα ανακούφισης για τη λαϊκή οικογένεια, να 
ανοίξουµε το δρόµο για να επιβάλουµε ριζικές 
αλλαγές, για να ζήσουµε καλύτερα εµείς και τα 
παιδιά µας.

 Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», 
των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα, 
είναι δοκιµασµένοι αγωνιστές του εργατικού κινήµατος, 
των ριζοσπαστικών συσπειρώσεων των βιοπαλαιστών αγροτών 
και επαγγελµατιών, επιστηµόνων, των γυναικών, της νεολαίας.

εργαλεία για την κερδοφορία των επιχειρηµατι-
κών οµίλων. ∆εν βάφτισαν τον αντιλαϊκό πόλεµο 
και τα µνηµόνια «αναγκαίο κακό».

 ∆ιεκδικούν την ανάκτηση των απωλειών του 
λαού, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. ∆εν 
συµβιβάζονται µε τα ψίχουλα της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης.

 Απαιτούν σύγχρονα δικαιώµατα σε όλους τους 
τοµείς της  ζωής της λαϊκής οικογένειας. ∆εν συµ-
φιλιώνονται µε την ανακύκλωση της φτώχειας, τη 
φοροληστεία, τα µατωµένα πλεονάσµατα.
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Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι αµετακίνητοι 
στην πρώτη γραµµή των αγώνων του λαού. 

Εκεί θα βρίσκονται και την επόµενη µέρα των εκλογών. 

Είναι άνθρωποι που προέρχονται κι από άλλους πολιτικούς χώρους, 
που συµπορεύονται όµως µε το ΚΚΕ στον αγώνα, 

στο κίνηµα και στις εκλογές
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▶ Για να πολλαπλασιαστούν οι εργατικές - 
λαϊκές δυνάµεις και τα κέντρα αντίστασης, 
που αµφισβητούν, αντιπαλεύουν, παρε-
µποδίζουν την αντιλαϊκή πολιτική.     

▶ Για να χειραφετηθούν ο λαός, οι εργαζό-
µενοι, οι άνεργοι, τα παιδιά τους. Να πιστέ-
ψουν στο δίκιο τους. Να εµπιστευτούν τη 
δύναµή τους, να ανεβάσουν τις απαιτήσεις 
τους στο ύψος των αναγκών τους.

▶ Για να περάσουµε στην αντεπίθεση. 
Να έχει αποτελεσµατικότητα η πάλη µας.  

Το δικαίωµα στη µόνιµη και στα-
θερή δουλειά µε δικαιώµατα για 
όλους, µε µισθό που να ικανοποι-
εί τις ανάγκες. Το δικαίωµα στον 
δηµιουργικό ελεύθερο χρόνο, 
στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην 
αξιοπρεπή σύνταξη.  

Το δικαίωµα της νεολαίας  για 
ολόπλευρη και δωρεάν µόρφω-
ση,  στον πολιτισµό, στον αθλητι-
σµό.

∆υναµώνουµε παντού 
τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
σε Κοινότητες, ∆ήµους 

και Περιφέρειες

Να ενισχυθεί 
η πλατιά Κοινωνική Συµµαχία που, 
µέσα και από τα ψηφοδέλτια 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης», θέτει 
στην πρώτη γραµµή τον αγώνα για:

∆υναµώνουµε 
την εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση 
απέναντι στις κυβερνήσεις 
του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ 
και στους  εκλεκτούς τους 
στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες:
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Την πλήρη χρηµατοδότηση της 
Τοπικής ∆ιοίκησης από το κρά-
τος, για να µην πληρώνει διπλά 
και τριπλά το λαϊκό νοικοκυριό 
για βασικές του ανάγκες.

Την προστασία της µητρότητας, 
την εφαρµογή µέτρων προστα-
σίας της υγείας των εργαζόµενων 
γυναικών. 
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Την καθολική παροχή υψηλού επιπέ-
δου δωρεάν υπηρεσιών Πρωτοβάθ-
µιας Φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας, 
µε την ανάπτυξη, στελέχωση και εξο-
πλισµό των αναγκαίων υποδοµών και 
χρηµατοδότηση αποκλειστικά από το 
κράτος. 

Την κάλυψη των αναγκών σε σχολική 
στέγη, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθ-
µούς, υποδοµές αθλητισµού, πολιτι-
σµού, ελεύθερων χώρων.

Τη φροντίδα και αγωγή όλων των παι-
διών προσχολικής ηλικίας, την προστα-
σία των ΑµΕΑ, των ηλικιωµένων µέσα 
από ένα διευρυµένο κρατικό δίκτυο 
δοµών. Την πρόσληψη του αναγκαίου 
για τη λειτουργία τους προσωπικού.

Την κρατική χρηµατοδότηση και υπο-
δοµές για τον πολιτισµό, τον µαζικό 
αθλητισµό, για τους φορείς και τα σω-
µατεία που οργανώνουν αυτές τις ανα-
γκαίες δραστηριότητες στις γειτονιές 
και τις πόλεις.

▶ Τη λειτουργία της Τοπικής ∆ιοίκησης ως φορο-
µπηχτικού - φοροεισπρακτικού µηχανισµού, µε δι-
εύρυνση της ανταποδοτικότητας.

▶ Την προώθηση και στήριξη από την Τοπική ∆ιοί-
κηση της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµί-
λων.

▶ Τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στους τοµείς της 
Παιδείας, της Υγείας και της Πρόνοιας στην Τοπική 
∆ιοίκηση που διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα τους 
και ενισχύει την εµπορευµατοποίησή τους.

∆ιεκδικεί: 
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 Τον συνολικό σχεδιασµό και τη χρη-
µατοδότηση από το κράτος όλων των 
αναγκαίων µέτρων και έργων για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών 
καταστροφών (πληµµύρες, πυρκαγιές, 
σεισµούς κ.λπ.), της µεγάλης έκτασης 
βιοµηχανικών και άλλων  ατυχηµάτων, 
µολυσµατικών εστιών.

Τη δηµόσια και δωρεάν κάλυψη σε 
αναγκαίες υποδοµές για τον λαό σε 
ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση. 

Την προστασία του περιβάλλοντος: 
Ατµόσφαιρα, νερό, πράσινο και ελεύ-
θεροι χώροι. Ασφαλή διευθέτηση των 
ρεµάτων. Εξασφάλιση των αναγκαίων 
έργων οδοποιίας.

Τη διαχείριση των απορριµµάτων µε 
γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες, µε σε-
βασµό στο περιβάλλον, στη δηµόσια 
υγεία, στους φυσικούς πόρους και όχι 
µε κριτήριο την επιχειρηµατική κερδο-
φορία.

Αντιπαλεύει:

▶ Την παραχώρηση της δηµόσιας γης, δασών και 
δασικών εκτάσεων  και υποδοµών στους µεγαλο-
επιχειρηµατίες.

▶ Τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανατροπή των εργασι-
ακών σχέσεων και των δικαιωµάτων των εργαζο-
µένων, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η εντατικο-
ποίηση της εργασίας, να πληθαίνουν τα εργατικά 
ατυχήµατα στους δήµους που αποτελούν τραγική 
καθηµερινότητα.
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ρια πολέµου και επεµβάσεων.  Μετατρέπουν την 
Ελλάδα σε «µαγνήτη» πιθανών επιθέσεων. 
Η «επέκταση» των αµερικανοΝΑΤΟικών και ευ-
ρωενωσιακών επενδύσεων στην περιοχή µυρίζει 
µπαρούτι και αίµα. Το κύµα των κατατρεγµένων 
προσφύγων, που κατακλύζει και εγκλωβίζεται στη 
χώρα µας, είναι µια ακόµη απόδειξη ότι οι σχεδια-
σµοί των ιµπεριαλιστών στην περιοχή  είναι βαθιά  
εχθρικοί για τους λαούς. 

Στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασµούς, ενεργό 
ρόλο παίζουν δήµαρχοι και περιφερειάρχες που 
ανήκουν στα αστικά κόµµατα, γι’ αυτό και πρέπει 
να  αποµονωθούν, να βρουν απέναντί τους τη λα-
ϊκή δράση.

Ακόµα και µόνο µε αυτό το κριτήριο, της ευθύνης 
των κοµµάτων τους και των υποψηφίων τους σε 
∆ήµους και Περιφέρειες για τη µετατροπή της χώ-
ρας σε ορµητήριο πολέµου, ο λαός, και ειδικότερα 
η νέα γενιά, πρέπει να τους απορρίψει. Να  στηρί-
ξει τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης».  
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Ξεδιπλώνουν στους χώρους δουλειάς, µόρφω-
σης, στις γειτονιές τον αγώνα ενάντια στον ιµπερια-
λιστικό πόλεµο και τις επεµβάσεις. Αναδεικνύουν 
την όξυνση των ανταγωνισµών ανάµεσα σε ΗΠΑ, 
ΕΕ, Κίνα, Ρωσία για το µοίρασµα του πλούτου στην 
Αν. Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, την αποσταθε-
ροποίηση στα Βαλκάνια.

Αποκαλύπτουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η 
οποία, στο όνοµα της γεωστρατηγικής αναβάθµι-
σης, που είναι στόχος και της Ν∆, εµπλέκεται ενερ-
γά στους ανταγωνισµούς στο πλευρό των αµερικα-
νοΝΑΤΟικών και ευρωενωσιακών συµφερόντων, 
βάζοντας σε κίνδυνο το λαό και τη χώρα.

Με τη σύµφωνη γνώµη της Ν∆ και των άλλων 
κοµµάτων, η κυβέρνηση έχει µετατρέψει την Ελλά-
δα σε απέραντη αµερικανική βάση, σε στόχο µιας 
µελλοντικής στρατιωτικής σύρραξης.

Οι αµερικανοΝΑΤΟικές βάσεις δεν προστατεύουν 
τη χώρα και τα σύνορα. Λειτουργούν ως ορµητή-

Mπαίνουν µπροστά, για να ξεδιπλωθεί ένα 
λαϊκό ρεύµα πολύµορφης µορφωτικής, πολιτι-
στικής  παρέµβασης σε δήµους, γειτονιές πόλεων 
και χωριά, µέσα από τα σωµατεία, τους µαζικούς 
φορείς, τις Λαϊκές Επιτροπές, τις Επιτροπές Αγώνα, 
µε τη συνδροµή ριζοσπαστών καλλιτεχνών και δι-
ανοουµένων. 

Για να έρθουν σε επαφή οι άνεργοι και άνεργες, 

Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και 
οι αγωνίστριες στα ψηφοδέλτια 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

η νεολαία, οι εργαζόµενοι και εργαζόµενες, οι συ-
νταξιούχοι, τα λαϊκά στρώµατα σε πόλεις και χω-
ριά, µε την πολιτιστική δηµιουργία του λαού µας.

Πρωτοστατούν στη διαµόρφωση ενός ρεύµα-
τος που αντιπαλεύει την πολιτική της ναρκω-κουλ-
τούρας, των εξαρτήσεων, την υποκουλτούρα, τον 
ατοµισµό που καλλιεργεί το εκµεταλλευτικό σύ-
στηµα µε στόχο τη χειραγώγηση του λαού.

Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και 
οι αγωνίστριες στα ψηφοδέλτια 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
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Αντιπαλεύουν τις αντιδραστικές αλλαγές στην 
κεντρική, Περιφερειακή και  Τοπική ∆ιοίκηση, οι 
οποίες προωθήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια απ’ 
όλες τις κυβερνήσεις µε τη στήριξη της πλειοψηφί-
ας των δηµάρχων και των περιφερειαρχών.

Με την εφαρµογή τους, η Τοπική ∆ιοίκηση άνοιξε 
νέα πεδία για την άνθηση της επιχειρηµατικότητας. 

Οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες, οι διαφόρων ειδών 
συµπράξεις τους µε επιχειρηµατίες, οι δηµοτικές 
επιχειρήσεις,  τα διαδηµοτικά δίκτυα εξοπλίστηκαν, 
για να στηρίζουν, σε τοπικό και περιφερειακό επί-
πεδο, τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, 

µε τους αντιλαϊκούς ευρωενωσιακούς και επιχει-
ρηµατικούς σχεδιασµούς. Έχουν πιο ενεργό ρόλο 
στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής, συµ-
βάλλοντας στον περιορισµό των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωµάτων. 

Αυτή είναι η  κόκκινη κλωστή που δένει τον «Κα-
ποδίστρια» µε τον «Καλλικράτη» της Ν∆ και του 
ΠΑΣΟΚ, µε τον «Κλεισθένη Ι» του ΣΥΡΙΖΑ, µε µια 
νέα «µεταρρύθµιση». 

Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις, που έγιναν και 
εξελίσσονται στην Τοπική ∆ιοίκηση, ούτε έφε-
ραν ούτε ποτέ θα φέρουν ανάπτυξη προς όφε-

• Να δυναµώσει ο αγώνας ενάντια στον ιµπερια-
λιστικό πόλεµο. 

• Να µη χρησιµοποιηθεί η Ελλάδα ως ορµητήριο 
των ιµπεριαλιστικών κέντρων. 

• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες 
βάσεις στην Ελλάδα. 

• Να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες από 
αποστολές εκτός συνόρων. 

• Να δυναµώσει η πάλη για την αποδέσµευση από 
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

• Να αποκρουστούν τα ιµπεριαλιστικά σχέδια για 
αλλαγή συνόρων και επαναχάραξή τους µε των 

Τώρα χρειάζεται 
να σηµάνει ξεσηκωµός, 
από τον λαό και τη νεολαία 
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λαών το αίµα, η ενίσχυση των αλυτρωτισµών και 
του εθνικισµού ως αποτέλεσµα αυτών των σχεδί-
ων. 

• Να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της 
κυβέρνησης και της ΕΕ του εγκλωβισµού χιλιάδων 
µεταναστών στη χώρα µας. Να κλείσουν όλα τα 
«hot spots». Να δυναµώσει η αλληλεγγύη και να 
αντιµετωπιστούν ο ρατσισµός και η ξενοφοβία.

• Να δυναµώσουν η κοινή πάλη και η αλληλεγγύη 
των λαών ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και 
το σύστηµα που τον γεννά.

• Να αποµονωθεί η ναζιστική εγκληµατική Χρυσή 
Αυγή, τα τσιράκια του κεφαλαίου που µαγαρίζουν 
τις εργατικές - λαϊκές γειτονιές.

Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και 
οι αγωνίστριες στα ψηφοδέλτια 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
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λος του λαού. ∆εν αναιρούν τις περιφερειακές 
ανισοµετρίες, τη συγκέντρωση του πλούτου σε 
λίγα χέρια. Καµία φιλολαϊκή περιφερειακή ή το-
πική πολιτική δεν µπορεί να υπάρξει όσο η γενική 
πολιτική της χώρας έχει ως προτεραιότητα τα συµ-
φέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, το πραγµατικό δί-
ληµµα για τον λαό, τους εργαζόµενους παραµένει  
ίδιο: «Ανάπτυξη για ποιον και από ποιον». Ανάπτυ-
ξη µε βάση τις λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες 
του τόπου και της εποχής ή µε βάση την κερδο-
φορία και τον ανταγωνισµό των µεγάλων επιχει-
ρηµατικών οµίλων, που όλο και πιο πολύ περιορί-
ζουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών; 
Εδώ κρίνονται οι πολιτικές 
δυνάµεις και τα πρόσωπα 
που παίρνουν µέρος και 
στις τοπικές εκλογές.

Οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες 
έγιναν αρωγοί της ανταπο-
δοτικότητας, των ιδιωτικο-
ποιήσεων, της ανατροπής 
των εργασιακών σχέσεων, 
των προγραµµάτων ανακύ-
κλωσης των ανέργων, «των 
ελάχιστων κοινωνικών πα-
ροχών». 
Αποτέλεσµα, η εκτόξευση της απασχολησιµότη-
τας και της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, η 
κατακόρυφη µείωση του µόνιµου προσωπικού,  η 
αξιοποίηση του λεγόµενου εθελοντισµού, η συρ-
ρίκνωση κρίσιµων κοινωνικών υπηρεσιών, που 
τις υποκαθιστούν ιδιώτες, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, οι φο-
ρείς της  «κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµί-
ας».  ∆εν υλοποιούν έργα υποδοµών για τις λαϊ-
κές ανάγκες, γιατί δεν είναι επιλέξιµα από την ΕΕ, 
αφού δεν προσφέρουν τα προσδοκώµενα κέρδη 
για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.

Απογειώθηκε η φοροεπιδροµή για τα λαϊκά νοι-
κοκυριά. Χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά είναι σήµε-
ρα αντιµέτωπα µε τις κατασχέσεις και την απειλή 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ακόµα και για 
«οφειλές» 500 ευρώ στους ∆ήµους. 

Με τα περί «αποκέντρωσης και δηµοκρατίας», 
«λαϊκής συµµετοχής και ελέγχου από τα κάτω» 

«στη βάση της εγγύτητας» των οργάνων της Το-
πικής ∆ιοίκησης, προσπάθησαν να «χρυσώσουν 
το χάπι», των αντιλαϊκών επιλογών, να ενσωµα-
τώσουν λαϊκές δυνάµεις. Με το κάλπικο δίληµµα 
«συγκεντρωτικό κράτος ή αποκέντρωση», απο-
κρύπτουν ότι  Τοπική και Περιφερειακή ∆ιοίκηση 
είναι µέρος του κράτους  και,  µαζί µε µηχανισµούς 
της ΕΕ, δρουν ενιαία και εχθρικά απέναντι στον 
λαό και τις ανάγκες του.

∆ήµαρχοι και περιφερειάρχες  παίζουν ρόλο κυ-
µατοθραύστη των λαϊκών αναγκών. Με τις δοµές 
«διαχείρισης της φτώχειας» και τη σακούλα «των 
κοινωνικών παντοπωλείων» επιχειρούν να «ξε-
πλύνουν» τις αντιλαϊκές πολιτικές κυβερνήσεων 

και της ΕΕ, που διαιωνίζουν 
τη φτώχεια και την ανεργία, 
επιδιώκουν να µειώσουν τις 
απαιτήσεις και τις διεκδική-
σεις του λαού.

Όσο ο ρόλος της Τοπικής και 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης 
στην προώθηση της γενικής 
αντιλαϊκής πολιτικής µεγα-
λώνει, µεγαλώνουν και «οι 
δεσµοί» µε τα επιχειρηµατικά 
συµφέροντα, οι «πειρασµοί», 
που αφορούν στη διαχείριση 

χρηµάτων και αρµοδιοτήτων, οι ασφυκτικές πιέ-
σεις από την κυβέρνηση, τα αστικά κόµµατα και 
τους επιχειρηµατικούς οµίλους για την ευθυγράµ-
µισή τους.

Στα όργανα των ∆ήµων και των Περιφερειών 
συνωστίζονται πρόσωπα της αγοράς, ιδιοκτήτες 
ΜΜΕ, κάθε λογής επιχειρηµατίες, οι οποίοι λει-
τουργούν σαν «manager» της αντιλαϊκής πολιτικής 
και της επιχειρηµατικής δράσης.

Οι φασίστες της εγκληµατικής Χρυσής Αυγής είτε 
βρήκαν θαλπωρή µέσα στα ψηφοδέλτια διάφο-
ρων δήθεν «ανεξάρτητων» ή υποψήφιων άλλων 
αστικών κοµµάτων είτε εµφανίστηκαν µε δικούς 
τους συνδυασµούς, στήριξαν τον αντιλαϊκό ρόλο 
Τοπικών και Περιφερειακών ∆ιοικήσεων. Έδωσαν 
ρεσιτάλ µίσους ενάντια σε πρόσφυγες και µετανά-
στες στις γειτονιές, την ίδια ώρα που έκαναν πλά-
τες στα αντιλαϊκά µέτρα. 
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Σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο, το πραγµατικό 
δίληµµα για τον λαό, τους 
εργαζόµενους παραµένει  
ίδιο: «Ανάπτυξη για 
ποιον και από ποιον». 



ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

▶ Εµπόδισαν τις κατασχέσεις και 
τους πλειστηριασµούς για χρέη των 
λαϊκών οικογενειών.

▶ Μείωσαν σηµαντικά τη δηµοτική 
φορολογία. Χτύπησαν την ανταποδο-
τικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες 
του δήµου. 

▶ Στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν 
το δίκτυο των παιδικών - βρεφικών 

Οι φιλολαϊκές θέσεις και προτάσεις τους έχουν 
οικονοµικό και πολιτικό κόστος για την εξουσία 
των επιχειρηµατικών οµίλων, το πολιτικό προ-
σωπικό που τους στηρίζει κεντρικά και τοπικά. 
Είναι ρεαλιστικές, γιατί απαντούν στις λαϊκές 
ανάγκες και η πραγµατοποίησή τους απαιτεί σύ-
γκρουση µε τα συµφέροντα του κεφαλαίου. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση δηµιουργούν τις προϋ-
ποθέσεις και τους συσχετισµούς να πάρει ανάσα ο 
λαός, να δυναµώσει η πάλη του, να δεχτεί πλήγµα 
το αστικό δίπολο, που όσο πιο ισχυρό είναι τόσο 
πιο πολύ θα συντρίβει τον λαό και τις ανάγκες του.  
Η αντίθεσή τους στην κατεύθυνση και το αντιλαϊκό 
περιεχόµενο της Τοπικής και Περιφερειακής ∆ιοί-
κησης είναι συνεπής, γιατί συνδέεται µε έναν άλλο 
φιλολαϊκό δρόµο ανάπτυξης, που έχει ως προτε-

ραιότητα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, µε άλλον 
προσανατολισµό αξιοποίησης των αντικειµενικών 
δυνατοτήτων της εποχής και της χώρας, µε εµπι-
στοσύνη στις ικανότητες και δυνατότητες του λαού 
να τις οργανώσει. Μοναδική προϋπόθεση ο λαός 
να έχει την εξουσία, να κάνει κουµάντο στην οικο-
νοµία και την κοινωνία συνολικά. 

Οι κοµµουνιστές δήµαρχοι, οι δηµοτικοί και 
περιφερειακοί σύµβουλοι µε τη «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση», το 5χρονο που πέρασε, έδρασαν µε τα 
αιτήµατα του εργατικού - λαϊκού κινήµατος, ενα-
ντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής 
πολιτικής των κυβερνήσεων. 
Με πλήθος αγωνιστικών κινητοποιήσεων πρό-
βαλαν τα λαϊκά προβλήµατα, απέσπασαν κατα-
κτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στον λαό.

Οι δήµαρχοι και 
οι δηµοτικοί σύµβουλοι µε 
τη «Λαϊκή Συσπείρωση»
στους δήµους όπου άσκησαν 
διοίκηση, έχοντας στο επίκεντρο 
της προσοχής τους τις λαϊκές 
ανάγκες: 
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Το ΚΚΕ, οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες στα 
ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
απαντούν χωρίς µισόλογα και περιστροφές. 

σταθµών. Πήραν πρωτοβουλίες για 
δοµές αλληλεγγύης προς τον κόσµο 
που ζει στη φτώχεια.

▶ Στήριξαν τις διεκδικήσεις των ερ-
γαζοµένων στους δήµους τους.

▶ Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν 
µε λαϊκές κινητοποιήσεις τους χώρους  
πρασίνου - αθλητισµού - αναψυχής. 
∆ιεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισει-
σµικής, αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής 
προστασίας.

▶ ∆ιεύρυναν το µέτωπο ενάντια σε 
όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την 
πρόληψη, τα προγράµµατα θεραπείας.

▶ ∆ιεκδίκησαν χώρους και υποδο-
µές προς όφελος του λαού.
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Το ΚΚΕ δεν υποτιµά το επίπεδο των συσχετισµών 
που διαµορφώνονται στις δοσµένες συνθήκες. 
∆εν κάνει  αφ’ υψηλού κριτική. ∆ίνει τη µάχη 
στους δήµους, στις λαϊκές γειτονιές και τα χωριά, 
στο εργατικό - λαϊκό κίνηµα, για να ορθώσει το 
ανάστηµά του ο λαός, να πιστέψει στη δύναµη και 
το δίκιο του, να διευρύνει τις απαιτήσεις του. 

Είτε σε ρόλο δηµοτικής διοίκησης είτε σε ρόλο 
αντιπολίτευσης στα δηµοτικά και περιφερειακά 
όργανα, µια υποχρέωση αναλαµβάνουµε ως κοµ-
µουνιστές: 
Να στηρίξουµε, να προβάλουµε τις ανάγκες του 
λαού, την πάλη του ενάντια στην πολιτική του κε-
φαλαίου, των αστικών κοµµάτων  που την προω-
θούν και τη στηρίζουν.

Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης»:

• Μπορούν να εκφράσουν την αγανάκτηση, τη 
διαµαρτυρία, την πιο πλατιά καταδίκη της κυρί-
αρχης πολιτικής που εφαρµόζει ο ΣΥΡΙΖΑ και µε 
την οποία ουσιαστικά συµφωνούν η Ν∆ και τα 
άλλα κόµµατα.

• Μπορούν να αποτυπώσουν τη λαϊκή δυσαρέ-
σκεια απέναντι στο γνωστό «γαϊτανάκι» των µετα-
γραφών όχι µόνο βουλευτών αλλά και αιρετών 
στους δήµους. 
Απόδειξη ότι οι διαφορές τους είναι τόσο µικρές, 
γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πολύ µε-
γάλες.

Οι δήµαρχοι, οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµ-
βουλοι  εκλεγµένοι µε το ΚΚΕ, τη «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση», είναι το µάτι και το αυτί του λαού σε όλους 
τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες. 

Είναι η φωνή που αποκαλύπτει, δυσκολεύει τις 
αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, των  πε-
ριφερειακών και δηµοτικών διοικήσεων, αντιπα-
λεύει τη στρατηγική της ΕΕ. 

Είναι η δύναµη που ενηµερώνει, βοηθά την οργά-
νωση του λαού και της νεολαίας του, αναδεικνύει 
τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις τους. 

Οι κοµµουνιστές, οι κοµµουνίστριες, οι συνεργα-
ζόµενοι µαζί τους δεν υπόσχονται, δεσµεύονται 
για την ανάπτυξη της πάλης για το σύνολο των 
προβληµάτων που απασχολούν σήµερα τη λαϊκή 
οικογένεια.

Η συνεχής δράση τους µέσα στους εργασιακούς 
χώρους, στην Τοπική και Περιφερειακή ∆ιοίκη-
ση, στις συνοικίες, στους χώρους  µόρφωσης, εκεί 
όπου αθλείται και ψυχαγωγείται η νεολαία, είναι η 
ταυτότητά τους.

Με αυτήν την αγωνιστική ταυτότητα ελέγχονται 
και απολογούνται στην εργατική τάξη και τις άλλες 
λαϊκές δυνάµεις. 

Με αυτήν την αγωνιστική διαδροµή, έχουν τη δύ-
ναµη να σταθούν απέναντι και ενάντια στον πολυ-
πλόκαµο µηχανισµό πίεσης, εξαγοράς και ενσω-
µάτωσης που αναπαράγεται και τοπικά.

Περισσότεροι δήµαρχοι, περιφερειάρχες, δηµοτι-
κοί και περιφερειακοί σύµβουλοι σηµαίνει  µεγα-
λύτερη και ισχυρότερη δύναµη στο πλάι του λαού. 

Ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο σύνολο 
της αντιλαϊκής πολιτικής, στις εκάστοτε κυβερνή-
σεις που τη διαχειρίζονται, στις δηµοτικές και πε-
ριφερειακές αρχές που συναινούν στην προώθη-
σή της.
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Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σήµερα 
στις δηµοτικές - περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές, 

στις βουλευτικές είναι δύναµη και όρος αντεπίθεσης του λαού. 



Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ
Φλεβάρης 2019

Στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες 
δεν ψάχνουµε για διαφορές ανάµε-
σα στους εκλεκτούς των κοµµάτων. 

Κάνουµε την πραγµατική διαφορά.

∆ίνουµε δύναµη στη δύναµή µας. 
∆υναµώνουµε τα ψηφοδέλτια 
που στηρίζει το ΚΚΕ, 
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» παντού.




