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Μειηζζηψηε, Πεληειηψηε  

‘Ηξζε ε ψξα λα ςεθίζεηο κε βάζε ηα ζπκθέξνληα ζνπ, γηα ην κέιινλ ην δηθφ ζνπ θαη ησλ 

παηδηψλ ζνπ. 

Σε θαινχκε λα θάλεηο καδί καο έλα απνθαζηζηηθφ βήκα κπξνζηά ςεθίδνληαο Λατθή 

Σπζπείξσζε ζε Δήκν θαη Πεξηθέξεηα, γηαηί ηψξα έρεηο πείξα ! 

Απφ ηηο πξνεγνχκελεο δεκνηηθέο εθινγέο ε Λατθή Σπζπείξσζε πάιεςε καδί 

κε ην ιαφ γηα θάζε κηθξφ θαη κεγάιν ζέκα ηεο πεξηνρήο καο 

Απνθαιχςακε θαη ζηαζήθακε απέλαληη ζηα κεγάια ζπκθέξνληα θαη ζηηο αληηιατθέο επηινγέο ηεο 

Δηνίθεζεο ηεξγίνπ. Αλαδείμακε ηελ θνηλή γξακκή πιεχζεο ζπκπνιηηεπφκελσλ θαη 

αληηπνιηηεπφκελσλ δπλάκεσλ ζην Δεκνηηθφ πκβνχιην. Απηή ε ζχκπιεπζε ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο 

θαη ησλ δηάθνξσλ «λέσλ» θαη «αλεμάξηεησλ» παξαηάμεσλ είλαη πνπ επηηξέπεη ζε δηάθνξνπο 

«απαηεκέλνπο» θαη «νξθηζκέλνπο ερζξνχο» λα γίλνληαη ελ κηα λπθηί ζπλνδνηπφξνη θαη ζχκκαρνη.  

Εθ ησλ πξαγκάησλ ε Λατθή Σπζπείξσζε αλαδείρηεθε σο ε κφλε γλήζηα 

ιατθή αληηπνιίηεπζε , καθξηά απφ παηρλίδηα , ζηαζεξά θαη επίκνλα 

Γηα απηφ κε ηελ ςήθν ζνπ κπνξείο ηψξα λα θάλεηο πην δπλαηή ηε θσλή ζνπ ζηελ Τνπηθή 

Δηνίθεζε , κε πην δπλαηή ηε Λατθή Σπζπείξσζε . 

Κιεηζζέλεο: κία αλαγθαία ζηξαηεγηθή γηα ην θεθάιαην ελάληηα ζην ιαφ 

Με ηε λέα κεηαξξχζκηζε ηνπ Κιεηζζέλε, πνπ είλαη ζπλέρεηα ηνπ Καιιηθξάηε νη Δήκνη έγηλαλ έλα 
αθφκα πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζηελ εμππεξέηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδηαζκψλ. Η 
ηδησηηθνπνίεζε ππεξεζηψλ, ε παξάδνζε ηνκέσλ φπσο ε απνθνκηδή ησλ «νγθσδψλ 
απνξξηκκάησλ» ζε ηδηψηεο πνπ πξνσζεί ε Δηνίθεζε ηεξγίνπ, νη κεησκέλνη πξνυπνινγηζκνί, ε 
ιεειαζία ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο έρνπλ ηε ζθξαγίδα θαη ηνπ «Κιεηζζέλε». Σε απηήλ ηελ 
θαηεχζπλζε ζπκθψλεζαλ φινη φζνη δηεθδηθνχλ ηελ ςήθν ζνπ, εθηφο απφ ηε Λατθή 
Σπζπείξσζε. Οη παξαηάμεηο ησλ Κεραγηά, Φεηδνπηάζηε, αιιά θαη νη Κνληνπιάθνο, 
Καηζηθνγηάλλεο, Παιαηνδήκνο ζηήξημαλ ηνλ «Κιεηζζέλε» θαη ζπκθψλεζαλ ζηε γελίθεπζε ηεο 
αληαπνδνηηθφηεηαο, λα πιεξψλεη δειαδή ν δεκφηεο απφ ηελ ηζέπε ηνπ γηα ηα πάληα. ηάζεθαλ 
ελάληηα ζηνλ εξγαδφκελν, ην κηθξνεπαγγεικαηία , ην λέν, ην ζπληαμηνχρν. ηάζεθαλ ελαληίνλ 
ζνπ! 

Ξέθηηζε ε «πξνβηά» ησλ «αλεμάξηεησλ» 

Μελ πέζεηο ζηελ παγίδα! Όινη νη ππνςήθηνη, φιεο νη παξαηάμεηο πνπ ηψξα εκθαλίδνληαη σο 
«αλεμάξηεηνη», «αθνκκάηηζηνη», «πνιπθνκκαηηθνί», θαη ηθαλνί δηαρεηξηζηέο ηνπ Δήκνπ, είλαη 
«εμαξηεκέλνη» απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ησλ ραξαηζηψλ, ησλ 
ηδησηηθνπνηήζεσλ, ησλ εξγνιάβσλ, ησλ απνιχζεσλ κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ.  

Είλαη έηνηκνη λα πινπνηήζνπλ φια απηά πνπ πξνβιέπεη ν Καιιηθξάηεο - Κιεηζζέλεο                   
ππφ ηελ ζθέπε νπνηαζδήπνηε θπβέξλεζεο, ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΕΔΕ. Άιισζηε 
ππήξμαλ φινη ηνπο ζηειέρε αζηηθψλ θνκκάησλ, εθεί εθθνιάθηεθαλ πνιηηηθά. 

Εδψ θαη 5 ρξφληα «θζαξκέλνη» θαη «άθζαξηνη» φινη καδί … 

 Ψεθίδνπλ πξνυπνινγηζκνχο θαη απνινγηζκνχο, καδί θαη φζνη έγηλαλ «αλεμάξηεηνη» ζην 
παξά πέληε ησλ εθινγψλ.  

 Ψεθίδνπλ ηελ αθαίκαμε ησλ λέσλ δεπγαξηψλ κε ηα ππέξνγθα ηξνθεία ζηνπο παηδηθνχο 
ζηαζκνχο.   

 Δηαηεξνχλ ηελ νκεξία κε ηηο νθηάκελεο ζπκβάζεηο αληί λα παιέςνπλ γηα πξνζιήςεηο 
δεκνηηθψλ ππαιιήισλ κε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 
δεκνηψλ. 

 Απνδέρνληαη ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ζε θάζε πηπρή ηεο πνιηηηθήο ηνπ Δήκνπ 
εθηνμεχνληαο δεκνηηθά ηέιε θαη θφζηνο ππεξεζηψλ γηα ηνπο δεκφηεο.  

Η Λατθή Σπζπείξσζε απνηέιεζε ηε δηαθνξεηηθή θσλή ζην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην. Με 
ζπλέπεηα αληηπξνζψπεπζε ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ κηθξνεπαγγεικαηηψλ, ησλ 
λέσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ. Μφλν ε Λατθή Σπζπείξσζε έκεηλε ζηαζεξή ζηηο ζέζεηο θαη ηηο 
αξρέο ηεο. Μηα πην δπλαηή Λατθή πζπείξσζε κε πεξηζζφηεξνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ζα 
δπλακψζεη ηνλ αγψλα ζνπ γηα δσή θαη δνπιεηά κε δηθαηψκαηα, γηα δηεθδίθεζε θηινιατθψλ ιχζεσλ 
ζηα θαζεκεξηλά ζνπ πξνβιήκαηα.  

Απαηηνχκε ηελ άκεζε θάιπςε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ γηα ηα παηδηά ζε ζρνιεία 
θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο 

Τν αίζρνο κε ηα ηξνθεία ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο, φπνπ νη γνλείο θαινχληαη λα βάινπλ 
βαζηά ην ρέξη ζηε ηζέπε, πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Ο Δήκνο καο έρεη απφ ηα αθξηβφηεξα 
ηξνθεία ζε φιε ηε ρψξα.  

Απαηηνχκε ηε ζηήξημε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ άλεξγσλ. Δηεθδηθνχκε άκεζε 
θαηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ φπσο γίλεηαη ήδε απφ ηηο Δεκνηηθέο Αξρέο ησλ θνκκνπληζηψλ. Να 
κεησζνχλ δξαζηηθά ηα δεκνηηθά ηέιε θαη λα απαιιαγνχλ πιήξσο άλεξγνη θαη επάισηεο 
θνηλσληθέο νκάδεο. Να πιεξψζνπλ νη φκηινη θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ 
θαηαζηήκαηα ζηελ πφιε καο. Να ζηακαηήζεη ε παξάδνζε ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζε 
Μ.Κ.Ο. θαη ζε δηάθνξα «επαγή» ηδξχκαηα. Δηεθδηθνχκε αχμεζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δηεθδηθνχκε ππνδνκέο ππξνπξνζηαζίαο θαη κέηξα δαζνππξφζβεζεο          
γηα ηελ πεξηνρή καο 

Η θνληθή ππξθαγηά ζην Μάηη ην πεξζηλφ θαινθαίξη, πνπ μεθίλεζε απφ ηελ πεξηνρή «Νηανχ» 
πξέπεη λα ζεκάλεη θακπαλάθη γηα φινπο. Όζν ε γε είλαη εκπφξεπκα ζηα λχρηα επελδπηψλ θαη 
θαηαπαηεηψλ, φζν ην θξάηνο απνςηιψλεη ηελ Ππξνζβεζηηθή απφ πξνζσπηθφ θαη κεηψλεη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα αλαγθαία κέζα ηφζν ν θίλδπλνο θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ ζην Πεληειηθφ 
φξνο ζα γηγαληψλεηαη.   



 

Είλαη επζχλε ηνπ θξάηνπο λα απμήζεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα λα έρνπκε 
επαλδξσκέλε Ππξνζβεζηηθή θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηθαλέο λα πξνζηαηέςνπλ ηε δσή 
ησλ αλζξψπσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο ππξθαγηέο θαη ρηνλφπησζε. Είλαη 
απαξαίηεην, έλαο δήκνο φπσο ν δηθφο καο κε ηεξάζηηεο δαζηθέο εθηάζεηο πνπ γεηηληάδνπλ κε 
πεξηνρέο θαηνηθίαο, κε δαζψδεηο ειεχζεξνπο ρψξνπο, λα έρεη ζην επίθεληξν ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
Με κφληκν θαη επαξθέο πξνζσπηθφ, κε φια ηα απαξαίηεηα κέζα, κε ην θαηάιιειν ζρέδην.  

Η πνιηηηθή δαζνππξφζβεζεο ηεο Δηνίθεζεο ηεξγίνπ ζηεξίδεηαη φια απηά ηα ρξφληα ζηνλ 
εζεινληηζκφ θαη ηα δηάθνξα «εζεινληηθά» ζψκαηα. Απηή ε πνιηηηθή αθήλεη αλνρχξσηε ηελ 
Πεληέιε, ηα δάζε ηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Απφ ηχρε έρνπλ απνθεπρζεί έσο ζήκεξα ηα 
ρεηξφηεξα.  

 Δελ είλαη ιίγνη φζνη επηβνπιεχνληαη ηα δάζε θαη ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ηεο πφιεο καο. Είηε 
κηιάκε γηα ελδερφκελα αηνιηθά πάξθα είηε γηα επελδχζεηο φπσο απηή πνπ επηρεηξήζεθε πξηλ απφ 
κεξηθά ρξφληα ζην παιηφ ιαηνκείν Μαιηέδνπ, ε Λατθή Σπζπείξσζε δεζκεχεηαη θαη πξνηάζζεη 
ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ηεο πφιεο καο απφ 
επελδπηέο θαη θαηαπαηεηέο. 

Είκαζηε ζην πιάη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δήκνπ θαη ελάληηα                           
ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 

Ιδησηηθνπνίεζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ζεκαίλεη απνιχζεηο, ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη 
ππέξνγθα δεκνηηθά ηέιε. Η Δηνίθεζε ηεξγίνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παληειή έιιεηςε Μέζσλ 
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηνπο ζπκβαζηνχρνπο πνπ ηα 
ρξεηάδνληαη. Δε δίζηαζε λα ζηξαθεί θαη λνκηθά ελάληηα ζηηο επαλαπξνζιήςεηο θαη ηα επηδφκαηα 
ησλ εξγαδφκελσλ.  

Ήκαζηαλ ζηαζεξά ζην πιάη ησλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ κέρξη θαη ζήκεξα δηεθδηθνχλ ην 
δηθαίσκα ηνπο ζηελ κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, βξεζήθακε ζηα ακαμνζηάζηα ηελ πεξίνδν ησλ  
κεγάισλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα λα παξακείλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο. Δψζακε καδί φιεο ηηο 
απεξγηαθέο κάρεο. Η Λατθή πζπείξσζε είλαη ε κφλε δχλακε πνπ απαηηεί ζηαζεξά αχμεζε ησλ 
θνλδπιίσλ γηα πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ζηα 
απνξξίκκαηα.   

Πην ηζρπξή Λατθή Σπζπείξσζε ζεκαίλεη πην απνηειεζκαηηθφο αγψλαο κε ηνπο 
εξγαδφκελνπο ηνπ Δήκνπ γηα ηηο αλάγθεο ηηο δηθέο ηνπο αιιά θαη φισλ ησλ δεκνηψλ.  

Δηεθδηθνχκε έξγα πνπ δίλνπλ αλάζα ζην ιαφ θαη φρη έξγα                              
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία δελ έγηλε θαλέλα έξγν πνπ λα δίλεη ιχζε ζε θιέγνληα πξνβιήκαηα ηεο 
πεξηνρήο καο. Σα έξγα πνπ έρνπλ αλάγθε νη Μειηζζηψηεο θαη νη Πεληειηψηεο δελ είλαη 
«επηιέμηκα» γηα ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο Ε.Ε. θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Όιεο νη 
άιιεο παξαηάμεηο ζπκθσλνχλ ζην λα βάδνπλ ρέξη παληνχ νη εξγνιάβνη. 

Πάκε θφληξα ζηε ινγηθή ησλ έξγσλ-βηηξίλα, ζηε δηαρείξηζε ηεο κηδέξηαο. Είλαη απαξάδεθην ελ έηε 

2019 λα κελ ππάξρεη αθφκα απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ζηε Μηθξή Καιιηζέα. Απαηηνχκε λα θιείζνπλ νη 

«πιεγέο» πνπ αλνίγνπλ ζην Πεληειηθφ φξνο  κε παξάλνκεο ρσκαηεξέο θαη ιαηνκεία. Απφ ην 2011 ε Λατθή 

πζπείξσζε αληηηάρζεθε ζηε θαξασληθή επέλδπζε θσηνβνιηατθψλ ηεο Μνλήο Πεληέιεο. 

Πξσηνζηαηήζακε καδί κε ηνπο θαηνίθνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα θαζαξίζεη ε πφιε καο απφ ηηο θεξαίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ μεθπηξψλνπλ ζαλ ηα καληηάξηα, κε απξφβιεπηνπο θηλδχλνπο γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

θαη ηα παηδηά καο.   Σν λέν ξπζκηζηηθφ ζρέδην γηα ηελ Αηηηθή, πνπ είλαη «θνκκέλν θαη ξακκέλν»  

ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δελ ζα αθήζεη θαη ην δηθφ 

καο δήκν αλεπεξέαζην. 

Είλαη αλάγθε λα νινθιεξσζεί ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην γηα ηε Δ.Κ. Παιηάο Πεληέιεο. Να 

εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ δάζνπο θαη ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. Παιεχνπκε γηα 

ηελ απνηξνπή αιιαγψλ  ζηηο ρξήζεηο γεο κέζα ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, ζέινπκε ηα παηδηά καο λα 

κεγαιψζνπλ ζε κηα αλζξψπηλε πφιε ρσξίο κεγαζήξηα . 

Δελ μερλάκε ην έγθιεκα ζην «Παπαδεκεηξίνπ», δε δερφκαζηε ηεηειεζκέλα.  

Σηεξίδνπκε ηελ πξφηαζε ησλ ζπλδηθάησλ γηα επαλαιεηηνπξγία ηνπ Ν.Ι.Ε.Ν. σο δεκφζην, 

αλαβαζκηζκέλν λνζνθνκείν. Μφλν ε Λατθή πζπείξσζε ππεξαζπίδεηαη απηήλ ηελ πξννπηηθή ε 

νπνία απαληά ζηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ. 

Δεκνηηθή αξρή ζηήξηγκα ζην ιαφ ηεο πεξηνρήο ηελ επφκελε εκέξα 

Μπνξνχκε λα θάλνπκε ηε δηαθνξά ζηηο επηθείκελεο εθινγέο γηα ηελ ηνπηθή δηνίθεζε 

θαηαδηθάδνληαο φιεο απηέο ηηο δπλάκεηο πνπ απνηεινχλ πηζηνχο «ππεξέηεο» ηεο πνιηηηθήο ηεο 

θπβέξλεζεο, ε νπνία φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο  κεηαθέξνπλ ηα βάξε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ζηνπο κηθξνεπαγγεικαηίεο, γηα λα αθήζνπλ ζην αππξφβιεην ηα θέξδε ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Μπνξνχκε λα θάλνπκε ηε δηαθνξά κε ηε Λατθή Σπζπείξσζε, γηαηί ε δεκνηηθή αξρή πνπ 

ζέινπκε ζα είλαη ν νξγαλσηήο ησλ αγψλσλ ησλ δεκνηψλ κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο 

θφληξα ζε νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή αληηιατθή πνιηηηθή, αλεμάξηεηα αλ ζα είλαη ηνπ ΤΡΘΖΑ ή 

ηεο ΝΔ θαη ησλ δνξπθφξσλ ηνπο. 

 Γηα λα ππάξμεη αλαθνχθηζε απφ ηελ αληηιατθή ιαίιαπα πνπ βηψλνπκε,                

απφ ηα δεκνηηθά ηέιε, ηα ηξνθεία, ηηο θαηαζρέζεηο.  

 Γηα λα θχγνπλ νη εξγνιάβνη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, λα δπλακψζεη ν αγψλαο 

γηα κνληκνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δήκνπ. 

 Γηα λα κπεη θξέλν ζηα κεγάια ζπκθέξνληα πνπ επνθζαικηνχλ ην Πεληειηθφ φξνο. 

 Γηα λα είλαη ειεχζεξε ε πξφζβαζε ηνπ ιανχ θαη ηεο λενιαίαο ηεο πεξηνρήο καο       

ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 Γηα λα αμηνπνηεζεί ν θπζηθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο καο πξνο φθεινο ηνπ. 

 Γηα λα εκπνδίδνπκε θαιχηεξα θαη πην απνθαζηζηηθά ηα αληηιατθά κέηξα. 

Γηαηί εθεί πνπ νη θνκκνπληζηέο θαη νη ζπλεξγαδφκελνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο φια ηα 

παξαπάλσ πήξαλ ζάξθα θαη νζηά. Αιιά θαη εθεί πνπ είλαη κεηνςεθία,                                   

ζηεξίδνπλ-ζπκβάιινπλ-νξγαλψλνπλ ηε ιατθή δηεθδίθεζε θαη θηλεηνπνίεζε, βάδνπλ εκπφδηα ζε 

αληηιατθέο επηινγέο θαη κεζνδεχζεηο.  

Δήκαξρνο θαη πεξηζζφηεξνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, κε ηα ςεθνδέιηηα ηεο «Λατθήο 

Σπζπείξσζεο» ζα είλαη κεγάιν ζηήξηγκα γηα ην ιαφ ηεο πεξηνρήο καο θαη γηα ηνπο αγψλεο 

πνπ έρνπκε κπξνζηά. Πεξηθεξεηάξρεο θαη πεξηζζφηεξνη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη ζα 

ζεκαίλεη πξαγκαηηθή ελίζρπζε ηεο πάιεο ηνπ ιανπ. 

Ψεθίδνπκε: 

Γηάλλε Πξσηνχιε γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο  

                        θαη Σπχξν Κσλζηαληά γηα ην Δήκν Πεληέιεο 


