ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

ΣΩΤΉΡΗΣ ΑΒΡΑΜΌΠΟΥΛΟΣ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΕΝ δίνουμε συγχαρητήρια – ΔΕΝ δίνουμε «ελευθέρας» για νέα μέτρα
Σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα των μνημονίων και τους υποψήφιους δημάρχους τους,
«επίσημους» ή μεταμφιεσμένους σε δήθεν «ανεξάρτητους».
Για τα μεγάλα συμφέροντα έφεραν σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και νέους ανεργία,
ευέλικτη απασχόληση, πετσοκομμένους μισθούς – συντάξεις, άγρια φορολογία, χιλιάδες
πλειστηριασμούς.
Παραδίδουν την πόλη σε αυτά τα συμφέροντα.
Την παραδίδουν στα επικίνδυνα σχέδια ΝΑΤΟ-ΗΠΑ–Ε.Ε. με αποκορύφωμα την απαράδεκτη
συμφωνία των Πρεσπών .

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για τις ανάγκες του λαού της - ΟΧΙ των μεγάλων συμφερόντων
Γέφυρα φιλίας των λαών – ΟΧΙ φυλάκιο ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - Ε.Ε.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

ΣΥΓΚΡΙΝΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΥΡΙΖΑ (Νοτοπούλου), ΝΔ (Ταχιάος, Ορφανός και λοιποί), ΠΑΣΟΚ (Βούγιας) και δήθεν
«ανεξάρτητοι», διεκδικώντας την κληρονομιά Μπουτάρη, συμφωνούν : «το τζάμπα πέθανε».
Προτείνουν
Για την προβληματική ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:
ΝΔ: Ιδιωτικοποίηση – εργολάβους, ΣΥΡΙΖΑ:
ΚΟΙΝωνική
Συνεταιριστική
Επιχείρηση
ως όχημα των εργολάβων. Αποτέλεσμα:
λιγότερη, ακριβότερη καθαριότητα.

της φορομπηχτικής πολιτικής του Δήμου.
Συνέχιση της αδικίας ο αυτοαπασχολούμενος,
μαγαζάτορας στη γειτονιά να πληρώνει ίδια
τέλη με τις εμπορικές αλυσίδες στην Τσιμισκή.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:
Αποκλεισμός
των εργολάβων. Προσλήψεις μόνιμων
εργαζόμενων. Τέλος στην ομηρία των
συμβασιούχων με μονιμοποίηση τους.
Μείωση τελών. Ριζική αναδιοργάνωση
του μηχανισμού στην καθαριότητα με
προτεραιότητα στις γειτονιές: αλλαγή στην
ιεράρχηση των δρομολογίων αποκομιδής και
στη χωροθέτηση κάδων , ολοκλήρωση και
διεύρυνση του συστήματος υπογειοποίησης.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:
Διεκδίκηση από το κράτος των οφειλόμενων
εκατομμυρίων στο Δήμο. Δραστική μείωση
τοπικών φόρων, ανταποδοτικών τελών στην
κατοικία και στην επαγγελματική στέγη. Να
πληρώσουν στο ∆ήμο οι μεγαλοοφειλέτες επιχειρηματίες που χρωστούν εκατομμύρια.
Για να αποδώσουν όσα υποχρεούνται από
το νόμο οι κεφαλαιοκράτες του τουρισμού
- ξενοδόχοι, διαφημιστές κ.α., ώστε να
βρεθούν οι πόροι για να ανακουφιστούν οι
πολλοί.

Για τον απαράδεκτο ΟΑΣΘ:

Ελεγχόμενη στάθμευση :

ΝΔ :σε ιδιώτες - ΣΥΡΙΖΑ : σε ιδιώτες (μέσω
των δήμων). Συμφωνούν στην εφαρμογή
της Ευρωπαϊκής οδηγίας - νόμου ΣΥΡΙΖΑ για
ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών,
για χειρότερη, ακριβότερη συγκοινωνία.

ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ : Συνέχιση του χαρατσιού που
τσακίζει κατοίκους του κέντρου και άλλων
περιοχών (Ε’ διαμέρισμα) και επισκέπτες. Η
ιδιωτική εταιρία διαχείρισης να θησαυρίζει
από το «νοίκι» που πληρώνει ο δημότης στην
πόλη του.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ :Αποκλειστικά κρατικός
φορέας αστικών συγκοινωνιών. ΑΜΕΣΑ
δωρεάν συγκοινωνία για εργαζόμενους προς
και από τη δουλειά, συνταξιούχους, ΑΜΕΑ,
φοιτητές, μαθητές, ανέργους.
Για το Νερό – ΕΥΑΘ:

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ΑΜΕΣΑ δραστική
μείωση από 1,70 σε 0,30 την ώρα, στην
προοπτική ολοκληρωτικής κατάργησης του
μέτρου. Καμιά επέκταση στο Ε΄διαμέρισμα
ή αλλού. Απεμπλοκή από ιδιωτικές εταιρίες
διαχείρισης. Προσανατολισμός για δωρεάν
χώρους στάθμευσης.

ΝΔ: Ιδιωτικοποίηση, ΣΥΡΙΖΑ: Ιδιωτικοποίηση
(μέσω των δήμων)
Ναρκωτικά:
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : Καμιά εμπλοκή ιδιώτη
ή δήμου. Κρατικός φορέας διαχείρισης
υδάτων. Μείωση τιμολογίων. Καμιά διακοπή
στα λαϊκά νοικοκυριά.
Δυσβάστακτοι τοπικοί φόροι, ανταποδοτικά
τέλη, χαράτσια, πρόστιμα :
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ: Σιωπή.
Για το 70% των φόρων που πληρώνει ο
δημότης στην εφορία για τον δήμο του και
παρακρατούνται από το κράτος. Συνέχιση

ΝΔ –ΣΥΡΙΖΑ : υποστηρίζουν τη νομοθεσία
ΣΥΡΙΖΑ για «στεγασμένους χώρους ασφαλούς,
ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών». ΟΜΩΣ
ο θάνατος από ναρκωτικά είτε άστεγος είτε
στεγασμένος είναι ΘΑΝΑΤΟΣ.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:
ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά, «σκληρά» ή
«μαλακά». Δομές πρόληψης, ενημέρωσης,
θεραπείας, επανένταξης σε όλες τις γειτονιές.
Χτύπημα της εμπορίας, οχι των χρηστών.

Κυριακάτικη αργία:
ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: Πλήρης συμφωνία για
συνέχιση της κατάργησής της. Πλήγμα
για την ξεκούραση, την οικογένεια των
εργαζόμενων, πλήγμα για τους μικρούς
αυτοαπασχολούμενους του εμπορίου.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Απόδοση των
τελευταίων ελεύθερων χώρων στους
δημότες για πράσινο, αναψυχή, αθλητισμό,
πολιτισμό. Αξιοποίηση μέρους της ΔΕΘ
και του Λιμανιού για δωρεάν πάρκινγκ και
σταθμό μετεπίβασης αστικής συγκοινωνίας
με μικρά, ευέλικτα, δωρεάν λεωφορεία για
το κέντρο της πόλης.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Γενική Νομοθετική
κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας
ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις):
Παιδικοί σταθμοί :
ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: σιωπή για το κλείσιμο πολλών
παιδικών σταθμών, για το άνοιγμα της
«αγοράς» σε ιδιωτικούς σταθμούς σε βάρος
των νέων ζευγαριών.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Κανένα κλείσιμο
παιδικού σταθμού. Να δημιουργηθεί ένα
πλήρες δίκτυο σύγχρονων βρεφονηπιακών
σταθμών σε κάθε γειτονιά με βάση τις ανάγκες
- να μην κλείσει ούτε ένας. Να μειωθούν
γενναία τα τροφεία στους παιδικούς - να
καταργηθούν για τις οικογένειες με χαμηλά
εισοδήματα.
Αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά
έργα :
ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: από κοινού σιωπή. Δεν
φέρνουν κέρδη στους κατασκευαστές, δεν
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η υγεία, η ζωή «στον αέρα». Διάλυση
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου υπέρ των
εργολάβων
ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
:
Διεκδίκηση
κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων (ο
λαός τα πληρώνει με τη φορολογία του)
για συστηματικούς αντισεισμικούς ελέγχους
και επισκευές, πρώτα στα σχολεία. Για
αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα. Ενίσχυση
τεχνικών υπηρεσιών.
ΔΕΘ – Παραλιακό Μέτωπο :
ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: συμφωνία στο σχέδιο
Παγκόσμιας
Τράπεζας
Ιδρύματος
Ροκφέλλερ για παράδοση τους στους
μεγαλοεπιχειρηματίες για επιχειρηματικά
κέντρα, για αποστέρηση των δημοτών από
τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους που
απέμειναν.

ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: σιωπή για το όργιο των ΜΚΟ
που λυμαίνονται λειτουργίες του Δήμου
εισπράττοντας εκατομμύρια από δεκάδες
προγράμματα.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Να σταµατήσει
το όργιο δράσης δεκάδων ΜΚΟ, που
λυµαίνονται
υπηρεσίες-κτίρια-λειτουργίες
του ∆ήµου, εισπράττοντας εκατοµµύρια από
κάθε λογής προγράµµατα.
Αθλητισμός – Πολιτισμός :
ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: συνέχιση των ακριβών
ανταποδοτικών τελών για τις όποιες
λειτουργίες. Υποβάθμιση υποδομών και
οργάνωσης του σχολικού, ερασιτεχνικού
αθλητισμού για όλους.
Έλεγχος των
δραστηριοτήτων
από
επαγγελματικά
κυκλώματα.
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Δραστική μείωση
ανταποδοτικών τελών σε συμβολικό
επίπεδο. Εξασφάλιση χώρων άθλησης –
πολιτισμού σε κάθε γειτονιά με ελεύθερη
πρόσβαση. Ενίσχυση της μαζικής άθλησης,
της
ερασιτεχνικής
δημιουργίας,
των
εκατοντάδων αθλητικών σωματείων και
πολιτιστικών συλλόγων. Στήριξη των
μικρών μουσικών και θεατρικών σκηνών
της πόλης, του ντόπιου καλλιτεχνικού
δυναμικού. Αξιοποίηση για το σκοπό
αυτό Βαφοπουλείου, Κέντρου Ιστορίας,
Μεγάρου Νεδέλκου. Σύνδεση της δημοτικής
βιβλιοθήκης και της δημοτικής πινακοθήκης
με τα σχολεία. Ανάδειξη όλων των μνημείων
ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής και
νεοελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ελεύθερη πρόσβαση στα μνημεία της πόλης ανάδειξη της σύγχρονης ιστορίας της πόλης,
των λαϊκών αγώνων .

Μπροστά στις δημοτικές εκλογές η Λαϊκή Συσπείρωση, ο συνδυασμός που στηρίζει το ΚΚΕ
Απευθύνεται στο λαό της πόλης, στις γειτονιές, σε εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους,
αυτοαπασχολούμενους, νέους.
Μπορεί να μη συμφωνούμε σε όλα. ΟΜΩΣ αξίζει, να κάνουμε ένα βήμα. Να αρχίσουν να αλλάζουν πράγματα.
Να μην εφησυχάζουν όσοι θέλουν να έχουν τον λαό στο χέρι.
Καλούμε
ιδιαίτερα
τους
προοδευτικούς,
ριζοσπάστες,
αριστερούς
ανθρώπους
να
απορρίψουν τα ψευτοδιλήμματα του ΣΥΡΙΖΑ και
των υποψηφίων του περί «αντινεοφιλελεύθερου
– αντιακροδεξιού μετώπου». Ας αναλογιστούν :
Υπήρξε πιο σκληρό νεοφιλελεύθερο μνημόνιο
απο το τρίτο του ΣΥΡΙΖΑ ?
Είναι δυνατόν όταν όλοι (όχι μόνο το ΚΚΕ)
συμφωνούν ότι η ακροδεξιά τροφοδοτείται από
την αντιλαϊκή πολιτική να λύσει το πρόβλημα αυτός
που το δημιουργεί;

Στα αντι-ακροδεξιά μέτωπα συμπεριλαμβάνονται οι
συγκυβερνώντες ακροδεξιοί των ΑΝΕΛ, ο ναζιστής
παπάς Αμβρόσιος. Είναι προοδευτική η αλλαγή του
ποινικού νόμου από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει στα
μαλακά η εγκληματική – ναζιστική Χρυσή Αυγή;
Είναι προοδευτικό να παραδίνεις το λαό στα
μεγάλα συμφέροντα, τη χώρα και την πόλη στους
δολοφόνους και εμπρηστές των Βαλκανίων ΝΑΤΟ
– ΗΠΑ – Ε.Ε., να βάζεις σε κίνδυνο το λαό?

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ είναι να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Να μην κάνεις την απογοήτευση στάση ζωής. Να μην
αρκεστείς στα ψίχουλα και τα ψέματα.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ είναι να διεκδικήσεις μια πόλη για το λαό της.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ;
ΝΑΙ. Το απέδειξαν οι κομμουνιστές δήμαρχοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση σε πέντε δήμους (Πάτρα, Καισαριανή,
Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Ικαρία). Το απέδειξαν δεκάδες κομμουνιστές δήμαρχοι σε πολλούς δήμους πριν
λίγα χρόνια.
Μείωσαν φόρους. Κατάργησαν χαράτσια. Δεν παρέδωσαν χώρους σε επιχειρήσεις αλλά στο λαό της πόλης
τους. Διεκδίκησαν, πέτυχαν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Απέκλεισαν τους εργολάβους, αξιοποίησαν
τους εργαζόμενους των δήμων για περισσότερα, φθηνότερα έργα.
Γνωρίζεις ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα
χρόνια στάθηκαν με συνέπεια δίπλα στους εργαζόμενους, τους άνεργους , τους αυτοαπασχολούμενους και
τους συνταξιούχους στα μικρότερα και τα μεγάλα ζητήματα που βαραίνουν το λαό της πόλης.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ - ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
Με δήμαρχο διεκδικητή των λαϊκών αναγκών – ΟΧΙ διεκπεραιωτή κυβερνητικών πολιτικών και
επιχειρηματικών συμφερόντων.
Την επομένη των εκλογών, ξέρεις τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι : Και οι δήθεν «ανεξάρτητοι»
(Λεκάκης, Ζέρβας, Κυριζίδης κλπ.) θα δώσουν τα χέρια, θα στηρίξουν τους «κομματικούς» (Ταχιάο,
Ορφανό, Βούγια, Νοτοπούλου), όλοι μαζί θα συνεργαστούν στην εφαρμογή ακόμα χειρότερης
πολιτικής. Αυτήν επιτάσσουν τα κόμματα τους, τα συμφέροντα, το ΝΑΤΟ, η Ε.Ε.
ΤΟΤΕ αυτό που θα χρειάζεται ο λαός θα είναι ενημέρωση, αποκάλυψη, οργάνωση διεκδικήσεων,
εμπόδια στην κατρακύλα, κατακτήσεις.

Θα χρειάζεται ισχυρή ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Θα χρειάζεται ΙΣΧΥΡΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ

