


Περιστεριώτες – Περιστεριώτισσες
Στις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη,  εδώ στον υποβαθμισμένο 4ο δήμο 
της χώρας μας, την εργατούπολη του Περιστεριού με τις μεγάλες αγωνι-
στικές παραδόσεις, καλούμαστε, πρώτ’ απ’ όλα με τους αγώνες αλλά και 
με την ψήφο μας, να συμβάλλουμε στην  αντιμετώπιση της καταστροφικής 
λαίλαπας που απειλεί το σύνολο της Εργατικής Τάξης αλλά και των συσσω-
ρευμένων τοπικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας προβλημάτων. 

Να πούμε ΟΧΙ στη συντριβή του συνόλου των 
κατακτήσεων και δικαιωμάτων μας εδώ και έναν 
αιώνα από τη «χούντα» Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ με 
την ανοχή και στήριξη από ΝΔ και ΛΑΟΣ και με το 
περιβόητο «Μνημόνιο», όχι για τη «διάσωση της 
χώρας απ’ τη χρεοκοπία» όπως λέει η Κυβέρνηση, 
αλλά για να εξοφληθούν τα τοκογλυφικά δάνεια 
σε ντόπιους και ξένους τραπεζίτες, για το ξεπούλη-
μα του δημόσιου συσσωρευμένου πλούτου, για τη 
συντριβή των μικρομεσαίων λαϊκών στρωμάτων, για 
μαζικές απολύσεις και την ανεργία, για την βίαιη συ-
μπίεση των εισοδημάτων του κόσμου της εργασίας 
και την ανόρθωση της καπιταλιστικής κερδοφορίας .

Να μαυρίσουμε
Το ψηφοδέλτιο του Παχατουρίδη κύριου εκφρα-
στή της αντιλαϊκής επίθεσης στο Δήμο μας

Τους υποψήφιους «δήμαρχους – μνηστήρες» 
του «μνημονιακού – καλλικρατικού» ΠΑΣΟΚ

Να ενισχύσουμε την ταξική - αγωνιστική μας ενότητα, να 
μην χαρίσουμε ούτε μια ψήφο στην αντιλαϊκή πολιτική με 
αισθήματα απελπισίας και απογοήτευσης και με την αποχή.

αλλάζει 
αλλάζει το 
Περιστέρι
στους 
εργολάβους 
το δίνει απο 
χέρι

Να καταδικάσουμε την κατάργηση κάθε κοινωνικής λειτουργίας των 
πραξικοπηματικά συγχωνευμένων Δήμων με τον «Καλλικράτη», με την 
κάθετη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων 
χωρίς πόρους, για την κλιμάκωση της δημοτικής φορομπηξίας, για την υποταγή 
στις τράπεζες τις εταιρίες και την ΕΕ. Να ξεσκεπάσουμε και να ανατρέψουμε  την 
τοπική δημοτική εξουσία του «ανεξάρτητου» Δήμαρχου της ΝΔ Παχατουρίδη 
απόλυτα ευθυγραμμισμένου με κάθε αντιλαϊκή πολιτική που τίναξε στα ύψη τα 
δημοτικά τέλη και το χρέος του Δήμου για έργα βιτρίνας, μετέτρεψε κι’ αυτό ακό-
μα το Άλσος σε Χαβούζα με το Σταθμό Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων,  κατάντησε 
το Δήμο μας κάτεργο της εργασιακής ανασφάλειας  και της μερικής απασχόλησης.
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Με την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου!
να παλέψουμε για την:

- Καταδίκη και ανατροπή του σφαγείου Κυβέρνη-
σης – ΕΕ – ΔΝΤ και του «Μνημονίου». 

- Παύση πληρωμών και διαγραφή του ληστρικού 
και τοκογλυφικού χρέους. Κρατικοποίηση των Τρα-
πεζών, των μεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς αποζημί-
ωση, με εργατικό έλεγχο. Απαλλοτρίωση της εκκλη-
σιαστικής περιουσίας.

- Απαγόρευση των απολύσεων.  Αυξήσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις.  Μείωση των ωρών εργασίας.  
Διαγραφή των χρεών των εργατικών οικογενειών, 
ρύθμιση των χρεών των εργαζόμενων και των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων.

- Δημόσια και δωρεάν Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική 
Προστασία, Πολιτισμό, Αθλητισμό. Νομιμοποίηση 
των μεταναστών – ίσα δικαιώματα για έλληνες και 
ξένους εργάτες. 

- Όχι στον «Καλλικράτη» και την αντιδραστική με-
ταρρύθμιση του τοπικού κράτους.

-  Έξοδο από την ΟΝΕ και το Ευρώ, από την Ε.Ε. του 
κεφαλαίου, του πολέμου, του ρατσισμού.  

Απευθυνόμαστε προς όλους τους εργαζόμενους, 
τους άνεργους, τους νέους, τους αυτοαπασχο-
λούμενους προς όλους όσους αναγνωρίζουν την 
ανάγκη για μια Αριστερά πραγματικό αντίπαλο 
δέος στην εκμετάλλευση και την καταπίεση!



Η αριστερά της ήττας και της διαχείρισης...
Καμιά αποτελεσματική ταξική και αγωνιστική απά-
ντηση των εργαζόμενων στην αντιλαϊκή πολιτική 
δεν υπήρξε ούτε θα είναι ποτέ δυνατή με τη συν-
διαχειριστική λογική που χαρακτηρίζει τον ΣΥΝ - 
ΣΥΡΙΖΑ - τη βαθύτερη αιτία για την  πολυδιάσπαση 
και αναξιοπιστία του - με την αναζήτηση διεξό-
δων στα πλαίσια του συστήματος και της «ΕΕ των 
λαών».

Ακόμα η ηττοπάθεια ότι σήμερα τίποτα δεν μπο-
ρεί να γίνει, η σκέτη κομματική ψηφοθηρία και η 
περιφρόνηση κάθε αγωνιστικής ανατρεπτικής πρω-
τοβουλίας απ’ τη μεριά του ΚΚΕ και της δημοτικής 
του παράταξης αποτελεί κι’ αυτή με τη σειρά της 
ενθάρρυνση για την κλιμάκωση των αντιλαϊκών 
επιθέσεων.

Η Αριστερά της Ανατροπής!
Η «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» δεν είναι μια 
ακόμα παράταξη που εμφανίζεται λίγο πριν η λίγο 
μετά τις εκλογές. Εδώ και 20 χρόνια, παρά τα λάθη 
και τις αδυναμίες της, πρωτοστατεί  στους αγώνες 
των εργαζόμενων και της νεολαίας μας, από τη νε-
ολαιίστικη εξέγερση του Δεκέμβρη 2008 μέχρι τις 
κινητοποιήσεις των απολυμένων εργαζόμενων του 
δήμου μας και φυσικά τους αγώνες για ελεύθερους 
χώρους και πράσινο για να μη γίνει Χαβούζα το Άλ-
σος. Δηλώνουμε παρών και στη μάχη των εκλογών 
διεκδικώντας την αγωνιστική συσπείρωση των 
Περιστεριωτών για να παλέψουμε μαζί τους μέσα 
και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, με συνελεύ-
σεις βάσης και ανεξάρτητα όργανα, ενάντια στο 
σφαγείο Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – «Καλλικράτη». 



1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Ασλανίδη Λεμονιά (Μόνικα)
 (Μαθήτρια)
Καρβούνης Αθανάσιος  
(Γεωπόνος-Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Κοτρώτσιος Νικόλαος  
(Δάσκαλος)
Κουλούρης Σπυρίδων 
(Δημόσιος Υπάλληλος)
Νικολόπουλος Αριστείδης (Άρης) 
(Πολιτικός Μηχανικός)
Παπαδόπουλος Δημήτριος
(Λογιστής)
Παχνής Ιωάννης
(Λογιστής)
Σκάρου Αθηνά  
(Δασκάλα)
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Αθανασόπουλος Θεόδωρος
(Φυσικός)
Ανδρινού-Κλάδη Ελένη
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Ανεστόπουλος Αθανάσιος
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Βαφειάδης Χρήστος
(Εκπαιδευτικός ΤΕΙ)
Βαφειάδου Παναγιώτα (Νάγια)
(Φοιτήτρια)
Γαλιατσάτος Γεώργιος
(Μαθηματικός)
Γεωργακόπουλος Σπυρίδων
(Φοιτητής)
Γκολφινοπούλου-Δρένιου Βασιλική
(Άνεργη)
Δελλή Χρυσούλα-Αγορίτσα
(Συνταξιούχος)

Δενεδιός Δημήτριος
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Δημητριάδου Μαρία
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Δρούτσας Νικόλαος
(Ελεύθερος Επαγγελματίας)
Λαδά-Γραικούση Ελένη
(Συνταξιούχος)
Μαλισιόβα Αναστασία (Νατάσα)
(Άνεργη)
Ναστοπούλου Αλεξάνδρα
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
(Φοιτητής)

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος
(Φυσικός)
Παπαμακάριος Μιχαήλ
(Λογιστής)
Σάντας Σωτήριος (Άκης)
(Τοπογράφος)
Τάκου Ευφροσύνη
(Εργάτρια)
Τραγά Στυλιανή
(Νηπιαγωγός)
Τριανταφυλλοπούλου  Χριστίνα
(Γεωπόνος)
Τσούπρου Σοφία
(Φοιτήτρια)
Ψαρράς Τάσος
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Αλεβίζος Γεώργιος
(Φοιτητής)
Αρκάδης Ιωάννης
(Δημόσιος Υπάλληλος)
Γάτσιος Βασίλειος
(Λογιστής)

Γιαννόπουλος Ηλίας
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Διαμαντογιάννη Γεωργία
(Φοιτήτρια)
Ζούπα Σοφία
(Χημικός)
Ζουρμπάκη Ανδρομάχη (Μάχη)
(Γιατρός)
Ματσκαλίδης Χαράλαμπος
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Παπανικολάου Παναγιώτης
(Γιατρός)
Ψωμιάδης Θεόφιλος  
(Δάσκαλος)
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Αλμούτι Τζαμάλ-Δημήτριος
(Πολιτικός Μηχανικός)
Ανεζάκη Στυλιανή 
(Δασκάλα)
Γεωργούλιας Φώτιος
(Γεωπόνος)
Κατιντσάρος Αναστάσιος
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)
Κατιντσάρου Βασιλική (Βάλια)  
(Δικηγόρος)
Μπουρίτη Γαρυφαλλιά (Λίλιαν)  
(Άνεργη)
Παππά Ιωάννα
(Δασκάλα)
Σακκά Σταματία
(Ελεύθερος Επαγγελματίας)
Φαραντάτος Κωνσταντίνος  
(Βιβλιουπάλληλος)
Φωτιάδης Ηλίας
(Εργοδηγός)
Χουλιαράς Φώτιος
(Ιδιωτικός Υπάλληλος)

Υποψήφια Δήμαρχος
Αθανασοπούλου-Βαφειάδου Αντωνία 

(Αρχιτέκτων Μηχανικός)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:  Βαφειάδης Μιχαήλ, Διαμαντογιάννη Κανέλλα (Νέλλυ), Παπακωνσταντίνου Αθηνά, 

Παπαπαναγιώτου Ιωάννης, Πετρακοπούλου Βασιλική, Τσούπρου Μαρία, Φιλλη Αικατερίνη 
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:Βαφειάδου Κωνσταντίνα, Κολοκαθης Αναστάσιος, Λιοντάκης Αντώνιος, Μιχαηλίδης 

Γεώργιος, Παπαδοπούλου Νίκη, Στεργιοπούλου Πελαγία, Στυλιανοπούλου Ευαγγελία

Κόκκινη ψήφος Ανατροπής στην Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
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• Όχι στον Δήμο φορομπήχτη και την ανάθεση των 
δημοτικών έργων σε ιδιώτες – κερδοσκόπους. Μείωση των 
δημοτικών τελών. Κατάργησή τους για τους άνεργους και 
αύξηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όχι στο Δήμο εργασι-
ακό κάτεργο. Όχι ελαστικές σχέσεις εργασίας, μονιμοποίηση 
όλων των εργαζόμενων.

• Όχι στα αποκεντρωμένα «καλλικρατικά» σχολεία της 
Αγοράς. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, για δημόσι-
ους παιδικούς  σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία. Κατάρ-
γηση των τροφείων.  Δημόσια, δωρεάν, σύγχρονη περίθαλψη 
για όλους, ενταγμένη οργανικά στο ΕΣΥ.

• Δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας για να 
απαλλαγούν ο Δήμος και οι Περιστεριώτες από το βραχνά της 
μητρόπολης Λαμίας και της αντιχριστιανικής εκκλησιαστικής 
επιχειρηματικότητας.

• Έξω η Χαβούζα από το Άλσος. Ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση - ανακύκλωση των απορριμμάτων. Να απομακρυνθούν 
τώρα το γκαράζ, το εκθεσιακό κέντρο και το νεκροταφείο. 
Ενοποίηση του χώρου του Άλσους. Αναδάσωση των απο-
ψιλωμένων εκτάσεων και επέκτασή τους σε παραπλήσιους 
χώρους. Προστασία, αναδάσωση και ανάδειξη του Ποικίλου 
Όρους σε χώρο πράσινου και περιπάτου. 

• Όχι στην κυκλοφοριακή ασφυξία και τη μετατροπή 
του Δήμου σε υπαίθριο γκαράζ. Σύνδεση των σταθμών του 
Μετρό με μέσα μαζικής συγκοινωνίας με όλες τις συνοικίες 

• Όχι στην αστυνομοκρατία και την καταστολή. Ελεύ-
θερη διακίνηση των ιδεών, κανένας περιορισμός στις αγωνι-
στικές διεκδικήσεις των εργαζόμενων.
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ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!


