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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

Εpyαζόμενοι, άνεpyοι, αypότες, 
εnαyyελματίες, αuνταξιοιίχοι, 
νέοι και νέες 

Το ΚΚΕ σάς καλεί να συ μ πορευτούμε στις ευρωεκλογές, 

στις δnμοτικές και περιφερειακές εκλογές, 

στις βουλευτικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν. 

Οι τοπικές εκλογές δεν είναι «κάτι άλλο», 

είναι απόλυτα ενταγμένες 

στn συνολικn πολιτικn 

αντι παράθεσn. 



Το πραyμαι:ικό δίλημμα nou 

μπαίνει μπροαι:ά αι:ον λαό, 
, , 

ειναι ενα: 

Θα συνεχίσουμε στον ίδιο 

δρόμο, αυτού του σάπιου 

εκμεταλλευτικού συστnματος, 

που αποδεδειγμένα φέρνει 

νέα δεινά κ α ι καταστροφές 
, 

n 

θα aντεπιτεθούμε μαζικά 

και δυναμικά παντού, για ν' 

ανοίξει επιτέλους ο δικός μας 

δρόμος για τnν ικανοποίnσn 

των σύγχρονων κοινωνικών 

αναγκών 



Οι διοικnσεις των Δnμων και των Περιφερειών 
αλλά και οι «aντιπολιτεύσεις», είτε ανnκουν σε 
άλλα κόμματα είτε εμφανίζονται με τον μανδύα 
του «Ονεξάρτnτου», υλοποίnσαν n στnριξαν τις 
επιταγές τnς κυβέρνnσnς και τnς ΕΕ για τnν ενί
σχυσn τnς Τοπικnς Διοίκnσnς ως στnρίγματος 
των επιχειρnματικών ομίλων και ως φορομπnχτι
κού και αντιλαϊκού μnχανισμού. 

Μόνον οι δυνάμεις τnς «Λαϊκnς Συσπείρωσnς» 
είτε στn διοίκnσn του δnμου είτε όχι λειτούργnσαν 
ως πραγματικn λαϊκn αντιπολίτευσn. 

tv1ε το ψnφοδέλτιο τnς «Λαϊκnς Συσπείρωσnς» 
που στnρίζει το ΚΚΕ μπορούμε να απαντnσουμε 
στnv· ενιαία επίθεσn που δέχονται n ζωn και τα 

δικαιώματά μας από το κεφάλαιο και τις κυβερ
νnσεις του, τnν Ευρωπαϊκn Ένωσn, τους Δnμους 
και τις Περιφέρειες ως στnρίγματά τους. 

• Μπορούμε να δυναμώσουμε τον μοναδικό 
πόλο τnς αντίστασnς και τnς προοπτικnς για τον 
λαό, με ισχυρό ΚΚΕ παντού, κόντρα στο δίπολο 
ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ, που στnνεται για να εγκλωβιστεί n 
λαϊκn δυσαρέσκεια. 

• Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να καθυ
στερnσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να διεκδικnσουμε 
μέτρα ανακούφισnς για τn λαϊκn οικογένεια, να 
ανοίξουμε το δρόμο για να επιβάλουμε ριζικές 
αλλαγές, για να ζnσουμε καλύτερα εμείς και τα 
παιδιά μας. 

Οι υποψήφιοι της ιιλαϊκής Σuαπείρωαης», 
των ψηφοδελτίων ποu στηρίζει το ΚΚΕ αε όλη την Ελλάδα, 
είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού κινήματος, 
των ριζοσπαστικών συσπειρώσεων των βιοπαλαιστών αγροτών 

και επαγγελματιών, επιστημόνων, των γυναικών, της νεολαίας. 

• Πρωτοστάτησαν στους αγώνες, για να μn 
φορτωθεί n εργατικn τάξn, ο λαός τα βάρn τnς 
κρίσnς. Δεν τα δίπλωσαν μπροστά στnν επίθεσn 
του κεφαλαίου, των κυβερνnσεων και των κομμά
των του. 

• ΠρόfJαλαν ότι n ελπίδα βρίσκεται στnν αντιμο
νοπωλιακn - αντικαπιταλιστικn πάλn, δεν «τσίμπn
σαν» στις αυταπάτες «τnς αριστερnς διαχείρισnς». 
Δεν έβαλαν πλάτn στn στnριξn των επιχειρnματι
κών ομίλων σε βάρος των εργαζομένων. 

• Αποκάλυψαν ότι τα μνnμόνια nταν χρnσιμα 

εργαλεία για τnν κερδοφορία των επιχειρnματι
κών ομίλων. Δεν βάφτισαν τον αντιλαϊκό πόλεμο 
και τα μνnμόνια «αναγκαίο κακό». 

• .Διεκδικούν τnν ανάκτnσn των απωλειών του 
λαού, τnν ικανοποίnσn των λαϊκών αναγκών. Δεν 
συμβιβάζονται με τα ψίχουλα τnς καπιταλιστικnς 
ανάπτυξnς. 

• Απαιτούν σύγχρονα δικαιώματα σε όλους τους 
τομείς τnς ζωnς τnς λαϊκnς οικογένειας. Δεν συμ
φιλιώνονται με τnν ανακύκλωσn τnς φτώχειας, τn 
φορολnστεία, τα ματωμένα πλεονάσματα. 

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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ΛΑϊΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

Δuvαμώvοuμε nαvτοιί 
rη «λαϊκή Συσπείρωση», 
σε Κοιvόrηrες, Δήμους 

και Περιφέρειες 

Δυναμώνουμε 
την εργατική- λαϊκή αντιπολίτευση 

απέναντι στις κυβερνήσεις 

του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ 

καιστους εκλεκτούςτους 

στους Δήμους και τις Περιφέρειες: 

Να ενισχυθεί 
n πλατιά Κοινωνικn Συμμαχία που, 

μέσα και από τα ψnφοδέλτια 

τnς «Λαϊκnς Συσπείρωσnς», θέτει 

στnν πρώτn γραμμn τον αγώνα για: 

τ nν προστασία τnc; μnτρότnτας, 
τnν εφαρμογn μέτρων προστα
σίας τnc; υγείας των εργαζόμενων 
γυναικών. 

••• 

1ft 
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� Για να πολλαπλασιαστούν οι εργατικές 
λα.ίκές δυνάμεις και τα κέντρα αντίστασnc;, 
που αμφισβnτούν, αντιπαλεύουν, παρε
μποδίζουν τnν αντιλαϊκn πολιτικn. 

� Για να χειραφετnθούν ο λαός, οι εργαζό
μενοι, οι άνεργοι, τα παιδιά τους. Να πιστέ
ψουν στο δίκιο τους. Να εμπιστευτούν τn 
δύναμn τους, να ανεβάσουν τις απαιτnσεις 
τους στο ύψος των αναγκών τους. 

� Για να περάσουμε στnν αντεπίθεσn. 
Να έχει αποτελεσματικότnτα n πάλn μας. 

Το δικαίωμα στn μόνιμn και στα
θερn δουλειά με δικαιώματα για 
όλους, με μισθό που να ικανοποι
εί τις ανάγκες. Το δικαίωμα στον 
δnμιουργικό ελεύθερο χρόνο, 
στnν Κοινωνικn Ασφάλισn, στnν 
αξιοπρεπn σύνταξn. 

Το δικαίωμα τnc; νεολαίας για 
ολόπλευρn και δωρεάν μόρφω
σn, στον πολιτισμό, στον αθλnτι
σμό. 

Τnν πλnρn χρnματοδότnσn τnc; 
Τοπικnς Διοίκnσnς από το κρά
τος, για να μnν πλnρώνει διπλά 
και τριπλά το λα.ίκό νοικοκυριό 
για βασικές του ανάγκες. 



Διεκδικεί: 

Τnν καθολικn παροχn υψnλού επιπέ
δου δωρεάν υπnρεσιών Πρωτοβάθ
μια<; Φροντίδα<; Υγείας και Πρόνοια<;, 
με τnν ανάπτυξn, στελέχωσn και εξο
πλισμό των αναγκαίων υποδομών και 
χρnματοδότnσn αποκλειστικά από το 
κράτος. 

Τnν κάλυψn των αναγκών σε σχολικn 
στέγn, νnπιαγωγεία, παιδικούς σταθ
μού<;, υποδομές αθλnτισμού, πολιτι
σμού, ελεύθερων χώρων. 

Tn φροντίδα και αγωγn όλων των παι
διών προσχολικn<; nλικία<;, τnν προστα
σία των ΑμΕΑ, των nλικιωμένων μέσα 
από ένα διευρυμένο κρατικό δίκτυο 
δομών. Τnν πρόσλnψn του αναγκαίου 
για τn λειτουργία τους προσωπικού. 

Τnν κρατικn χρnματοδότnσn και υπο
δομές για τον πολιτισμό, τον μαζικό 
αθλnτισμό, για τους φορείς και τα σω
ματεία που οργανώνουν αυτές τι<; ανα
γκαίε<; δραστnριότnτε<; στις γειτονιές 
και τι<; πόλεις. 

Τον συνολικό σχεδιασμό και τn χρn
ματοδότnσn από το κράτος όλων των 
αναγκαίων μέτρων και έργων για τnν 
πρόλnψn και αντιμετώπισn φυσικών 
καταστροφών (πλnμμύρε<;, πυρκαγιές, 
σεισμούς κ.λπ.), τn<; μεγάλn<; έκτασn<; 
βιομnχανικών και άλλων ατυχnμάτων, 
μολυσματικών εστιών. 

Tn δnμόσια και δωρεάν κάλυψn σε 
αναγκαίε<; υποδομές για τον λαό σε 
ύδρευσn, αποχέτευσn, άρδευσn. 

Τnν προστασία του περιβάλλοντος: 
Ατμόσφαιρα, νερό, πράσινο και ελεύ
θεροι χώροι. Ασφαλn διευθέτnσn των 
ρεμάτων. Εξασφάλισn των αναγκαίων 
έργων οδοποιία<;. 

Tn διαχείρισn των απορριμμάτων με 
γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σε
βασμό στο περιβάλλον, στn δnμόσια 
υγεία, στου<; φυσικούς πόρου<; και όχι 
με κριτnριο τnν επιχειρnματικn κερδο
φορία. 

Αντιπαλεύει: 

ιιι- Tn λειτουργία τn<; Τοπικn<; Διοίκnσn<; ως φορο
μπnχτικού - φοροεισπρακτικού μnχανισμού, με δι
εύρυνσn τn<; ανταποδοτικότnτα<;. 

ιιι- Τnν προώθnσn και στnριξn από τnν Τοπικn Διοί
κnσn τn<; κερδοφορίας των επιχειρnματικών ομί
λων. 

ιιι- Tn μεταφορά αρμοδιοτnτων στους τομείς τn<; 
Παιδείας, τn<; Υγεία<; και τn<; Πρόνοιας στnν Τοπικn 
Διοίκnσn που διασπά τον ενιαίο χαρακτnρα του<; 
και ενισχύει τnν εμπορευματοποίnσn τους. 

ιιι- Τnν παραχώρnσn τn<; δnμόσια<; γn<;, δασών και 
δασικών εκτάσεων και υποδομών στους μεγαλο
επιχειρnματίε<;. 

ιιι- Τις ιδιωτικοποιnσει<;, τnν ανατροπn των εργασι
ακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζο
μένων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται n εντατικο
ποίnσn τn<; εργασία<;, να πλnθαίνουν τα εργατικά 
ατυχnματα στους δnμου<; που αποτελούν τραγικn 
καθnμερινότnτα. 
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Το ΚΚΕ, οι αyωνιστές και 
οι αyωνίστριες στα ψηφοδέλτια 
της ιιλαϊκής Συσπείρωσης" 

Μπαίνουν μπροστά, για να ξεδιπλωθεί ένα 
λαϊκό ρεύμα πολύμορφης μορφωτικής, πολιτι
στικής παρέμβασης σε δrψους, γειτονιές πόλεων 
και χωριά, μέσα από τα σωματεία, τους μαζικούς 
φορείς, τις Λαϊκές Επιτροπές, τις Επιτροπές Αγώνα, 
με τn συνδρομn ριζοσπαστών καλλιτεχνών και δι
ανοουμένων. 

Για να έρθουν σε επαφn οι άνεργοι και άνεργες, 

n νεολαία, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οι συ
νταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα σε πόλεις και χω
ριά, με τnν πολιτιστικn δnμιουργία του λαού μας. 

Πρωτοστατούν στn διαμόρφωσn ενός ρεύμα
τος που αντιπαλεύει τnν πολιτικn τnς ναρκω-κουλ
τούρας, των εξαρτnσεων, τnν υποκουλτούρα, τον 
ατομισμό που καλλιεργεί το εκμεταλλευτικό σύ
στnμα με στόχο τn χειραγώγnσn του λαού. 

Το ΚΚΕ, οι αyωνιατές και 

οι αyωνίατριες στα ψηφοδέλτια 
της ιιλαϊκής Συσπείρωσης" 

Ξεδιπλώνουν στους χώρους δουλειάς, μόρφω
σnς, στις γειτονιές τον αγώνα ενάντια στον ιμπερια
λιστικό πόλεμο και τις επεμβάσεις. Αναδεικνύουν 
τnν όξυνσn των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, 
ΕΕ, Κίνα, Ρωσία για το μοίρασμα του πλούτου στnν 
Αν. Μεσόγειο και τn Μέσn Ανατολrl, τnν αποσταθε
ροποίnσn στα Βαλκάνια. 

Αποκαλύπτουν τnν κυβέρνnσn του ΣΥΡΙΖΑ, n 
οποία, στο όνομα τnς γεωστρατnγικnς αναβάθμι
σnς, που είναι στόχος και τnς ΝΔ, εμπλέκεται ενερ
γά στους aνταγωνισμούς στο πλευρό των αμερικα
νοΝΑΤΟικών και ευρωενωσιακών συμφερόντων, 
βάζοντας σε κίνδυνο το λαό και τn χώρα. 

Με τn σύμφωνn γνώμn τnς ΝΔ και των άλλων 
κομμάτων, n κυβέρνnσn έχει μετατρέψει τnν Ελλά
δα σε απέραντn αμερικανικn βάσn, σε στόχο μιας 
μελλοντικnς στρατιωτικnς σύρραξnς. 

Οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις δεν προστατεύουν 
τn χώρα και τα σύνορα. Λειτουργούν ως ορμnτn-

ρια πολέμου και επεμβάσεων. Μετατρέπουν τnν 
Ελλάδα σε <ψαγνnτn» πιθανών επιθέσεων. 
Η «επέκτασn» των αμερικανοΝΑΤΟικών και ευ
ρωενωσιακών επενδύσεων στnν περιοχn μυρίζει 
μπαρούτι και αίμα. Το κύμα των κατατρεγμένων 
προσφύγων, που κατακλύζει και εγκλωβίζεται στn 
χώρα μας, είναι μια ακόμn απόδειξn ότι οι σχεδια
σμοί των ιμπεριαλιστών στnν περιοχn είναι βαθιά 
εχθρικοί για τους λαούς. 

Στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς, ενεργό 
ρόλο παίζουν δnμαρχοι και περιφερειάρχες που 
ανnκουν στα αστικά κόμματα, γι' αυτό και πρέπει 
να απομονωθούν, να βρουν απέναντί τους τn λα
ϊκn δράσn. 

Ακόμα και μόνο με αυτό το κριτnριο, τnς ευθύνnς 
των κομμάτων τους και των υποψnφίων τους σε 
Δnμους και Περιφέρειες για τn μετατροπn τnς χώ
ρας σε ορμnτnριο πολέμου, ο λαός, και ειδικότερα 
n νέα γενιά, πρέπει να τους απορρίψει. Να στnρί
ξει τα ψnφοδέλτια τnς «Λαϊκnς Συσπείρωσnς». 
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Τώρα χρειάζεται 
να σημάνει ξεσηκωμός, 
από τον λαό και τη νεολαία 

• Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπερια
λιστικό πόλεμο. 

• Να μn χρnσιμοποιnθεί n Ελλάδα ως ορμnτr'φιο 
των ιμπεριαλιστικών κέντρων. 

• Να κλείσει n βάσn τnς Σούδας και όλες οι ξένες 
βάόέις στnν Ελλάδα. 

• Να επιστρέψουν οι Έλλnνες στρατιώτες από 
αποστολές εκτός συνόρων. 

• Να δυναμώσει n πάλn για τnν αποδέσμευσn από 
το ΝΑΤΟ και τnν ΕΕ. 

• Να αποκρουστούν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για 
αλλαγrΊ συνόρων και επαναχάραξrΊ τους με των 

λαών το αίμα, n ενίσχυσn των αλυτρωτισμών και 
του εθνικισμού ως αποτέλεσμα αυτών των σχεδί
ων. 

• Να ενισχυθεί ο αγώνας ενάντια στnν πολιτικrΊ τnς 
κυβέρνnσnς και τnς ΕΕ του εγκλωβισμού χιλιάδων 
μεταναστών στn χώρα μας. Να κλείσουν όλα τα 
«hot spots». Να δυναμώσει n αλλnλεγγύn και να 
αντιμετωπιστούν ο ρατσισμός και n ξενοφοβία. 

• Να δυναμώσουν n κοινrΊ πάλn και n αλλnλεγγύn 
των λαών ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και 
το σύστnμα που τον γεννά. 

• Να απομονωθεί n ναζιστικrΊ εγκλnματικrΊ ΧρυσrΊ 
ΑυγrΊ, τα τσιράκια του κεφαλαίου που μαγαρίζουν 
τις εργατικές- λαϊκές γειτονιές. 

Το ΚΚΕ, οι αyωνιατές και 

οι αyωvίατpιες στα ψηφοδέλτια 

της ιιλαϊκής Σuαnείpωσης» 

Απιnαλειίοuν τις aντιδραστικές αλλαγές στnν 
κεντρικrΊ, ΠεριφερειακrΊ και ΤοπικrΊ Διοίκnσn, οι 
οποίες προωθnθnκαν τα τελευταία 20 χρόνια απ' 
όλες τις κυβερνnσεις με τn στnριξπ τnς πλειοψnφί
ας των δnμάρχων και των περιφερειαρχών. 

tv1ε τnν εφαρμογrΊ τους, n ΤοπικrΊ Διοίκnσn άνοιξε 
νέα πεδία για τnν άνθnσn τnς επιχειρnματικότnτας. 

Οι ΔrΊμοι και οι Περιφέρειες, οι διαφόρων ειδών 
συμπράξεις τους με επιχειρnματίες, οι δnμοτικές 
επιχειρnσεις, τα διαδnμοτικά δίκτυα εξοπλίστnκαν, 
για να στnρίζουν, σε τοπικό και περιφερειακό επί
πεδο, τις aντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνnσεων, 

με τους aντιλαϊκούς ευρωενωσιακούς και επιχει
ρnματικούς σχεδιασμούς. Έχουν πιο ενεργό ρόλο 
στnν εξειδίκευσn τnς αντιλαϊκrΊς πολιτικrΊς, συμ
βάλλοντας στον περιορισμό των κοινωνικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων. 

ΑυτrΊ είναι n κόκκινn κλωστrΊ που δένει τον «Κα
ποδίστρια» με τον «Καλλικράτn» τnς ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ, με τον «Κλεισθένn I» του ΣΥΡΙΖΑ, με μια 
νέα <ψεταρρύθμισn». 

Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις, που έγιναν και 
εξελίσσονται στην Τοπική Διοίκηση, ούτε έφε
ραν ούτε ποτέ θα φέρουν ανάπτυξη προς όφε-
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λος του λαού. Δεν αναιρούν τι<; περιφερειακέ<; 
ανισομετρίε<;, τn συγκέντρωσn του πλούτου σε 
λίγα χέρια. Καμία φιλολαϊκn περιφερειακn n το
πικn πολιτικn δεν μπορεί να υπάρξει όσο n γενικn 
πολιτικn τn<; χώρα<; έχει ω<; προτεραιότnτα τα συμ
φέροντα και τnν κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, το πραγματικό δί
λnμμα για τον λαό, του<; εργαζόμενου<; παραμένει 
ίδιο: «Ανάπτυξn για ποιον και από ποιον». Ανάπτυ
ξn με βάσn τι<; λαϊκέ<; ανάγκε<; και τι<; δυνατότnτε<; 
του τόπου και τn<; εποχn<; n με βάσn τnν κερδο
φορία και τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχει
ρnματικών ομίλων, που όλο και πιο πολύ περιορί
ζουν τnν ικανοποίnσn των λαϊκών αναγκών; 
Εδ�· 

κρίνονται οι πολιτικέ<; 
δυνάμει<; και τα πρόσωπα 

«στn βάσn τn<; εγγύτnτα<;» των οργάνων τn<; τ 0-

πικn<; Διοίκnσn<;, προσπάθnσαν να «χρυσώσουν 
το χάπι», των αντιλαϊκών επιλογών, να ενσωμα
τώσουν λαϊκέ<; δυνάμει<;. Ιν1ε το κάλπικο δίλnμμα 
«συγκεντρωτικό κρότο<; n αποκέντρωσn», απο
κρύπτουν ότι Τοπικn και Περιφερειακn Διοίκnσn 
είναι μέρο<; του κρότου<; και, μαζί με μnχανισμού<; 
τn<; ΕΕ, δρουν ενιαία και εχθρικά απέναντι στον 
λαό και τι<; ανάγκε<; του. 

Δnμαρχοι και περιφερειάρχε<; παίζουν ρόλο κυ
ματοθραύστn των λαϊκών αναγκών. Ιν1ε τι<; δομέ<; 
«διαχείρισn<; τn<; φτώχεια<;» και τn σακούλα «των 
κοινωνικών παντοπωλείων» επιχειρούν να «ξε
πλύνουν» τι<; aντιλαϊκέ<; πολιτικέ<; κυβερνnσεων 

και τn<; ΕΕ, που διαιωνίζουν 
τn φτώχεια και τnν ανεργία, 

που παίρνουν μέρο<; και 
στι<; τοπικέ<; εκλογέ<;. 

Οι Δnμοι και οι Περιφέρειε<; 
έγιναν αρωγοί τn<; ανταπο
δοτικότnτα<;, των ιδιωτικο
ποιnσεων, τn<; ανατροπn<; 
των εργασιακών σχέσεων, 
των προγραμμάτων ανακύ
κλωσn<; των ανέργων, «των 
ελάχιστων κοινωνικών πα-

Σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο, το πραyματικό 
δίλημμα yια τον λαό, τους 
ερyαζόμενοuς παραμένει 

ίδιο: ιιΑvάπτuξη yια 

επιδιώκουν να μειώσουν τι<; 
απαιτnσει<; και τι<; διεκδικn
σει<; του λαού. 

Όσο ο ρόλο<; τn<; Τοπικn<; και 
Περιφερειακn<; Διοίκnσn<; 
στnν προώθnσn τn<; γενικn<; 
αντιλαϊκn<; πολιτικn<; μεγα
λώνει, μεγαλώνουν και «ΟΙ 
δεσμοί» με τα επιχειρnματικά 

, 

ποιοv και απο ποιον>>. 

ροχών». 
Αποτέλεσμα, n εκτόξευσn τn<; απασχολnσιμότn
τα<; και τn<; ευελιξία<; στι<; εργασιακέ<; σχέσει<;, n 
κατακόρυφn μείωσn του μόνιμου προσωπικού, n 
αξιοποίnσn του λεγόμενου εθελοντισμού, n συρ
ρίκνωσn κρίσιμων κοινωνικών υπnρεσιών, που 
τι<; υποκαθιστούν ιδιώτε<;, Ιν1ΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, οι φο
ρεί<; τn<; «Κοινωνικn<; και αλλnλέγγυα<; οικονομί
α<;». Δεν υλοποιούν έργα υποδομών για τι<; λαϊ
κέ<; ανάγκε<;, γιατί δεν είναι επιλέξιμα από τnν ΕΕ, 
αφού δεν προσφέρουν τα προσδοκώμενα κέρδn 
για του<; επιχειρnματικού<; ομίλου<;. 

Απογειώθnκε n φοροεπιδρομn για τα λαϊκά νοι
κοκυριά. Χιλιάδε<; φτωχά νοικοκυριά είναι σnμε
ρα αντιμέτωπα με τι<; κατασχέσει<; και τnν απειλn 
των nλεκτρονικών πλειστnριασμών ακόμα και για 
«οφειλέ<;» 500 ευρώ στου<; Δnμου<;. 

Ιν1ε τα περί «αποκέντρωσn<; και δnμοκρατία<;», 
«λαϊκn<; συμμετοχn<; και ελέγχου από τα κάτω» 

συμφέροντα, οι «πειρασμοί», 
που αφορούν στn διαχείρισn 

χρnμάτων και αρμοδιοτnτων, οι ασφυκτικέ<; πιέ
σει<; από τnν κυβέρνnσn, τα αστικά κόμματα και 
του<; επιχειρnματικού<; ομίλου<; για τnv ευθυγράμ
μισn του<;. 

Στα όργανα των Δnμων και των Περιφερειών 
συνωστίζονται πρόσωπα τn<; αγορά<;, ιδιοκτnτε<; 
Ιν1Ιν1Ε, κάθε λογn<; επιχειρnματίε<;, οι οποίοι λει
τουργούν σαν «manager» τn<; αντιλαϊκn<; πολιτικn<; 
και τn<; επιχειρnματικn<; δράσn<;. 

Οι φασίστε<; τn<; εγκλnματικn<; Χρυσn<; Αυγn<; είτε 
βρnκαν θαλπωρn μέσα στα ψnφοδέλτια διάφο
ρων δnθεν «Ονεξάρτnτων» rl υποψnφιων άλλων 
αστικών κομμάτων είτε εμφανίστnκαν με δικού<; 
του<; συνδυασμού<;, στnριξαν τον αντιλαϊκό ρόλο 
Τοπικών και Περιφερειακών Διοικnσεων.'Εδωσαν 
ρεσιτάλ μίσου<; ενάντια σε πρόσφυγε<; και μετανά
στε<; στι<; γειτονιέ<;, τnν ίδια ώρα που έκαναν πλά
τε<; στα αντιλαϊκά μέτρα. 

08 ΔΗΙ'ν1ΟτιΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ι'ν1ΑΗΣ 2019 



Το ΚΚΕ, οι αyωvιστές και οι αyωvίστριες στα 
ψηφοδέλτια της {(λαϊκής Συσπείρωσης>> 
απαvτοιίv χωρίς μισόλοyα και περιστροφές. 

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 π πραγματοποίησή τους απαιτεί σύ
γκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 

Σε αuτnν τnν κατεύθυνσn δnμιουργούν τις προϋ
ποθέσεις και τους συσχετισμούς να πάρει ανάσα ο 
λαός, να δυναμώσει n πάλn του, να δεχτεί πλnγμα 
το αστικό δίπολο, που όσο πιο ισχυρό είναι τόσο 
πιο πολύ θα συντρίβει τον λαό και τις ανάγκες του. 
Η αντίθεσn τους στnν κατεύθυνσn και το αντιλαϊκό 
περιεχόμενο τnς Τοπικnς και Περιφερειακnς Διοί
κnσnς είναι συνεπnς, γιατί συνδέεται με έναν άλλο 
φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξnς, που έχει ως προτε-

Οι δήμαρχοι και 

οι δημοτικοί σιίμ/Jοuλοι με 
τη «λαϊκή Συσπείρωση>> 
στους δrψους όπου άσκnσαν 

διοίκnσn, έχοντας στο επίκεντρο 
τnς προσοχnς τους τις λαϊκές 

ανάγκες: 

€ 
� 

•• 

li 

� Εμnόδιααv τις κατασχέσεις και 
τους πλειστnριασμούς για χρέn των 
λαϊκών οικογενειών. 

� Μείωααν σnμαντικά τn δnμοτικn 
φορολογία. Χτύπnσαν τnν ανταποδο
τικότnτα σε λειτουργίες και υπnρεσίες 
του δr'ιμου . 

� .Στήριξαν τα σχολεία, διεύρυναν 
το δίκτυο των παιδικών - βρεφικών 

ραιότnτα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, με άλλον 
προσανατολισμό αξιοποίnσnς των αντικειμενικών 
δυνατοτnτων τnς εποχnς και τnς χώρας, με εμπι
στοσύνn στις ικανότnτες και δυνατότnτες του λαού 
να τις οργανώσει. tν1οναδικn προϋπόθεσn ο λαός 
να έχει τnν εξουσία, να κάνει κουμάντο στnν οικο
νομία και τnν κοινωνία συνολικά. 

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

σταθμών. Πnραν πρωτοβουλίες για 
δομές αλλnλεγγύnς προς τον κόσμο 
που ζει στn φτώχεια. 

� .Στήριξαν τις διεκδικnσεις των ερ
γαζομένων στους δr'ιμους τους. 

� Υnερααnίατηκαν και διεύρυναν 
με λαϊκές κινnτοποιnσεις τους χώρους 
πρασίνου - αθλnτισμού - αναψυχnς. 
Διεκδίκnσαν γενικότερα έργα αντισει
σμικnς, αντιπλnμμυρικnς, αντιπυρικnς 
προστασίας. 

� Διεύρυναν το μέτωπο ενάντια σε 
όλα τα ναρκωτικά, στnρίζοντας τnν 
πρόλnψn, τα προγράμματα θεραπείας. 

�Διεκδίκησαν χώρους και υποδο
μές προς όφελος του λαού. 
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Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σήμερα 
στις δημοτικές - περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές, 

στις βουλευτικές είναι δύναμη και όρος aντεπίθεσης του λαού. 

Το ΚΚΕ δεν υποτιμά το επίπεδο των συσχετισμών 
που διαμορφώνονται στι<; δοσμένες συνθnκε<;. 
Δεν κάνει αφ' υψnλού κριτικn. Δίνει τn μάχn 
στου<; δnμου<;, στις λαϊκές γειτονιές και τα χωριά, 
στο εργατικό - λαϊκό κίνnμα, για να ορθώσει το 
ανάστnμά του ο λαό<;, να πιστέψει στn δύναμn και 
το δίκιο του, να διευρύνει τι<; απαιτnσει<; του. 

Είτε σε ρόλο δnμοτικn<; διοίκnσn<; είτε σε ρόλο 
αντιπολίτευσn<; στα δnμοτικά και περιφερειακά 
όργανα, μια υποχρέωσn αναλαμβάνουμε ω<; κομ
μουνιστές: 
Να στnρίξουμε, να προβάλουμε τι<; ανάγκες του 
λαού, τnν πάλn του ενάντια στnν πολιτικn του κε
φαλαίου, των αστικών κομμάτων που τnν προω
θούν και τn στnρίζουν. 

Τα ψηφοδέλτια τοu ΚΚΕ, 
της «λαϊκής Σuαnείpωαης>>: 

• Mnopoύv να εκφράσουν τnν αγανάκτnσn, τn 
διαμαρτυρία, τnν πιο πλατιά καταδίκn τn<; κυρί
αρχn<; πολιτικn<; που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ και με 
τnν οποία ουσιαστικά συμφωνούν n ΝΔ και τα 
άλλα κόμματα. 

• Mnopoύv να αποτυπώσουν τn λαϊκn δυσαρέ
σκεια απέναντι στο γνωστό «γαϊτανάκι» των μετα
γραφών όχι μόνο βουλευτών αλλά και αιρετών 
στου<; δrΊμου<;. 
Απόδειξn ότι οι διαφορές του<; είναι τόσο μικρέ<;, 
γιατί οι στρατnγικέ<; συγκλίσεις του<; είναι πολύ με
γάλες. 

Οι δnμαρχοι, οι δnμοτικοί και περιφερειακοί σύμ
βουλοι εκλεγμένοι με το ΚΚΕ, τn «Λαϊκn Συσπεί
ρωσn», είναι το μάτι και το αυτί του λαού σε όλου<; 
του<; Δnμου<; και τι<; Περιφέρειες. 

Είναι n φωνn που αποκαλύπτει, δυσκολεύει τι<; 
aντιλαϊκέ<; πολιτικές των κυβερνnσεων, των πε
ριφερειακών και δnμοτικών διοικnσεων, αντιπα
λεύει τn στρατnγικn τn<; ΕΕ. 

Είναι n δύναμn που ενnμερώνει, βοnθά τnν οργά
νωσn του λαού και τn<; νεολαία<; του, αναδεικνύει 
τι<; σύγχρονε<; ανάγκες και τι<; διεκδικnσει<; του<;. 

Οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριε<;, οι συνεργα
ζόμενοι μαζί τους δεν υπόσχονται, δεσμεύονται 
για τnν ανάπτυξn τn<; πάλn<; για το σύνολο των 
προβλnμάτων που απασχολούν σnμερα τn λαϊκn 
οικογένεια. 

Η συνεχn<; δράσn του<; μέσα στου<; εργασιακού<; 
χώρου<;, στnν Τοπικn και Περιφερειακn Διοίκn
σn, στις συνοικίες, στου<; χώρου<; μόρφωσn<;, εκεί 
όπου αθλείται και ψυχαγωγείται n νεολαία, είναι n 
ταυτότnτά του<;. 

tν1ε αυτnν τnν αγωνιστικn ταυτότnτα ελέγχονται 
και aπολογούνται στnν εργατικn τάξn και τι<; άλλε<; 
λαϊκές δυνάμει<;. 

tν1ε αυτnν τnν αγωνιστικn διαδρομn, έχουν τn δύ
ναμn να σταθούν απέναντι και ενάντια στον πολυ
πλόκαμο μnχανισμό πίεσn<;, εξαγοράς και ενσω
μάτωσn<; που αναπαράγεται και τοπικά. 

Περισσότεροι δrΊμαρχοι, περιφερειάρχες, δnμοτι
κοί και περιφερειακοί σύμβουλοι σnμαίνει μεγα
λύτερn και ισχυρότερn δύναμn στο πλάι του λαού. 

Ισχυρn λαϊκn αντιπολίτευσn απέναντι στο σύνολο 
τn<; αντιλαϊκn<; πολιτικn<;, στις εκάστοτε κυβερνn
σει<; που τn διαχειρίζονται, στις δnμοτικέ<; και πε
ριφερειακές αρχές που συναινούν στnν προώθn
σn τn<;. 
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Στους Δήμους και τις Περιφέρειες 
δεν ψάχνουμε για διαφορές ανάμε

σα στους εκλεκτούς των κομμάτων. 

Κάνουμε την πραγματική διαφορά. 

Δίνουμε δύναμη στη δύναμή μας. 
Δυναμώνουμε τα ψηφοδέλτια 
που στηρίζει το ΚΚΕ, 
της «λαϊκής Συσπείρωσης» παντού. 

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ 
Φλεβάρnς 2019 


