
Ισχυρό ΚΚΕ γιατί: 
aΔικαιώθηκε σε όλα όσα είπε. 
aΣτάθηκε δίπλα στο λαό σε κάθε διεκδίκησή του. 
aΕίναι το στήριγμα για να ακουμπήσουν οι εργαζόμενοι στη νέα αντιλαϊκή 
λαίλαπα που θα έρθει, όποιοι και αν είναι στην κυβέρνηση. 
aΓια να δυναμώσει το εργατικό – λαϊκό κίνημα και η Κοινωνική Συμμαχία 
απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. 
aΓια να χτυπηθεί η μοιρολατρία και το ψεύτικο «τίποτα δεν γίνεται». 
aΓια να αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων υπέρ του λαού. 
aΓια να ανοίξει ο δρόμος στο μέλλον που αξίζει στην εργατική τάξη, στη 
νεολαία, στις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, στους αυτοαπασχολούμενους.
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Ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες. 
Ισχυρό στο Δήμο και την Περιφέρεια. 
Η "Λαϊκή Συσπείρωση", το ψηφοδέλτιό μας, μπορεί να εκφράσει 
ένα ρεύμα συμπόρευσης - αγώνα - αλλαγής στην Ελευσίνα 
και την Αττική.

ρίζουν, το επικαλούνται για να συσκοτίσουν τις 
ευθύνες τους. Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ, της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» δεν θα πουν ποτέ ότι η πάλη για 
τα λαϊκά δικαιώματα «δεν είναι στην αρμοδιότητά 
τους», όπως λένε όλοι οι άλλοι.
Δείτε ποιους έχετε μπροστά σας:
m Ο συνδυασμός του σημερινού δημάρχου υπο-
στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποδείχτηκε ο κα-
λύτερος υπηρέτης των επιχειρηματικών ομίλων.
m Ο συνδυασμός του κ. Οικονόμου υποστηρίζεται 
από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν την ίδια αντι-
λαϊκή πολιτική με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από τους 
εργατοπατέρες συνδικαλιστές που έχουν «γράψει 
στα παλιά τους τα παπούτσια» τα συμφέροντα των 
εργαζομένων.
Και οι δύο είναι τα αγαπημένα παιδιά των βιομη-
χάνων και όλων όσοι τσακίζουν τα λαϊκά δικαιώ-
ματα.
Ψηφίζοντας αυτούς, ψηφίζεις τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτούς που σε φόρτωσαν 
με μνημόνια. Ψηφίζεις την ΕΕ της ανεργίας και της 
φτώχειας που εξαπλώνεται.

Κάνουμε το αποφασιστικό βήμα μπροστά, βαδί-
ζουμε τον δρόμο της ελπίδας και της πάλης για 
τις σύγχρονες ανάγκες μας. Συμπορευόμαστε με 
το ΚΚΕ, για να διεκδικήσουμε να πάρουμε πίσω 
όλα όσα χάσαμε, για να πούμε ένα δυνατό όχι στο 
ΝΑΤΟ, για να καταδικάσουμε την ΕΕ της φτώχιας, 
της ανεργίας, των πολέμων, γιατί θέλουμε να ανα-
σάνουμε από την μπόχα του σάπιου αστικού πολι-
τικού συστήματος, για να υπάρχει πραγματικό μέ-
τωπο στον φασισμό, για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή 
αντιπολίτευση στον δήμο, στην περιφέρεια, απένα-
ντι στις κυβερνήσεις.

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέες και νέοι,
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε Στην Ελευ-
σίνα, στη Μαγούλα, στην Αττική, είναι αποτέλεσμα 
της γενικής αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την εφαρμό-
ζουν όλοι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες του 
ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, όπως και οι δήθεν 
“ανεξάρτητοι”. Πρέπει ο λαός και με την ψήφο του 
να πάει κόντρα στους υποψηφίους δημάρχους και 
περιφερειάρχες τους. Για να μπουν εμπόδια στην 
υπερφορολόγηση, στη διάλυση των εργασιακών 
σχέσεων. Για να ακουστεί δυνατά η φωνή των ερ-
γατικών-λαϊκών διεκδικήσεων, για σταθερή δου-
λειά, για έργα, υποδομές, υπηρεσίες προς όφελος 
των λαϊκών αναγκών, η έλλειψη των οποίων τόσο 
τραγικά φάνηκε στις πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές και πλημμύρες. 
Οι κομμουνιστές δήμαρχοι απέδειξαν τι σημαίνει 
«συγκρούομαι με το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο, 
δεν κρύβομαι πίσω από αυτό», όπως κάνουν άλ-
λοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες, πο, ενώ το στη-

Το πραγματικό δίλημμα που τίθεται μπροστά στο λαό είναι ένα: Θα συνεχίσουμε στον 
ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και καταστροφές ή θ' αντεπιτεθούμε 
μαζικά και δυναμικά παντού, ν' ανοίξει ο δρόμος της υπεράσπισης των δικαιωμάτων 
του λαού και της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών του.



Οι υποψήφιοι τους βρέθηκαν απέναντι στους αγώ-
νες των εργαζομένων, αδιαφόρησαν για τους ερ-
γαζόμενους της Χαλυβουργικής και των Ναυπηγεί-
ων.
Στήνουν φιέστες σαν αυτή της “Ελευσίνα - πολιτι-
στική πρωτεύουσα της Ευρώπης”. Αυτή η Ελευσίνα 
δεν έχει την παραμικρή σχέση με την Ελευσίνα του 
εργατικού κινήματος, την Ελευσίνα της ανεργίας με 
τους μισθούς των 300 και 400 ευρώ, με το δουλε-
μπόριο της νεολαίας από τους επιτήδειους εργο-
λάβους.
Τίποτα επίσης καινούριο δε φέρνει και η παράτα-
ξη της «Ενεργής Συμπολιτείας» που πριν 4 χρόνια 
τα έδωσε όλα για να γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, 
καλλιεργώντας αυταπάτες για την «πρώτη φορά 
Αριστερά» και σε μια νύχτα είδαν το φως το αλη-
θινό και παρουσιάζονται ως «ανεξάρτητοι», προ-
καλώντας εκτός από τη μνήμη μας και τη νοημο-
σύνη μας. Την ίδια ώρα είναι πρόθυμοι να παίξουν 
συμπληρωματικό ρόλο την επόμενη μέρα για να 
διαμορφώνονται οι απαραίτητες πλειοψηφίες στο 
δημοτικό συμβούλιο.

Οι κομμουνιστές στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελευ-
σίνας και έξω από αυτό, όλο το προηγούμενο δι-
άστημα πάλεψαν για:
m Τα προβλήματα των εργαζομένων του δήμου.
m Την ανακούφιση της ζωής της λαϊκής οικογένει-
ας με αιχμές τη μείωση δημοτικών τελών, τη δημι-
ουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με 
βάση τις πραγματικές ανάγκες . 
m Το θέμα της συνολικής αναβάθμισης των υπη-
ρεσιών υγείας με αιτήματα για αντιμετώπιση των 
σοβαρών προβλημάτων σε Θριάσιο Νοσοκομείο, 
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και τη δημιουργία σύγ-
χρονου Κέντρου Υγείας στη Μαγούλα.
m Την αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση 
των γειτονιών μας.
m Την αναβάθμιση των συγκοινωνιών με αφορμή 
την κατάργηση του Α16 και τα ανεπαρκή δρομο-
λόγια του προαστιακού. 
m Την ανάδειξη του ζητήματος της απελευθέρω-
σης του ωραρίου των καταστημάτων, της κατάρ-
γησης της Κυριακής αργίας. 
m Το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της 
Ελευσίνας αλλά και συνολικά το θέμα του παρά-
κτιου μετώπου, με αφορμή και τις τελευταίες εξελί-
ξεις με τα σχέδια επέκτασης των ΕΛΠΕ στις εγκατα-
στάσεις της πρώην ΠΥΡΚΑΛ.

Οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι απέ-
ναντι στις αναδιαρθρώσεις που προωθούνται τα 
τελευταία 20 χρόνια στην Τοπική Διοίκηση απ' 
όλες τις κυβερνήσεις και οι οποίες προωθούν την 
ακόμα μεγαλύτερη διασύνδεση της Τοπικής και 
Περιφερειακής Διοίκησης με τους θεσμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες κερδοφο-
ρίας των επιχειρήσεων. Στον «Καποδίστρια» και 
στον «Καλλικράτη» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, στον 
«Κλεισθένη Ι» του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναδιαρθρώσεις 
που έγιναν και εξελίσσονται σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο δεν έφεραν, ούτε θα φέρουν ανάπτυξη σε 
όφελος του λαού. 

Το ερώτημα παραμένει: Ανάπτυξη με βάση τις λα-
ϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας και 
της εποχής ή με βάση την κερδοφορία και τον 
ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομί-
λων; Εδώ κρίνονται οι πολιτικές δυνάμεις και τα 
πρόσωπα που παίρνουν μέρος στις εκλογές.



Στείλε με την ψήφο σου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας - Μαγούλας 
και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

δοκιμασμένους αγωνιστές, πρωτοπόρους συνδικαλιστές, εργαζόμενους, 
αυτοαπασχολούμενους, καλλιτέχνες, νεολαίους, 

ανθρώπους που δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό.

Ενίσχυσε το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
Είναι το μόνο Κόμμα που σε προειδοποίησε για 
την ΕΕ, όταν τα άλλα κόμματα σου έλεγαν ότι θα 
τρως με χρυσά κουτάλια και ότι θα γίνει σύγκλι-
ση των οικονομιών. Η ΕΕ ήταν και παραμένει συ-
νασπισμός των μονοπωλίων. Δεν αλλάζει, ούτε 
διορθώνεται. Μπορεί μόνο να ανατραπεί με την 
πάλη των λαών.

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Οργανώνουμε την πάλη μας για:
m Την πλήρη χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.
m Το δικαίωμα της νεολαίας για ολόπλευρη και δωρεάν 
μόρφωση, διέξοδο στον Πολιτισμό και Αθλητισμό.
m Την καθολική πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου δωρεάν 
παρεχόμενη πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
m Την προσχολική αγωγή που αξίζει στα παιδιά μας , με 
βάση τις σύγχρονες ανάγκες.
m Την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θω-
ράκιση.
m Τη διεκδίκηση ελεύθερων χώρων πρασίνου και ανα-
ψυχής.
Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα, Πετρούπολη, Χαϊ-
δάρι, Καισαριανή και Ικαρία συγκρούονται με την αντι-
λαϊκή ταξική πολιτική που γεννάει το σύνολο των προ-
βλημάτων που ταλανίζουν την εργατική-λαϊκή οικογένεια, 
βάζουν εμπόδια στην εφαρμογή της, παλεύουν για την 
ανακούφιση του εργαζόμενου λαού. Οι εκλεγμένοι της 
Λαϊκής Συσπείρωσης και εκεί που έχουν την ευθύνη της 
διοίκησης και εκεί που είναι μειοψηφία είναι στο πλευρό 
του λαού που αγωνίζεται και διεκδικεί. Δεν είπαν ποτέ ψέ-
ματα και δεν υποσχέθηκαν εύκολες λύσεις.

ΚΑΝΕ ΤΟ ΒΗΜΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
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