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Τρεις διαφορετικές κάλπες του Μάη, ένας ο στόχος!
 
Να βγει ενισχυμένος ο Λαός, η πάλη του ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που 
υλοποιείται ενιαία από ΕΕ, αστικές κυβερνήσεις και κόμματα, δήμους και περιφέρειες

Τώρα που οι αυταπάτες για την λεγόμενη αριστερή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
βούλιαξαν στον βούρκο της αντιλαϊκής πολιτικής, που τα βάρη στις λαϊκές πλάτες 
υπογράφονται με τρία μνημόνια και απ΄ όλα τα αστικά κόμματα, που η ΝΔ 
"εξαγνισμένη" από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκει να διαδεχτεί τους μετρ της 
κωλοτούμπας για να έχουμε “μία από τα ίδια”, τώρα που δοκιμάσαμε τα λογής 
κίβδηλα αναχώματα και τους σαλταδόρους της πολιτικής.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι επιλογή μάχης και λαϊκής χειραφέτησης.

Για τον λαϊκό κόσμο και τη νεολαία του, που νοιώθουν οργή και αγανάκτηση για την διαιώνιση της φτώχειας, 
της ανέχειας, της ανεργίας, χτες στο όνομα της κρίσης σήμερα στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
Ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων.
Για τον λαϊκό κόσμο και την νέα γένια που δεν νοιώθουν διόλου ασφαλείς βλέποντας την αστική τάξη της 
χώρας να χορεύει με τους Νατοϊκούς Λύκους και τις ΗΠΑ. Που το αιματοκύλισμα έφτασε στη γειτονιά και στην 
πόρτα μας. Που δεν ταυτίζει τις λαϊκές επιδιώξεις για προκοπή και ανάπτυξη με αυτές του ευρωενωσιακού 
κεφαλαίου που ρίχνει στη φτώχεια τους λαούς της Ευρώπης, σιγοντάρει τον εθνικισμό, τον φασισμό και τον 
αντικομμουνισμό.
Χορτάσαμε από σωτήρες, γραφειοκράτες, γιάπηδες και αστούς πολιτευτές που με οδηγό την ανάπτυξη της 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, γράφουν “στα παλαιότερα των υποδημάτων τους” όνειρα και 
λαϊκές ανάγκες.

Η ανατροπή που έχουν ανάγκη σήμερα οι νέοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι 
συνταξιούχοι, θα έρθει με οργάνωση στους χώρους δουλειάς που θεριεύει η εκμετάλλευση, 
στους χώρους σπουδών που αντί για πτυχία μοιράζουν απόγνωση, στις γειτονιές και τις 
πόλεις της Αττικής που αγκομαχούν μέσα στην ανεργία, την ανέχεια, την αναδουλειά του 
μικρομάγαζου.
Αυτά τα χρόνια που μαίνεται ο αντιλαϊκός πόλεμος, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μαζί με πολλούς 
άλλους αγωνιστές, έδωσαν τη μάχη οργάνωσης των λαϊκών εργατικών αγώνων και 
κινητοποιήσεων στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους φοίτησης της 
νεολαίας.

Αποκάλυψαν την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ, των επιχειρηματικών ομίλων, έδειξαν το 
δρόμο της πολιτική διεξόδου για το λαό.
Ανέδειξαν τις λαϊκές ανάγκες, διεκδίκησαν μέτρα ανακούφισης, απέσπασαν λύσεις, μικρές ή μεγαλύτερες 
ανάσες, για τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο μας ήταν δύναμη Λαϊκής Αντιπολίτευσης, 
απέναντι σε κυβερνήσεις και Δημοτική αρχή. 

▶ Στήριξε τον αγώνα εργαζομένων και συμβασιούχων για μόνιμη σταθερή δουλειά. Πάλεψε 
για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού σε σειρά από υπηρεσίες του Δήμου.

▶ Ανέδειξε την ανάγκη διεύρυνσης του δικτύου της προσχολικής ηλικίας, παιδικοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία, την χρηματοδότηση των σχολείων.

▶ Πρόβαλε τις ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στο ΙΚΑ της περιοχής.

▶ Αντιπαρατέθηκε με την πολιτική της ανταπόδοσης που εξαπλώθηκε σε κάθε δράση του 
Δήμου. Πρόβαλε την κατάργηση των τελών καθαριότητας στους Δήμους και την πλήρη 
χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

▶ Εναντιώθηκε σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς στο Δήμο.

▶ Αποκάλυψε το ξεπούλημα της δημοσίας γης που είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας, την 
παράδοση της στο Υπεραταμείο με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

▶ ΕΕνημέρωσε και κινητοποίησε τους φορείς. Κατήγγειλε το αλισβερίσι Βαλασόπουλου – 
Κοκοτίνη με την ΕΤΑΔ Α.Ε.ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ

ΠΑΝΤΟΥ!

Η απαίτηση για άμεση Κυβερνητική ρύθμιση ώστε οι υποδομές και τα δημόσια 
κτήματα να περάσουν στο δήμο, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη όλων των 
κοινωνικών αναγκών χωρίς επιχειρηματική δράση, είναι ο μοναδικός δρόμος για την 
προστασία τους. Κάθε υποχώρηση από αυτή την γραμμή σημαίνει συνυπευθυνότητα 
στο ξεπούλημα.

Οι αντίπαλοί μας είναι πιστή εικόνα των κομμάτων που κυβέρνησαν όλα αυτά τα 
χρόνια (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ). Προίκα τους τα “έργα και οι ημέρες” της αντιλαϊκής 
πολιτικής και των μνημονίων, που πήραν σάρκα και οστά για Δήμους και Περιφέρειες 
με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, του Καλλικράτη και Κλεισθένη.

Η δεκαετία του '80 σφραγίστηκε με την εμβληματική παρουσία του κομμουνιστή Δημάρχου 
Δημήτρη Κιντή
Στην συνέχεια ήρθε η αλληλοδιαδοχή, η σύμπλευση και η ίδια αντιλαϊκή ρώτα από ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ στο Δήμο. Σήμερα έχουν Μέγα χορηγό τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση, Δήμο, Περιφέρεια.
Με νέο εκλογικό σύστημα στην τοπική διοίκηση, γινόμαστε κοινωνοί μιας πασαρέλας 
υποψηφίων. "Νέοι", "μοιραίοι", υμνητές της επιχειρηματικότητας, συνεργοί και στηρίγματα 
της αντιλαϊκής πολιτικής που θέλει το Δήμο μακρύ χέρι του κράτους, μπαίνει στην τσέπη των 
λαϊκών νοικοκυριών και εμπορεύεται βασικές κοινωνικές ανάγκες

Όμορφη πόλη είναι η Πόλη που κόσμος της ζει χωρίς την αγωνία για το μεροκάματο, 
το νοίκι και το δάνειο που δεν βγαίνει, την σύνταξη που δεν φτάνει. Είναι η Πόλη που 
τα παιδιά της προϋπαντούν το μέλλον με σιγουριά, με διέξοδο σε δουλειά, μόρφωση, 
πολιτισμό, αθλητισμό, ελεύθερο δημιουργικό χρόνο, χωρίς την μάστιγα των 
ναρκωτικών.

Να σκεφτεί και να απαντήσει με βάση την πείρα του ο λαϊκός - εργατικός κόσμος στην 
πόλη μας! Θέλει Δήμαρχο διεκπεραιωτή και manager της αντιλαϊκής πολιτικής ή 
Δήμαρχο και εκλεγμένους αγωνιστές που θα ανταμώσουν ξανά με το λαό, τις αγωνίες 
και τις ανάγκες του;

Με τον ρεαλισμό των δυνατοτήτων που δίνει η εποχής μας, θα προβάλουμε και θα 
παλέψουμε τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες από όποια θέση βρεθούμε στο Δήμο.

▶ Το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή δουλειά, τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, τη μόρφωση 
για όλα τα παιδιά χωρίς ταξικές διακρίσεις.

▶ Τη στήριξη του λαϊκού εισοδήματος από τη φοροεπιδρομή κράτους – Δήμου. Με δραστική 
μείωση στα τέλη καθαριότητας για κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη, αύξηση τους 
για super-market, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση της ανταπόδοσης σε 
παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, συμβολική στο κολυμβητήριο.

▶ Την αξιοποίηση της δημόσιας γης για την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, 
νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, νέες προνοιακές, αθλητικές - πολιτιστικές υποδομές.

▶ ΓΓια την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας των σχολείων από το κράτος, τη 
συντήρηση και τον προσεισμικό έλεγχο τους.

Θέτουμε σε προτεραιότητα:

▶ τη στήριξη και ανάδειξη της πολιτιστικής δραστηριότητας και δημιουργίας στην Πόλη. 
Προτεραιότητα τη σχολική κοινότητα - τους μαθητές, τους πολιτιστικούς φορείς, τις θεατρικές 
και μουσικές ομάδες που δημιουργούν στην πόλη.
▶ την επάνοδο των αθλητικών κέντρων στο Δήμο και που η Δημοτική Αρχή έχει παραδώσει 
σε επιχειρηματίες. Την προώθηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού με την 
συνέργεια των εργαζόμενων και των υποδομών του Δήμου, των γυμναστών στα σχολεία, 
των ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων, τη χρηματοδότηση τους από την Γ.Γ. Αθλητισμού.
▶ τη στήριξη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτίσεων στην πόλη και η ανάπτυξη μιας 
πλέριας δράσης Δήμου και φορέων της πόλης ενάντια στα ναρκωτικά και την 
ναρκωκουλτούρα.
▶ Την προστασία του Υμηττού από τα λογής συμφέροντα που τον πολιορκούν και που θα 
μεγαλώσουν κάτω από το πρίσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Ελληνικό και 
παραλιακό μέτωπο. Διευθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης, με σημαντική την 
περιβαλλοντική διάσταση.
▶ Δύναμη του Δήμου είναι οι Εργαζόμενοι του. Είμαστε ενάντια σε κάθε 
ιδιωτικοποίηση που στοχεύουν κυβέρνηση, ΝΔ, ΚΙΝλ και που διολισθαίνει σταθερά 
και η σημερινή Δημοτική Αρχή, με τις εργολαβίες και τις αναθέσεις έργων σε ιδιώτες, 
τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις ΜΚΟ, τις οποίες ενστερνίζεται και προπαγανδίζει η παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ και που στόχο έχουν να υποκαταστήσουν τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες. Θεωρούμε πρόκληση τα πλεονάσματα που προπαγανδίζει η Δημοτική 
Αρχή. Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει την 3η θέση μεταξύ των αστικών Δήμων που 
δαπανούν τους λιγότερους πόρους για τους κατοίκους τους!
▶ Στηρίζουμε την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στην καθαριότητα και τα 
συνεργεία, τις καθαρίστριες των σχολείων, τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς.
▶ Την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων  στην 
καθαριότητα και το γκαράζ, τους κήπους, στο κοιμητήριο, στις καθαρίστριες των σχολείων. 
Λέμε αποφασιστικά ΟΧΙ στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
▶ Κατάργηση των Νομικών προσώπων για κοινωνική πολιτική, πολιτισμό - αθλητισμό. 
Πέρασμα τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού σε 
καθαριότητα, τεχνικό συνεργείο, “Βοήθεια στο Σπίτι”, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, 
Γηροκομείο.  
▶ Αποδέσμευση της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου από εργολαβίες και αναθέσεις σε 
ιδιώτες. Η πλήρης στελέχωση σε προσωπικό, η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας 
των εργαζομένων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητά τους.

Το κόκκινο ψηφοδέλτιο στο Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής είναι η Λαϊκή απάντηση 
στο μαύρο της ανεργίας, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της τσακισμένης 
σύνταξης, της εμπορευματοποίησης και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που 
διαπλέκονται με την τοπική διοίκηση. Είναι το ρωμαλέο ΝΑΙ εργαζόμενων, ανέργων, νέων, 
συνταξιούχων να δυναμώσει η Λαϊκή διεκδίκηση και Αντεπίθεση. 

 

Υποψήφια Δήμαρχος 
Ηλιούπολης 

Yποψήφιος Περιφερειάρχης 
Αττικής 

Τασία ΤσατσούληΓιάννης Πρωτούλης 
 

Τα ψηφοδέλτια της "Λαϊκής Συσπείρωσης" 
σε Δήμο και Περιφέρεια, με τη συμμετοχή 
συναγωνιστών που προέρχονται κι από 
άλλους πολιτικούς χώρους, αποτυπώνουν 
τη προσπάθειά  μας να δυναμώσει η κοινή 
δράση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, 
της νεολαίας στο Δήμο μας, στην Αττική, σε 
ολόκληρη την χώρα.

Είναι  καιρός να βάλουµε µπροστά 
τις λαϊκές ανάγκες και  αγωνίες.
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παράδοση της στο Υπεραταμείο με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

▶ ΕΕνημέρωσε και κινητοποίησε τους φορείς. Κατήγγειλε το αλισβερίσι Βαλασόπουλου – 
Κοκοτίνη με την ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η απαίτηση για άμεση Κυβερνητική ρύθμιση ώστε οι υποδομές και τα δημόσια 
κτήματα να περάσουν στο δήμο, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη όλων των 
κοινωνικών αναγκών χωρίς επιχειρηματική δράση, είναι ο μοναδικός δρόμος για την 
προστασία τους. Κάθε υποχώρηση από αυτή την γραμμή σημαίνει συνυπευθυνότητα 
στο ξεπούλημα.

Οι αντίπαλοί μας είναι πιστή εικόνα των κομμάτων που κυβέρνησαν όλα αυτά τα 
χρόνια (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ). Προίκα τους τα “έργα και οι ημέρες” της αντιλαϊκής 
πολιτικής και των μνημονίων, που πήραν σάρκα και οστά για Δήμους και Περιφέρειες 
με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, του Καλλικράτη και Κλεισθένη.

Η δεκαετία του '80 σφραγίστηκε με την εμβληματική παρουσία του κομμουνιστή Δημάρχου 
Δημήτρη Κιντή
Στην συνέχεια ήρθε η αλληλοδιαδοχή, η σύμπλευση και η ίδια αντιλαϊκή ρώτα από ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ στο Δήμο. Σήμερα έχουν Μέγα χορηγό τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση, Δήμο, Περιφέρεια.
Με νέο εκλογικό σύστημα στην τοπική διοίκηση, γινόμαστε κοινωνοί μιας πασαρέλας 
υποψηφίων. "Νέοι", "μοιραίοι", υμνητές της επιχειρηματικότητας, συνεργοί και στηρίγματα 
της αντιλαϊκής πολιτικής που θέλει το Δήμο μακρύ χέρι του κράτους, μπαίνει στην τσέπη των 
λαϊκών νοικοκυριών και εμπορεύεται βασικές κοινωνικές ανάγκες

Όμορφη πόλη είναι η Πόλη που κόσμος της ζει χωρίς την αγωνία για το μεροκάματο, 
το νοίκι και το δάνειο που δεν βγαίνει, την σύνταξη που δεν φτάνει. Είναι η Πόλη που 
τα παιδιά της προϋπαντούν το μέλλον με σιγουριά, με διέξοδο σε δουλειά, μόρφωση, 
πολιτισμό, αθλητισμό, ελεύθερο δημιουργικό χρόνο, χωρίς την μάστιγα των 
ναρκωτικών.

Να σκεφτεί και να απαντήσει με βάση την πείρα του ο λαϊκός - εργατικός κόσμος στην 
πόλη μας! Θέλει Δήμαρχο διεκπεραιωτή και manager της αντιλαϊκής πολιτικής ή 
Δήμαρχο και εκλεγμένους αγωνιστές που θα ανταμώσουν ξανά με το λαό, τις αγωνίες 
και τις ανάγκες του;

Με τον ρεαλισμό των δυνατοτήτων που δίνει η εποχής μας, θα προβάλουμε και θα 
παλέψουμε τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες από όποια θέση βρεθούμε στο Δήμο.

▶ Το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή δουλειά, τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, τη μόρφωση 
για όλα τα παιδιά χωρίς ταξικές διακρίσεις.

▶ Τη στήριξη του λαϊκού εισοδήματος από τη φοροεπιδρομή κράτους – Δήμου. Με δραστική 
μείωση στα τέλη καθαριότητας για κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη, αύξηση τους 
για super-market, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση της ανταπόδοσης σε 
παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, συμβολική στο κολυμβητήριο.

▶ Την αξιοποίηση της δημόσιας γης για την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, 
νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, νέες προνοιακές, αθλητικές - πολιτιστικές υποδομές.

▶ ΓΓια την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας των σχολείων από το κράτος, τη 
συντήρηση και τον προσεισμικό έλεγχο τους.

Θέτουμε σε προτεραιότητα:

▶ τη στήριξη και ανάδειξη της πολιτιστικής δραστηριότητας και δημιουργίας στην Πόλη. 
Προτεραιότητα τη σχολική κοινότητα - τους μαθητές, τους πολιτιστικούς φορείς, τις θεατρικές 
και μουσικές ομάδες που δημιουργούν στην πόλη.
▶ την επάνοδο των αθλητικών κέντρων στο Δήμο και που η Δημοτική Αρχή έχει παραδώσει 
σε επιχειρηματίες. Την προώθηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού με την 
συνέργεια των εργαζόμενων και των υποδομών του Δήμου, των γυμναστών στα σχολεία, 
των ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων, τη χρηματοδότηση τους από την Γ.Γ. Αθλητισμού.
▶ τη στήριξη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτίσεων στην πόλη και η ανάπτυξη μιας 
πλέριας δράσης Δήμου και φορέων της πόλης ενάντια στα ναρκωτικά και την 
ναρκωκουλτούρα.
▶ Την προστασία του Υμηττού από τα λογής συμφέροντα που τον πολιορκούν και που θα 
μεγαλώσουν κάτω από το πρίσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Ελληνικό και 
παραλιακό μέτωπο. Διευθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης, με σημαντική την 
περιβαλλοντική διάσταση.
▶ Δύναμη του Δήμου είναι οι Εργαζόμενοι του. Είμαστε ενάντια σε κάθε 
ιδιωτικοποίηση που στοχεύουν κυβέρνηση, ΝΔ, ΚΙΝλ και που διολισθαίνει σταθερά 
και η σημερινή Δημοτική Αρχή, με τις εργολαβίες και τις αναθέσεις έργων σε ιδιώτες, 
τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις ΜΚΟ, τις οποίες ενστερνίζεται και προπαγανδίζει η παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ και που στόχο έχουν να υποκαταστήσουν τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες. Θεωρούμε πρόκληση τα πλεονάσματα που προπαγανδίζει η Δημοτική 
Αρχή. Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει την 3η θέση μεταξύ των αστικών Δήμων που 
δαπανούν τους λιγότερους πόρους για τους κατοίκους τους!
▶ Στηρίζουμε την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στην καθαριότητα και τα 
συνεργεία, τις καθαρίστριες των σχολείων, τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς.
▶ Την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων  στην 
καθαριότητα και το γκαράζ, τους κήπους, στο κοιμητήριο, στις καθαρίστριες των σχολείων. 
Λέμε αποφασιστικά ΟΧΙ στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
▶ Κατάργηση των Νομικών προσώπων για κοινωνική πολιτική, πολιτισμό - αθλητισμό. 
Πέρασμα τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού σε 
καθαριότητα, τεχνικό συνεργείο, “Βοήθεια στο Σπίτι”, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, 
Γηροκομείο.  
▶ Αποδέσμευση της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου από εργολαβίες και αναθέσεις σε 
ιδιώτες. Η πλήρης στελέχωση σε προσωπικό, η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας 
των εργαζομένων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητά τους.

Το κόκκινο ψηφοδέλτιο στο Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής είναι η Λαϊκή απάντηση 
στο μαύρο της ανεργίας, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της τσακισμένης 
σύνταξης, της εμπορευματοποίησης και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που 
διαπλέκονται με την τοπική διοίκηση. Είναι το ρωμαλέο ΝΑΙ εργαζόμενων, ανέργων, νέων, 
συνταξιούχων να δυναμώσει η Λαϊκή διεκδίκηση και Αντεπίθεση. 
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Τρεις διαφορετικές κάλπες του Μάη, ένας ο στόχος!
 
Να βγει ενισχυμένος ο Λαός, η πάλη του ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που 
υλοποιείται ενιαία από ΕΕ, αστικές κυβερνήσεις και κόμματα, δήμους και περιφέρειες

Τώρα που οι αυταπάτες για την λεγόμενη αριστερή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
βούλιαξαν στον βούρκο της αντιλαϊκής πολιτικής, που τα βάρη στις λαϊκές πλάτες 
υπογράφονται με τρία μνημόνια και απ΄ όλα τα αστικά κόμματα, που η ΝΔ 
"εξαγνισμένη" από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκει να διαδεχτεί τους μετρ της 
κωλοτούμπας για να έχουμε “μία από τα ίδια”, τώρα που δοκιμάσαμε τα λογής 
κίβδηλα αναχώματα και τους σαλταδόρους της πολιτικής.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι επιλογή μάχης και λαϊκής χειραφέτησης.

Για τον λαϊκό κόσμο και τη νεολαία του, που νοιώθουν οργή και αγανάκτηση για την διαιώνιση της φτώχειας, 
της ανέχειας, της ανεργίας, χτες στο όνομα της κρίσης σήμερα στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
Ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων.
Για τον λαϊκό κόσμο και την νέα γένια που δεν νοιώθουν διόλου ασφαλείς βλέποντας την αστική τάξη της 
χώρας να χορεύει με τους Νατοϊκούς Λύκους και τις ΗΠΑ. Που το αιματοκύλισμα έφτασε στη γειτονιά και στην 
πόρτα μας. Που δεν ταυτίζει τις λαϊκές επιδιώξεις για προκοπή και ανάπτυξη με αυτές του ευρωενωσιακού 
κεφαλαίου που ρίχνει στη φτώχεια τους λαούς της Ευρώπης, σιγοντάρει τον εθνικισμό, τον φασισμό και τον 
αντικομμουνισμό.
Χορτάσαμε από σωτήρες, γραφειοκράτες, γιάπηδες και αστούς πολιτευτές που με οδηγό την ανάπτυξη της 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, γράφουν “στα παλαιότερα των υποδημάτων τους” όνειρα και 
λαϊκές ανάγκες.

Η ανατροπή που έχουν ανάγκη σήμερα οι νέοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι 
συνταξιούχοι, θα έρθει με οργάνωση στους χώρους δουλειάς που θεριεύει η εκμετάλλευση, 
στους χώρους σπουδών που αντί για πτυχία μοιράζουν απόγνωση, στις γειτονιές και τις 
πόλεις της Αττικής που αγκομαχούν μέσα στην ανεργία, την ανέχεια, την αναδουλειά του 
μικρομάγαζου.
Αυτά τα χρόνια που μαίνεται ο αντιλαϊκός πόλεμος, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μαζί με πολλούς 
άλλους αγωνιστές, έδωσαν τη μάχη οργάνωσης των λαϊκών εργατικών αγώνων και 
κινητοποιήσεων στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους φοίτησης της 
νεολαίας.

Αποκάλυψαν την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ, των επιχειρηματικών ομίλων, έδειξαν το 
δρόμο της πολιτική διεξόδου για το λαό.
Ανέδειξαν τις λαϊκές ανάγκες, διεκδίκησαν μέτρα ανακούφισης, απέσπασαν λύσεις, μικρές ή μεγαλύτερες 
ανάσες, για τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο μας ήταν δύναμη Λαϊκής Αντιπολίτευσης, 
απέναντι σε κυβερνήσεις και Δημοτική αρχή. 

▶ Στήριξε τον αγώνα εργαζομένων και συμβασιούχων για μόνιμη σταθερή δουλειά. Πάλεψε 
για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού σε σειρά από υπηρεσίες του Δήμου.

▶ Ανέδειξε την ανάγκη διεύρυνσης του δικτύου της προσχολικής ηλικίας, παιδικοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία, την χρηματοδότηση των σχολείων.

▶ Πρόβαλε τις ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στο ΙΚΑ της περιοχής.

▶ Αντιπαρατέθηκε με την πολιτική της ανταπόδοσης που εξαπλώθηκε σε κάθε δράση του 
Δήμου. Πρόβαλε την κατάργηση των τελών καθαριότητας στους Δήμους και την πλήρη 
χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

▶ Εναντιώθηκε σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς στο Δήμο.

▶ Αποκάλυψε το ξεπούλημα της δημοσίας γης που είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας, την 
παράδοση της στο Υπεραταμείο με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

▶ ΕΕνημέρωσε και κινητοποίησε τους φορείς. Κατήγγειλε το αλισβερίσι Βαλασόπουλου – 
Κοκοτίνη με την ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ
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Η απαίτηση για άμεση Κυβερνητική ρύθμιση ώστε οι υποδομές και τα δημόσια 
κτήματα να περάσουν στο δήμο, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη όλων των 
κοινωνικών αναγκών χωρίς επιχειρηματική δράση, είναι ο μοναδικός δρόμος για την 
προστασία τους. Κάθε υποχώρηση από αυτή την γραμμή σημαίνει συνυπευθυνότητα 
στο ξεπούλημα.

Οι αντίπαλοί μας είναι πιστή εικόνα των κομμάτων που κυβέρνησαν όλα αυτά τα 
χρόνια (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ). Προίκα τους τα “έργα και οι ημέρες” της αντιλαϊκής 
πολιτικής και των μνημονίων, που πήραν σάρκα και οστά για Δήμους και Περιφέρειες 
με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, του Καλλικράτη και Κλεισθένη.

Η δεκαετία του '80 σφραγίστηκε με την εμβληματική παρουσία του κομμουνιστή Δημάρχου 
Δημήτρη Κιντή
Στην συνέχεια ήρθε η αλληλοδιαδοχή, η σύμπλευση και η ίδια αντιλαϊκή ρώτα από ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ στο Δήμο. Σήμερα έχουν Μέγα χορηγό τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση, Δήμο, Περιφέρεια.
Με νέο εκλογικό σύστημα στην τοπική διοίκηση, γινόμαστε κοινωνοί μιας πασαρέλας 
υποψηφίων. "Νέοι", "μοιραίοι", υμνητές της επιχειρηματικότητας, συνεργοί και στηρίγματα 
της αντιλαϊκής πολιτικής που θέλει το Δήμο μακρύ χέρι του κράτους, μπαίνει στην τσέπη των 
λαϊκών νοικοκυριών και εμπορεύεται βασικές κοινωνικές ανάγκες

Όμορφη πόλη είναι η Πόλη που κόσμος της ζει χωρίς την αγωνία για το μεροκάματο, 
το νοίκι και το δάνειο που δεν βγαίνει, την σύνταξη που δεν φτάνει. Είναι η Πόλη που 
τα παιδιά της προϋπαντούν το μέλλον με σιγουριά, με διέξοδο σε δουλειά, μόρφωση, 
πολιτισμό, αθλητισμό, ελεύθερο δημιουργικό χρόνο, χωρίς την μάστιγα των 
ναρκωτικών.

Να σκεφτεί και να απαντήσει με βάση την πείρα του ο λαϊκός - εργατικός κόσμος στην 
πόλη μας! Θέλει Δήμαρχο διεκπεραιωτή και manager της αντιλαϊκής πολιτικής ή 
Δήμαρχο και εκλεγμένους αγωνιστές που θα ανταμώσουν ξανά με το λαό, τις αγωνίες 
και τις ανάγκες του;

Με τον ρεαλισμό των δυνατοτήτων που δίνει η εποχής μας, θα προβάλουμε και θα 
παλέψουμε τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες από όποια θέση βρεθούμε στο Δήμο.

▶ Το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή δουλειά, τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, τη μόρφωση 
για όλα τα παιδιά χωρίς ταξικές διακρίσεις.

▶ Τη στήριξη του λαϊκού εισοδήματος από τη φοροεπιδρομή κράτους – Δήμου. Με δραστική 
μείωση στα τέλη καθαριότητας για κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη, αύξηση τους 
για super-market, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση της ανταπόδοσης σε 
παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, συμβολική στο κολυμβητήριο.

▶ Την αξιοποίηση της δημόσιας γης για την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, 
νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, νέες προνοιακές, αθλητικές - πολιτιστικές υποδομές.

▶ ΓΓια την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας των σχολείων από το κράτος, τη 
συντήρηση και τον προσεισμικό έλεγχο τους.

Θέτουμε σε προτεραιότητα:

▶ τη στήριξη και ανάδειξη της πολιτιστικής δραστηριότητας και δημιουργίας στην Πόλη. 
Προτεραιότητα τη σχολική κοινότητα - τους μαθητές, τους πολιτιστικούς φορείς, τις θεατρικές 
και μουσικές ομάδες που δημιουργούν στην πόλη.
▶ την επάνοδο των αθλητικών κέντρων στο Δήμο και που η Δημοτική Αρχή έχει παραδώσει 
σε επιχειρηματίες. Την προώθηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού με την 
συνέργεια των εργαζόμενων και των υποδομών του Δήμου, των γυμναστών στα σχολεία, 
των ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων, τη χρηματοδότηση τους από την Γ.Γ. Αθλητισμού.
▶ τη στήριξη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτίσεων στην πόλη και η ανάπτυξη μιας 
πλέριας δράσης Δήμου και φορέων της πόλης ενάντια στα ναρκωτικά και την 
ναρκωκουλτούρα.
▶ Την προστασία του Υμηττού από τα λογής συμφέροντα που τον πολιορκούν και που θα 
μεγαλώσουν κάτω από το πρίσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Ελληνικό και 
παραλιακό μέτωπο. Διευθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης, με σημαντική την 
περιβαλλοντική διάσταση.
▶ Δύναμη του Δήμου είναι οι Εργαζόμενοι του. Είμαστε ενάντια σε κάθε 
ιδιωτικοποίηση που στοχεύουν κυβέρνηση, ΝΔ, ΚΙΝλ και που διολισθαίνει σταθερά 
και η σημερινή Δημοτική Αρχή, με τις εργολαβίες και τις αναθέσεις έργων σε ιδιώτες, 
τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις ΜΚΟ, τις οποίες ενστερνίζεται και προπαγανδίζει η παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ και που στόχο έχουν να υποκαταστήσουν τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες. Θεωρούμε πρόκληση τα πλεονάσματα που προπαγανδίζει η Δημοτική 
Αρχή. Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει την 3η θέση μεταξύ των αστικών Δήμων που 
δαπανούν τους λιγότερους πόρους για τους κατοίκους τους!
▶ Στηρίζουμε την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στην καθαριότητα και τα 
συνεργεία, τις καθαρίστριες των σχολείων, τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς.
▶ Την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων  στην 
καθαριότητα και το γκαράζ, τους κήπους, στο κοιμητήριο, στις καθαρίστριες των σχολείων. 
Λέμε αποφασιστικά ΟΧΙ στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
▶ Κατάργηση των Νομικών προσώπων για κοινωνική πολιτική, πολιτισμό - αθλητισμό. 
Πέρασμα τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού σε 
καθαριότητα, τεχνικό συνεργείο, “Βοήθεια στο Σπίτι”, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, 
Γηροκομείο.  
▶ Αποδέσμευση της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου από εργολαβίες και αναθέσεις σε 
ιδιώτες. Η πλήρης στελέχωση σε προσωπικό, η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας 
των εργαζομένων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητά τους.

Το κόκκινο ψηφοδέλτιο στο Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής είναι η Λαϊκή απάντηση 
στο μαύρο της ανεργίας, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της τσακισμένης 
σύνταξης, της εμπορευματοποίησης και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που 
διαπλέκονται με την τοπική διοίκηση. Είναι το ρωμαλέο ΝΑΙ εργαζόμενων, ανέργων, νέων, 
συνταξιούχων να δυναμώσει η Λαϊκή διεκδίκηση και Αντεπίθεση. 

 



ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ
ΠΑΝΤΟΥ!

Τρεις διαφορετικές κάλπες του Μάη, ένας ο στόχος!
 
Να βγει ενισχυμένος ο Λαός, η πάλη του ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που 
υλοποιείται ενιαία από ΕΕ, αστικές κυβερνήσεις και κόμματα, δήμους και περιφέρειες

Τώρα που οι αυταπάτες για την λεγόμενη αριστερή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
βούλιαξαν στον βούρκο της αντιλαϊκής πολιτικής, που τα βάρη στις λαϊκές πλάτες 
υπογράφονται με τρία μνημόνια και απ΄ όλα τα αστικά κόμματα, που η ΝΔ 
"εξαγνισμένη" από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκει να διαδεχτεί τους μετρ της 
κωλοτούμπας για να έχουμε “μία από τα ίδια”, τώρα που δοκιμάσαμε τα λογής 
κίβδηλα αναχώματα και τους σαλταδόρους της πολιτικής.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι επιλογή μάχης και λαϊκής χειραφέτησης.

Για τον λαϊκό κόσμο και τη νεολαία του, που νοιώθουν οργή και αγανάκτηση για την διαιώνιση της φτώχειας, 
της ανέχειας, της ανεργίας, χτες στο όνομα της κρίσης σήμερα στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
Ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων.
Για τον λαϊκό κόσμο και την νέα γένια που δεν νοιώθουν διόλου ασφαλείς βλέποντας την αστική τάξη της 
χώρας να χορεύει με τους Νατοϊκούς Λύκους και τις ΗΠΑ. Που το αιματοκύλισμα έφτασε στη γειτονιά και στην 
πόρτα μας. Που δεν ταυτίζει τις λαϊκές επιδιώξεις για προκοπή και ανάπτυξη με αυτές του ευρωενωσιακού 
κεφαλαίου που ρίχνει στη φτώχεια τους λαούς της Ευρώπης, σιγοντάρει τον εθνικισμό, τον φασισμό και τον 
αντικομμουνισμό.
Χορτάσαμε από σωτήρες, γραφειοκράτες, γιάπηδες και αστούς πολιτευτές που με οδηγό την ανάπτυξη της 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, γράφουν “στα παλαιότερα των υποδημάτων τους” όνειρα και 
λαϊκές ανάγκες.

Η ανατροπή που έχουν ανάγκη σήμερα οι νέοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι 
συνταξιούχοι, θα έρθει με οργάνωση στους χώρους δουλειάς που θεριεύει η εκμετάλλευση, 
στους χώρους σπουδών που αντί για πτυχία μοιράζουν απόγνωση, στις γειτονιές και τις 
πόλεις της Αττικής που αγκομαχούν μέσα στην ανεργία, την ανέχεια, την αναδουλειά του 
μικρομάγαζου.
Αυτά τα χρόνια που μαίνεται ο αντιλαϊκός πόλεμος, οι δυνάμεις του ΚΚΕ μαζί με πολλούς 
άλλους αγωνιστές, έδωσαν τη μάχη οργάνωσης των λαϊκών εργατικών αγώνων και 
κινητοποιήσεων στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους φοίτησης της 
νεολαίας.

Αποκάλυψαν την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ, των επιχειρηματικών ομίλων, έδειξαν το 
δρόμο της πολιτική διεξόδου για το λαό.
Ανέδειξαν τις λαϊκές ανάγκες, διεκδίκησαν μέτρα ανακούφισης, απέσπασαν λύσεις, μικρές ή μεγαλύτερες 
ανάσες, για τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο μας ήταν δύναμη Λαϊκής Αντιπολίτευσης, 
απέναντι σε κυβερνήσεις και Δημοτική αρχή. 

▶ Στήριξε τον αγώνα εργαζομένων και συμβασιούχων για μόνιμη σταθερή δουλειά. Πάλεψε 
για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού σε σειρά από υπηρεσίες του Δήμου.

▶ Ανέδειξε την ανάγκη διεύρυνσης του δικτύου της προσχολικής ηλικίας, παιδικοί σταθμοί, 
νηπιαγωγεία, την χρηματοδότηση των σχολείων.

▶ Πρόβαλε τις ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στο ΙΚΑ της περιοχής.

▶ Αντιπαρατέθηκε με την πολιτική της ανταπόδοσης που εξαπλώθηκε σε κάθε δράση του 
Δήμου. Πρόβαλε την κατάργηση των τελών καθαριότητας στους Δήμους και την πλήρη 
χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

▶ Εναντιώθηκε σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς στο Δήμο.

▶ Αποκάλυψε το ξεπούλημα της δημοσίας γης που είναι σε εξέλιξη στην πόλη μας, την 
παράδοση της στο Υπεραταμείο με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

▶ ΕΕνημέρωσε και κινητοποίησε τους φορείς. Κατήγγειλε το αλισβερίσι Βαλασόπουλου – 
Κοκοτίνη με την ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η απαίτηση για άμεση Κυβερνητική ρύθμιση ώστε οι υποδομές και τα δημόσια 
κτήματα να περάσουν στο δήμο, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη όλων των 
κοινωνικών αναγκών χωρίς επιχειρηματική δράση, είναι ο μοναδικός δρόμος για την 
προστασία τους. Κάθε υποχώρηση από αυτή την γραμμή σημαίνει συνυπευθυνότητα 
στο ξεπούλημα.

Οι αντίπαλοί μας είναι πιστή εικόνα των κομμάτων που κυβέρνησαν όλα αυτά τα 
χρόνια (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ). Προίκα τους τα “έργα και οι ημέρες” της αντιλαϊκής 
πολιτικής και των μνημονίων, που πήραν σάρκα και οστά για Δήμους και Περιφέρειες 
με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, του Καλλικράτη και Κλεισθένη.

Η δεκαετία του '80 σφραγίστηκε με την εμβληματική παρουσία του κομμουνιστή Δημάρχου 
Δημήτρη Κιντή
Στην συνέχεια ήρθε η αλληλοδιαδοχή, η σύμπλευση και η ίδια αντιλαϊκή ρώτα από ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ στο Δήμο. Σήμερα έχουν Μέγα χορηγό τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση, Δήμο, Περιφέρεια.
Με νέο εκλογικό σύστημα στην τοπική διοίκηση, γινόμαστε κοινωνοί μιας πασαρέλας 
υποψηφίων. "Νέοι", "μοιραίοι", υμνητές της επιχειρηματικότητας, συνεργοί και στηρίγματα 
της αντιλαϊκής πολιτικής που θέλει το Δήμο μακρύ χέρι του κράτους, μπαίνει στην τσέπη των 
λαϊκών νοικοκυριών και εμπορεύεται βασικές κοινωνικές ανάγκες

Όμορφη πόλη είναι η Πόλη που κόσμος της ζει χωρίς την αγωνία για το μεροκάματο, 
το νοίκι και το δάνειο που δεν βγαίνει, την σύνταξη που δεν φτάνει. Είναι η Πόλη που 
τα παιδιά της προϋπαντούν το μέλλον με σιγουριά, με διέξοδο σε δουλειά, μόρφωση, 
πολιτισμό, αθλητισμό, ελεύθερο δημιουργικό χρόνο, χωρίς την μάστιγα των 
ναρκωτικών.

Να σκεφτεί και να απαντήσει με βάση την πείρα του ο λαϊκός - εργατικός κόσμος στην 
πόλη μας! Θέλει Δήμαρχο διεκπεραιωτή και manager της αντιλαϊκής πολιτικής ή 
Δήμαρχο και εκλεγμένους αγωνιστές που θα ανταμώσουν ξανά με το λαό, τις αγωνίες 
και τις ανάγκες του;

Με τον ρεαλισμό των δυνατοτήτων που δίνει η εποχής μας, θα προβάλουμε και θα 
παλέψουμε τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες από όποια θέση βρεθούμε στο Δήμο.

▶ Το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή δουλειά, τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, τη μόρφωση 
για όλα τα παιδιά χωρίς ταξικές διακρίσεις.

▶ Τη στήριξη του λαϊκού εισοδήματος από τη φοροεπιδρομή κράτους – Δήμου. Με δραστική 
μείωση στα τέλη καθαριότητας για κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη, αύξηση τους 
για super-market, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση της ανταπόδοσης σε 
παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, συμβολική στο κολυμβητήριο.

▶ Την αξιοποίηση της δημόσιας γης για την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, 
νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, νέες προνοιακές, αθλητικές - πολιτιστικές υποδομές.

▶ ΓΓια την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας των σχολείων από το κράτος, τη 
συντήρηση και τον προσεισμικό έλεγχο τους.

Θέτουμε σε προτεραιότητα:

▶ τη στήριξη και ανάδειξη της πολιτιστικής δραστηριότητας και δημιουργίας στην Πόλη. 
Προτεραιότητα τη σχολική κοινότητα - τους μαθητές, τους πολιτιστικούς φορείς, τις θεατρικές 
και μουσικές ομάδες που δημιουργούν στην πόλη.
▶ την επάνοδο των αθλητικών κέντρων στο Δήμο και που η Δημοτική Αρχή έχει παραδώσει 
σε επιχειρηματίες. Την προώθηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού με την 
συνέργεια των εργαζόμενων και των υποδομών του Δήμου, των γυμναστών στα σχολεία, 
των ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων, τη χρηματοδότηση τους από την Γ.Γ. Αθλητισμού.
▶ τη στήριξη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτίσεων στην πόλη και η ανάπτυξη μιας 
πλέριας δράσης Δήμου και φορέων της πόλης ενάντια στα ναρκωτικά και την 
ναρκωκουλτούρα.
▶ Την προστασία του Υμηττού από τα λογής συμφέροντα που τον πολιορκούν και που θα 
μεγαλώσουν κάτω από το πρίσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Ελληνικό και 
παραλιακό μέτωπο. Διευθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης, με σημαντική την 
περιβαλλοντική διάσταση.
▶ Δύναμη του Δήμου είναι οι Εργαζόμενοι του. Είμαστε ενάντια σε κάθε 
ιδιωτικοποίηση που στοχεύουν κυβέρνηση, ΝΔ, ΚΙΝλ και που διολισθαίνει σταθερά 
και η σημερινή Δημοτική Αρχή, με τις εργολαβίες και τις αναθέσεις έργων σε ιδιώτες, 
τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις ΜΚΟ, τις οποίες ενστερνίζεται και προπαγανδίζει η παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ και που στόχο έχουν να υποκαταστήσουν τις δημόσιες κοινωνικές 
υπηρεσίες. Θεωρούμε πρόκληση τα πλεονάσματα που προπαγανδίζει η Δημοτική 
Αρχή. Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει την 3η θέση μεταξύ των αστικών Δήμων που 
δαπανούν τους λιγότερους πόρους για τους κατοίκους τους!
▶ Στηρίζουμε την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στην καθαριότητα και τα 
συνεργεία, τις καθαρίστριες των σχολείων, τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς.
▶ Την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων  στην 
καθαριότητα και το γκαράζ, τους κήπους, στο κοιμητήριο, στις καθαρίστριες των σχολείων. 
Λέμε αποφασιστικά ΟΧΙ στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών.
▶ Κατάργηση των Νομικών προσώπων για κοινωνική πολιτική, πολιτισμό - αθλητισμό. 
Πέρασμα τους στις υπηρεσίες του Δήμου. Προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού σε 
καθαριότητα, τεχνικό συνεργείο, “Βοήθεια στο Σπίτι”, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, 
Γηροκομείο.  
▶ Αποδέσμευση της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου από εργολαβίες και αναθέσεις σε 
ιδιώτες. Η πλήρης στελέχωση σε προσωπικό, η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας 
των εργαζομένων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητά τους.

Το κόκκινο ψηφοδέλτιο στο Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής είναι η Λαϊκή απάντηση 
στο μαύρο της ανεργίας, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της τσακισμένης 
σύνταξης, της εμπορευματοποίησης και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που 
διαπλέκονται με την τοπική διοίκηση. Είναι το ρωμαλέο ΝΑΙ εργαζόμενων, ανέργων, νέων, 
συνταξιούχων να δυναμώσει η Λαϊκή διεκδίκηση και Αντεπίθεση. 

 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ  ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ


