
Περιστεριώτες – Περιστεριώτισσες

Στις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη ο υποβαθμισμέ-
νος 4ος δήμος της χώρας μας, η εργατούπολη του Πε-
ριστεριού με τις μεγάλες αγωνιστικές  παραδόσεις, 
εκτός απ’ τα συσσωρευμένα τοπικά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά μας προβλήματα, έχει να αντιμε-
τωπίσει και τη μεγάλη καταστροφική λαίλαπα που 
απειλεί το σύνολο της Εργατικής Τάξης στη χώρα 
μας και πρώτα απ’ όλα ένα δήμο σαν το δικό μας.

Έχει να δώσει μάχη για να ξεσκεπάσει και να ανα-
τρέψει μια πολιτική και μια τοπική εξουσία που αύ-
ξησε κατά 39% τα δημοτικά τέλη και εκτίναξε το χρέ-
ος του Περιστεριού στα 65 εκατ. ευρώ. Μια δημοτική 
αρχή που επιδόθηκε πρώτα και κύρια σε έργα βιτρί-
νας (Δημαρχείο – Λησταρχείο, πλατείες με λαμπιόνια 
και ζωγραφιστά λουλούδια),  εγκαταλείποντας  για 
πολλοστή φορά το Ποικίλο Όρος, που θα μπορούσε 
να δώσει ανάσα στο Περιστέρι. Μετέτρεψε κι αυτό 
ακόμη το (παράνομο) γκαράζ μέσα στο άλσος σε Χα-
βούζα, με το ΣΜΑ. Την ίδια ώρα προχώρησε σε μαζι-
κές απολύσεις σταζιέρηδων για να μετατρέψει τους 
εργαζόμενους του Δήμου σε όμηρους της μερικής 
απασχόλησης με το ένα πόδι στην ανεργία. Ακόμα 
μεγαλύτερη απειλή ωστόσο είναι αυτή που ξεδιπλώ-
νεται σήμερα ενάντια στο σύνολο των κατακτήσεων 
και δικαιωμάτων των εργαζόμενων και της κοινωνίας 

συνολικά. Είναι το διπλό πραξικόπημα της 
«χούντας» κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ, που 
άλλα μας έλεγαν προεκλογικά για να μας 
φορτώσουν όλα τα βάρη της κρίσης στη 
συνέχεια, με το περιβόητο «Μνημόνιο»  
και με το τερατούργημα του «Καλλικρά-
τη», που ήρθε και αυτό πραξικοπηματικά 
να δώσει τη χαριστική βολή σε κάθε έν-
νοια Τ.Α. και κοινωνικής λειτουργίας στους 
Δήμους και τις περιφέρειες. Απέναντι σε 
αυτή την απειλή τόσο ο δήθεν «ανεξάρτη-
τος» εκπρόσωπος της Ν.Δ. Παχατουρίδης, 
όσο και οι «δήμαρχοι – μνηστήρες» του 
ΠΑΣΟΚ, κάνουν την «πάπια». Απέναντι σ’ 
αυτά τα εκτελεστικά όργανα της κυρίαρ-
χης πολιτικής της Κυβέρνησης, της ΝΔ, του 
ΛΑΟΣ και τους κάθε λογής τοπικούς εκπρο-
σώπους τους πρέπει να οργανώσουμε τους 
αγώνες μας.

Να οικοδομήσουμε την ταξική και αγω-
νιστική μας ενότητα, με την πεποίθηση 
ότι κανένα επί μέρους αντιλαϊκό μέτρο 
δεν θα είναι δυνατό να ανατραπεί αν δεν 
έχουμε σαν στόχο την ανατροπή της ίδιας 
της εξουσίας εκείνων που τα υιοθέτησαν 
και τα εφαρμόζουν. Σ’ αυτή την κατεύθυν-
ση πρέπει να κλιμακώσουμε τους αγώνες 
μας αλλά και σ’ αυτή την κατεύθυνση δεν 
πρέπει να τους χαρίσουμε ούτε μία ψήφο 
καταδίκης του ολέθριου έργου τους, μέσα 
από αισθήματα απελπισίας και απογοή-
τευσης και με την αποχή. 

Όχι στο σφαγείο Κυβέρνησης ΕΕ – ΔΝΤ – «Καλλικράτη!
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Γι’ αυτό σας καλούμε να καταγ-
γείλουμε και να καταδικάσουμε 
και με την ψήφο μας:

• Την μείωση των εισοδημά-
των μας κατά 30-35% μέσα σ’ αυτό 
το χρόνο κι’ ακόμα περισσότερο τον 
επόμενο. 

• Την κατακόρυφη αύξηση της 
φορολογίας στα είδη πρώτης ανά-
γκης & την εκτίναξη του πληθωρι-
σμού και πάλι στα ύψη με την αύξηση 
του ΦΠΑ που συνεχίζεται και κλιμα-
κώνεται, των ειδικών φόρων κατανά-
λωσης & του πετρελαίου. 

• Την αντιδραστική μεταρρύθ-
μιση του ασφαλιστικού συστήματος 
για  δουλειά μέχρι θανάτου.

• Τις αλλεπάλληλες ιδιωτικο-
ποιήσεις που παραδίνουν το δημόσιο 
συσσωρευμένο πλούτο στο μεγάλο 
ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, τις μαζικές 
απολύσεις και την ανεργία. 

• Τα λουκέτα σε δεκάδες χιλιά-
δες μικροεπιχειρήσεις που οδηγούν 
τον αριθμό των ανέργων σε πάνω 
από ένα εκατομμύριο μέσα στον επό-
μενο χρόνο

• Το χάρισμα πολλών δις απλή-
ρωτων φόρων με τις «περαιώσεις» 
στο μεγάλο κεφάλαιο, την μείωση 
φόρων και εργοδοτικών ασφαλιστι-
κών εισφορών για τις μεγάλες επιχει-
ρήσεις.

• Την κοινοβουλευτική απολυ-
ταρχία, την κατάργηση στην πράξη 
του δικαιώματος στον αγώνα με την 
πρόσφατη ψήφιση του νέου τρομο-
νόμου το καλοκαίρι, την καταστολή 
των διαδηλώσεων και τις δικαστικές 
διώξεις των απεργιών.

Περιστεριώτες, Περιστεριώτισσες 
Η κατάργηση των συλλογικών κλαδικών συμβάσεων και η υπε-

ρίσχυση των εργοστασιακών , η κατάργηση της διαιτησίας, η 
απαλλαγή από την υποχρέωση να τηρούν τις συλλογικές συμ-
βάσεις όσοι εργοδότες δεν συμμετέχουν σε αυτές, προμηνύουν 
την κατάργηση του συνόλου των εργασιακών κατακτήσεων και 
δικαιωμάτων ενός ολόκληρου αιώνα και την επικράτηση ενός 
στυγνού εργασιακού μεσαίωνα. Αποτέλεσμα της συνολικής 
αυτής πολιτικής με τη συμπίεση λαϊκών εισοδημάτων και κα-
τακτήσεων δεν θάναι η έξοδος απ’ την κρίση, όπως ομολογούν 
ακόμα και αστοί οικονομολόγοι, αλλά το βάθεμα της ύφεσης 
και η διόγκωση του χρέους, η σίγουρη οικονομική χρεοκοπία, η 
κατάρρευση της τιμής του δημόσιου συσσωρευμένου πλούτου 
και της εργατικής δύναμης για να μπορέσουν έτσι μέσα από μια 
γενικότερη κοινωνική καταστροφή οι κεφαλαιοκράτες να ανα-
στηλώσουν τα κέρδη τους. 

Να γιατί με τους αγώνες και με την ψήφο μας πρέπει και μέσα 
από τις εκλογές του Νοέμβρη μαζί με όλους τους εργαζόμε-
νους να πάρουμε θέση και να απαιτήσουμε:  

• Την καταδίκη και ανατροπή του σφαγείου Κυβέρνησης – ΕΕ 
– ΔΝΤ και του «Μνημονίου». 

• Παύση πληρωμών και διαγραφή του ληστρικού - τοκογλυ-
φικού χρέους.

• Κρατικοποίηση των Τραπεζών, των μεγάλων επιχειρήσεων, 
της εκκλησιαστικής περιουσίας χωρίς αποζημίωση, με ερ-
γατικό έλεγχο.

• Απαγόρευση των απολύσεων. Αυξήσεις σε μισθούς και συ-
ντάξεις. Μείωση των ωρών εργασίας. Διαγραφή των χρεών 
των εργατικών οικογενειών, ρύθμιση των χρεών των εργα-
ζόμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Δημόσια και δωρεάν Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Προστα-
σία, Πολιτισμό, Αθλητισμό.

• Νομιμοποίηση των μεταναστών – ίσα δικαιώματα για έλ-
ληνες και ξένους εργάτες.

• Έξοδο από την ΟΝΕ και το Ευρώ, από την Ε.Ε. του κεφαλαί-
ου, του πολέμου, του ρατσισμού

Και επειδή όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα ο ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος υπήρξε ένα απ’ τα κύρια εργαλεία για έξοδο απ’ την κρίση 
του κεφαλαίου πρέπει ακόμα να απαιτήσουμε:

• Αποχώρηση από την ιμπεριαλιστική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Έξω 
οι αμερικάνικες βάσεις. Ανάκληση του ελληνικού στρατού απ’ 
όλα τα πολεμικά μέτωπα του ιμπεριαλισμού. Όχι στο μισθο-
φορικό στρατό. Όχι στρατιωτικά γυμνάσια με το σιωνιστικό 
Ισραήλ. Όχι σε νέα σχέδια Ανάν για την Κύπρο – ειρήνη και 
φιλία με τους λαούς των Βαλκανίων και της Μ. Ανατολής.  
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Όχι στον «Καλλικράτη» και στην αντιδραστι-
κή μεταρρύθμιση του τοπικού κράτους!

Αναπόσπαστο κομμάτι του σφαγείου Κυβέρνησης 
– Ε.Ε. – ΔΝΤ και του «Μνημονίου»  είναι ο ίδιος ο 
«Καλλικράτης», που συγχωνεύει και αναμορφώνει 
πραξικοπηματικά Δήμους και Περιφέρειες. Βασική 
του επιδίωξη : η μείωση των δαπανών για τη Τ. Α. 
κατά 40% ήδη απ’ αυτό το χρόνο και άλλο 1,5 δις 
μέσα στα επόμενα 3 χρόνια,  

• Με τις ιδιωτικοποιήσεις και την ανταποδοτι-
κή λειτουργία των Δήμων. Το κράτος αναθέτει 
αρμοδιότητες και υπηρεσίες στους υπερχρε-
ωμένους Δήμους χωρίς νέους πόρους, όχι για 
να «αποκεντρώσει» τις λειτουργίες του, αλλά 
για να φορτώσει ένα νέο δυσβάσταχτο κόστος 
στους εργαζόμενους.

• Ενισχύει τις περικοπές στην Υγεία και την Παι-
δεία, και στρώνει το δρόμο για τα Σχολεία, τα 
Πανεπιστήμια και τα Νοσοκομεία της αγοράς.

• Επιβάλλει βαθύτερη σύνδεση του τοπικού κρά-
τους με τις τράπεζες και το κεφάλαιο μέσα από 
το πλέγμα των επιχειρήσεων των Δήμων και των 
Περιφερειών, έτσι που το «τοπικό κράτος» να γί-
νει όμηρος των τραπεζών.

• Προωθεί μαζικές απολύσεις υπαλλήλων και 
συμβασιούχων και ελαστικοποίηση των εργασι-
ακών σχέσεων.

• Εντείνει την αυταρχική θωράκιση του τοπικού 
κράτους απέναντι στο λαϊκό παράγοντα.

• Επιβάλλει την πλήρη υποταγή των κάθε είδους 
σχεδιασμών στις κατευθύνσεις της Ε.Ε, καθώς 
μέσα από τα «κοινοτικά κονδύλια»  επιβάλλο-

νται τα κριτήρια, οι προτεραιότητες και οι επιλο-
γές του εθνικού και υπερεθνικού καπιταλιστικού 
σχεδιασμού και όχι οι ανάγκες των κατοίκων και 
εργαζόμενων.

• Βαθαίνει την ταξική διαφοροποίηση ανάμεσα 
στις πόλεις και ανάμεσα στις περιφέρειες στα 
πλαίσια της «ανταγωνιστικής» και «ανταποδοτι-
κής» πόλης ή περιφέρειας. Οδηγεί στην περαιτέ-
ρω εγκατάλειψη της επαρχίας και της υπαίθρου, 
ειδικά των πιο φτωχών περιοχών, και στην υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος στο όνομα της «ανά-
πτυξης».

• Προσπαθεί να περιορίσει τη δυνατότητα της ρι-
ζοσπαστικής κινηματικής δράσης και παρέμβα-
σης στο τοπικό επίπεδο.

Η μαζική καταδίκη του «Καλλικράτη» και μέσα από 
τις εκλογές του Νοέμβρη αποτελεί όρο για την υπε-
ράσπιση των ελευθεριών των κατακτήσεων και δικαι-
ωμάτων των εργαζόμενων και της κοινωνίας. Σήμερα 
δεν έχουν θέση οι αυταπάτες για «αξιοποίηση των 
θεσμών της αυτοδιοίκησης» ούτε αρκεί ακόμα και η 
εκλογή ενός αριστερού και αγωνιστή Δημάρχου για 
μία η περισσότερες τετραετίες. Τη λύση μπορεί να 
δώσει μόνο ένα μαζικό κίνημα με ανεξάρτητα λαϊκά 
όργανα με εκπροσώπους ανακλητούς, υπόλογους σε 
δημόσιο και απολογισμό μιας άλλης αυτοδιοίκησης, 
στην προοπτική μιας άλλης εργατικής εξουσίας – δη-
μοκρατίας, που θα αναπτυχθεί με την ενεργό συμ-
μετοχή των εργαζόμενων, με συνελεύσεις βάσης στις 
γειτονιές, επιτροπές αγώνα και συντονιστικά κάτω 
από αποτελεσματικό λαϊκό έλεγχο, που θα αγωνίζο-
νται για την ανατροπή των θεσμών του Καλλικράτη 
και θα επιβάλουν τις εργατικές και λαϊκές διεκδική-
σεις. 



Να πάρουμε στα χέρια μας 
τα δικαιώματα και τη ζωή 

μας στο Περιστέρι!
Τα έργα και τις ημέρες της 

δημοτικής αρχής στο Περιστέρι τα ξέρου-
με, τα είδαμε, τα πληρώσαμε και τα θυμόμαστε. 
Οι κυβερνητικές επιλογές και η εφαρμογή του 
«Μνημονίου» έχουν βρει τον καλύτερο εκφρα-
στή τους στο πρόσωπο του Παχατουρίδη. Εκτός 
απ’ όσα είπαμε ως τώρα υπέταξε τη χάραξη του 
μετρό και την αλλαγή του πολεοδομικού στην εξυ-
πηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, πρωτα-
γωνίστησε για να μας φέρει κι εδώ την Ολυμπιάδα 
της ντόπας, της μίζας και της ξεφτίλας, σε συμπαι-
γνία με την Κυβέρνηση και τον Πατούλη προώθησε 
τα σχέδια για ιδιωτικές επιχειρήσεις πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης ανά Δήμο, προχώρησε στο «κόλπο 
γκρόσο» με τα σκουπίδια στο άλσος. Οι υποψήφι-
οι «δήμαρχοι – μνηστήρες» του ΠΑΣΟΚ στηρίζο-
ντας και πριμοδοτώντας τις επιλογές Κυβέρνησης 
– ΕΕ – ΔΝΤ ήταν και είναι συνοδοιπόροι αυτής της 
πολιτικής με τις από κοινού αποφάσεις τους στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και την απουσία τους από τα 
κινηματικά δρώμενα. 

Πέρα για πέρα αναποτελεσματική και ανίκανη να 
συγκροτήσει οποιαδήποτε ταξική και αγωνιστική 
απάντηση των εργαζόμενων σ’ αυτή την πολιτική, 
η συνδιαχειριστική λογική του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή 
αποτελεί και τη βαθύτερη αιτία για την πολυδιά-
σπαση και αναξιοπιστία του, με την αναζήτηση 
διεξόδων στα πλαίσια του συστήματος και στις 
αυταπάτες για μιαν άλλη ΕΕ των λαών , με την επι-
μονή  του στη συμπόρευση με την συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία και τους παράγοντες του ΠΑΣΟΚ . 

Ωστόσο ούτε οι γενικόλογες διακηρύξεις και κα-
ταγγελίες μπορούν να αποκρούσουν τις αντιλαϊκές 
επιθέσεις. Η περιφρόνηση της ταξικής και αγωνι-
στικής ενότητας των εργαζομένων με τους κάθε 
φορά ώριμους και αναγκαίους πολιτικούς στό-
χους, η ηττοπάθεια  ότι τίποτα δεν μπορεί σήμερα 
να γίνει, και η σκέτη κομματική ψηφοθηρία που 
συστηματικά ασκεί το ΚΚΕ και η δημοτική του πα-
ράταξη, δεν κάνουν άλλο απ’ το να ενθαρρύνουν 
κι αυτές  τις αντιλαϊκές επιθέσεις.



ψηφίζω/στηριζω
Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

• Όχι στην περιστολή των κρατικών δαπανών 
για τις τοπικές κοινωνικές δαπάνες και τη 
μετατροπή των Δήμων σε φορομπήχτες. Όχι 
στον «Καλλικράτη» Όχι στον υπερδανεισμό 
και την ανάθεση των δημοτικών έργων σε 
ιδιώτες – κερδοσκόπους. Μείωση των δημο-
τικών τελών. Εκμηδένισή τους για τους άνερ-
γους και αύξηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις..

• Όχι στο Δήμο εργασιακό κάτεργο. Όχι στις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, όχι στις απολύ-
σεις, μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων.

• Όχι στα αποκεντρωμένα «καλλικρατικά» σχο-
λεία της Αγοράς που βάζουν στο ντουλάπι τη 
γενική μόρφωση και αποθεώνουν τις δεξιότη-
τες που ζητούν οι επιχειρήσεις. Αύξηση των 
δαπανών για την Παιδεία, για δημόσιους παι-
δικούς  σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία. 
Κατάργηση των τροφείων.

• Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπη-
ρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης  μέσα απ’ 
τους  «καλλικρατικούς» Δήμους και Περιφέ-
ρειες. Δημόσια, δωρεάν, σύγχρονη περίθαλ-
ψη για όλους, ενταγμένη οργανικά στο ΕΣΥ. 
Με μόνιμο και επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό, 
παραϊατρικό  και βοηθητικό προσωπικό. Με 
χρησιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων κτιρίων 
και τη δημιουργία νέων.

• Δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας για να 
απαλλαγούν ο Δήμος και οι Περιστεριώτες από 
το βραχνά της μητρόπολης Λαμίας και της αντι-
χριστιανικής εκκλησιαστικής επιχειρηματικότη-
τας.

• Έξω η Χαβούζα από το Άλσος. Ολοκληρωμένη δι-
αχείριση - ανακύκλωση των απορριμμάτων. Να 
απομακρυνθούν τώρα το γκαράζ, το εκθεσιακό 
κέντρο και το νεκροταφείο. Ενοποίηση του χώ-
ρου του Άλσους. Αναδάσωση των αποψιλωμέ-
νων εκτάσεων και επέκτασή τους σε παραπλή-
σιους χώρους.

• Συνεργασία με τους όμορους δήμους για την 
προστασία, αναδάσωση και ανάδειξη του Ποικί-
λου Όρους ως χώρου πρασίνου και περιπάτου. 
Διαφάνεια στην αγορά γης καμία συναλλαγή με 
καταπατητές από τη διοίκηση του Δήμου. Έξω οι 
καταπατητές απ’ το Περιστέρι.

• Όχι στην κυκλοφοριακή ασφυξία και τη μετατρο-
πή του Δήμου σε υπαίθριο γκαράζ. Σύνδεση των 
σταθμών του Μετρό με μέσα μαζικής συγκοινω-
νίας με όλες τις συνοικίες του Περιστερίου και 
τους όμορους Δήμους. 

• Όχι στην αστυνομοκρατία και την καταστολή. 
Ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, κανένας περιο-
ρισμός στις αγωνιστικές διεκδικήσεις των εργα-
ζόμενων.
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Η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, που εκφράζει λαϊκούς αγωνιστές και δυνάμεις της Αντικαπιταλιστικής 
– Επαναστατικής Αριστεράς, παρά τα λάθη, τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειές της, στήριξε πάντα δυναμικά 
και πρωτοπόρα όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων και της νεολαίας. Από τις νεολαιίστικες κινητοποι-
ήσεις στο πρόσφατο παρελθόν του Δεκέμβρη μέχρι τις κινητοποιήσεις των απολυμένων εργαζόμενων του 
δήμου μας και φυσικά τους αγώνες για ελεύθερους χώρους και για το πράσινο, για να μη γίνει Χαβούζα στο 
Άλσος. Δηλώνοντας παρών στη μάχη των εκλογών ζητάμε την αγωνιστική συσπείρωση των Περιστεριω-
τών για να παλέψουμε μαζί τους μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο ενάντια στο σφαγείο Κυβέρ-
νησης – ΕΕ – ΔΝΤ – «Καλλικράτη». 

Για να πούμε:



Απευθύνουμε αυτή την πρόταση πρώτα από όλα 
σε όλες τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές του ερ-
γατικού και του νεολαιιστικού κινήματος με τους 
οποίους συναντιόμαστε στις απεργίες, τις διαδη-
λώσεις, τις τοπικές επιτροπές αγώνα. Σε εκείνους 
και εκείνες που συνειδητοποιούν ότι το ΠΑΣΟΚ , 
αφού καπηλεύτηκε τη λαϊκή ψήφο, σήμερα ηγεί-
ται της επίθεσης στους εργαζόμενους. Την απευ-
θύνουμε στους αγωνιστές από τα τοπικά κινήματα, 
όλους αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια στην επι-
χειρηματική – αντιδραστική μετάλλαξη του «τοπι-
κού κράτους», στην οικολογική καταστροφή, στην 
καταπάτηση των ελεύθερων χώρων. Την απευθύ-
νουμε, όμως, και σε όσες πολιτικές δυνάμεις και 
συλλογικότητες συνειδητοποιούν την ανάγκη για 
μια Αριστερά που να είναι πραγματική δύναμη 
ρήξης και ανατροπής, αντίπαλο δέος στο σύστημα 
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. 

στηρίζουμε/ψηφίζουμεαριστερή κίνηση περιστερίου
υποψήφια δημαρχος Αθανασοπούλου-Βαφειάδου Αντωνία

Αγώνας Ρήξη Ανατροπή
η ιστορια γραφεται με ανυπακοη!

ανατρέπουμε 
την 

κοινωνική 

βαρβαρότητα
ενάντια σε: 
Κυβέρνηση 
Μνημόνιο 
Καλλικράτη 
ΕΕ-ΔΝΤ


