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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26 ΜΑΗ 

Δίνουμε δύναμη στη δύναμή μας 

 

Δυναμώνουμε τα ψηφοδέλτια της 

«Λαϊκής Συσπείρωσης» που 

στηρίζει το ΚΚΕ, παντού 

 

 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με υποψήφιο 

περιφερειάρχη 

τον Κώστα Μπασδέκη 

                                       Στο Δήμο Δελφών με υποψήφιο δήμαρχο  

τον Στάθη Λεοντίου      

 

Εργαζόμενοι, άνεργοι, αγρότες, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, νέοι και νέες. 

Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές του Μάη, το πραγματικό δίλημμα που 
μπαίνει μπροστά στον λαό, είναι ένα: 

Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που 

αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και καταστροφές 

ή 

θα αντεπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά παντού, για ν' ανοίξει επιτέλους ο δικός μας δρόμος για 

την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών; 

 Στην ενιαία επίθεση που δέχονται η ζωή και τα δικαιώματά μας από το κεφάλαιο και τις 
κυβερνήσεις του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Δήμους και τις Περιφέρειες ως στηρίγματά τους, ενιαία 
πρέπει να είναι και η απάντηση του λαού και της νεολαίας μας. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την 
ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές. Με το δυνάμωμα των 
ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπείρωσης στις τοπικές, στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές. 

 Οι Δήμοι με τις διαφόρων ειδών συμπράξεις με επιχειρηματίες, τις δημοτικές επιχειρήσεις, τα 
διαδημοτικά δίκτυα, εξοπλίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίζουν σε τοπικό επίπεδο τις αντιλαϊκές 
πολιτικές των κυβερνήσεων, να υλοποιούν τους αντιλαϊκούς ευρωενωσιακούς και επιχειρηματικούς 
σχεδιασμούς. 

 Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις, που έγιναν και εξελίσσονται στην Τοπική Διοίκηση, ούτε έφεραν, 
ούτε θα φέρουν ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Δεν αναιρούν τις περιφερειακές ανισομετρίες, τη 
συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια. 

 Καμία φιλολαϊκή τοπική πολιτική, δεν μπορεί να υπάρξει, όσο η γενική πολιτική της χώρας έχει 
ως προτεραιότητα τα συμφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. 

 Έτσι και ο Δήμος Δελφών μετατράπηκε σε αρωγό της ανταποδοτικότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, 
της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, των προγραμμάτων ανακύκλωσης των ανέργων, «των 
ελάχιστων κοινωνικών παροχών». 
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 Εκτοξεύτηκε η απασχολησιμότητα και η ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις. Μειώθηκε 
κατακόρυφα το μόνιμο προσωπικό. Συρρικνώθηκαν κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες, που τις 
υποκαθιστούν ιδιώτες, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, οι φορείς της περιβόητης «κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας». Δεν υλοποιούνται έργα υποδομών για τις λαϊκές ανάγκες, γιατί δεν είναι επιλέξιμα από την 
ΕΕ, αφού δεν προσφέρουν τα προσδοκώμενα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Απογειώθηκε η 
φοροεπιδρομή για τα λαϊκά νοικοκυριά. Χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά είναι σήμερα αντιμέτωπα με τις 
κατασχέσεις και την απειλή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακόμα και για «οφειλές» 500 ευρώ. 

Αυτό θέλουν να κρύψουν όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις: Ότι η Δημοτική και η 

Περιφερειακή Διοίκηση, είναι μέρος του κράτους. Και μαζί με μηχανισμούς της ΕΕ, δρουν 

ενιαία και εχθρικά, απέναντι στον λαό και τις ανάγκες του. 

 Αυτή την πολιτική υπηρέτησε πιστά η διοίκηση Παναγιωτόπουλου, σε αυτή συνδράμανε με τον 

τρόπο τους οι άλλες παρατάξεις Ταγκαλή, Μέγκου, Δρακάκη αυτή την πενταετία. Εμφανίστηκαν και 

εμφανίζονται με τον μανδύα του «ανεξάρτητου» αλλά στις παρατάξεις τους συνωστίζονται γνωστά 

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, των ΑΝΕΛ, του ΛΑΟΣ, της ΛΑΕ που οι πολιτικές των 

κομμάτων τους τόσο πολύ μάτωσαν το λαό μας αυτά τα χρόνια. Πρόσωπα της αγοράς, κάθε λογής 

επιχειρηματίες οι οποίοι λειτουργούν σαν «manager» της αντιλαϊκής πολιτικής και της επιχειρηματικής 

δράσης. Ακόμα και οι φασίστες της εγκληματικής Χρυσής Αυγής βρήκαν θαλπωρή μέσα σ’ αυτά τα 

δήθεν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια. 

 Είναι υπέρ της καπιταλιστικής ανάπτυξης που πατάει πάνω στα τσακισμένα μεροκάματα και 

δικαιώματα των εργαζομένων, αρκεί να αφήνει «φιλοδωρήματα» σε αντισταθμίστηκα στο δήμο για να 

μπορούνε να κάνουνε τη μικροπολιτική τους. 

 Σε αυτό το πλαίσιο υπερθεματίζουν σε κάθε επενδυτικό σχέδιο μονοπωλιακού ομίλου στους 

κλάδους που ιεραρχεί το κεφάλαιο για την περιοχή: εξόρυξη, ιχθυοκαλλιέργειες, ΑΠΕ-ανεμογεννήτριες, 

ακόμα και κόντρα στη θέληση των τοπικών κοινοτήτων. 

 Παρά τις όποιες φραστικές τους διαφοροποιήσεις, τα μεγάλα λόγια και τις κοκορομαχίες τους, δεν 

μπορούν να κρύψουν πως στην ουσία συμφωνούν με την ΕΕ και τις κατευθύνσεις της, που τόσο πολύ 

πλήγωσαν και πληγώνουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Για αυτό μετακινούνται τα στελέχη τους από 

κόμμα σε κόμμα, από συνδυασμό σε συνδυασμό στο δήμο. Δεν έχουν αντίρρηση στην λογική της 

ανταποδοτικότητας, που σημαίνει πως ο λαός θα πληρώνει για κάθε υπηρεσία που χρειάζεται. 

Συμφωνούν στην εμπορευματοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών, στα δημοτικά τέλη, που αυξάνουν το 

κόστος της ζωής της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Συμφωνούν στην λειτουργία της ΔΕΥΑ σαν 

κερδοσκοπική επιχείρηση και αποδέχονται το περιβαλλοντικό τέλος που αυξάνει το κόστος της 

ύδρευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.  

 Αποδέχονται να ασκούνται δραστηριότητες του δήμου μέσω επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κλπ κάτι που 

διευκολύνει την λειτουργία τους έξω από κάθε έλεγχο, δίνοντας τους χώρο και ευκαιρίες για ρουσφέτια. 

Γι’ αυτό και δε διαφωνούνε επί της ουσίας στην κατά 70% μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στους 

δήμους της Ελλάδας και το δήμο μας. Δεν απαίτησαν ποτέ να αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι πόροι για 

την τοπική διοίκηση που εισπράττει και παρακρατάει το κράτος για να πληρώνει τους δανειστές και να 

φοροαπαλλάσσει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Λύνουν το «πρόβλημα» με τη μείωση των 

παρεχόμενων στους δημότες υπηρεσιών, την απαξίωση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που δε μπορούν 

να συντηρήσουν, με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Γι’ αυτό και είδαμε στον προϋπολογισμό του 

2019 που τα ανταποδοτικά αυξάνονται κατά 5,5% και τα νέα χρέη του λαού προς το δήμο εκτινάσσονται 

κατά 41%, να μην αντιπολιτεύεται επί της ουσίας κανένας τους.    

 Δε διεκδικούνε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους κλάδους και τις ειδικότητες που 

απαιτούνται, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Αρκούνται στις δίμηνες, πεντάμηνες συμβάσεις, στα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας του 

ΟΑΕΔ, εγκλωβίζοντας έτσι εκατοντάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σε αυτή την κατάσταση. 

Όποιες προσλήψεις ΙΔΑΧ γίνονται, είναι στους τομείς των ανταποδοτικών. Δηλαδή εκεί όπου ο δημότης 

πληρώνει τον εργαζόμενο μέσω των δημοτικών τελών και ο εργαζόμενος έχει δουλειά όσο η υπηρεσία 

του έχει έσοδα από τέλη, παράβολα και πρόστιμα. Μοιραία αυτή η πολιτική οδηγεί στην κακή λειτουργία 

των υπηρεσιών, στην εντατικοποίηση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού και εν τέλει στην 
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ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του δήμου ως «ώριμου φρούτου», από τη στιγμή που ο ίδιος ο δήμος 

αδυνατεί να τις παράσχει στοιχειωδώς στους δημότες του. 

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΠΑΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 

 Την πλήρη χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης από το κράτος, για να μην πληρώνει διπλά και 

τριπλά το λαϊκό νοικοκυριό για βασικές του ανάγκες. 

 Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους, με μισθό που να 

ικανοποιεί τις ανάγκες. Το δικαίωμα στον δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, στην Κοινωνική 

Ασφάλιση, στην αξιοπρεπή σύνταξη.  

 Την καθολική παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

και Πρόνοιας, με την ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμό των αναγκαίων υποδομών και 

χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτος. 

 Την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, υποδομές 

αθλητισμού, πολιτισμού, ελεύθερων χώρων. 

 Τη φροντίδα και αγωγή όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, την προστασία των ΑμΕΑ, των 

ηλικιωμένων μέσα από ένα διευρυμένο κρατικό δίκτυο δομών. Την πρόσληψη του αναγκαίου για 

τη λειτουργία τους προσωπικού. 

 Την κρατική χρηματοδότηση και υποδομές για τον πολιτισμό, τον μαζικό αθλητισμό, για τους 

φορείς και τα σωματεία που οργανώνουν αυτές τις αναγκαίες δραστηριότητες στις γειτονιές και τις 

πόλεις. 

 Το συνολικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση από το κράτος όλων των αναγκαίων μέτρων και 

έργων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, 

σεισμούς κ.λπ.), της μεγάλης έκτασης βιομηχανικών και άλλων ατυχημάτων, μολυσματικών 

εστιών. 

 Τη δημόσια και δωρεάν κάλυψη σε αναγκαίες υποδομές για τον λαό σε ύδρευση, αποχέτευση, 

άρδευση. 

 Την προστασία του περιβάλλοντος: Της ατμόσφαιρας, του νερού, του πράσινου, των ελεύθερων 

χώρων. Την ασφαλή διευθέτηση των ρεμάτων. Την εξασφάλιση των αναγκαίων έργων 

οδοποιίας. 

 Τη διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, 

στη δημόσια υγεία, στους φυσικούς πόρους και όχι με κριτήριο την επιχειρηματική κερδοφορία. 

 Γνωρίζουμε πως οι θέσεις και οι προτάσεις μας, έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος για την 

εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό που τους στηρίζει κεντρικά 

και τοπικά. Αποτελούν όμως όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα και τους 

νέους. Είναι ρεαλιστικές, γιατί είναι φιλολαϊκές, γιατί απαντούν στις λαϊκές ανάγκες σήμερα. 

 Απευθυνόμαστε σε όλους όσους μαζί σηκώσαμε τα βάρη της κρίσης για τα κέρδη του κεφαλαίου, 

βάρη που μας φόρτωσαν οι κυβερνήσεις, η ΕΕ. Σε όλους όσους βρεθήκαμε δίπλα - δίπλα στους αγώνες 

για να σωθεί το μεροκάματο, η δουλειά. Σε όλους όσους λένε «Φτάνει, ως εδώ. Αρκετά πληρώσαμε, 

αρκετά ματώσαμε». 

 Σε όλους όσοι ξέρουν πως τα μνημόνια δεν τελειώσανε. Είναι εδώ και βασιλεύουν στους μισθούς 

και τις συντάξεις, στα πετσοκομμένα εργατικά δικαιώματα, στις κουτσουρεμένες δαπάνες για την υγεία και 

την παιδεία, στα ανύπαρκτα έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. 

 Σε όλους όσοι δεν ξέπλυναν στη συνείδησή τους τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, όπως με κάθε 

ευκαιρία κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλους τους τίμιους αγωνιστές, ανθρώπους του μόχθου που 

νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί και δεν παραχωρούν τους αγώνες τους, τις αξίες και τα ιδανικά τους. 

 Σε όλους όσοι απογοητεύτηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στη ΝΔ, το 

ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα. Όλους όσους, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, συμφωνούν 

όμως, πως η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά που έχει ανάγκη ο λαός 

και ο τόπος. 
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ΣΤΙΣ 26 ΜΑΗ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ,  

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ, ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ   

   

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  

Εκλ .  Περ .  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  2. Ανάγνος Βασιλόπουλος 1. Κώστας Γιαννικούλης 

1. Θύμιος Αγγελόπουλος 3. Ανδρέας Κοτρώνης 2. Ασπασία Δροσοπούλου 

2. Ελένη Αρμάου 4. Αλεξάνδρα Χωριανοπούλου 3. Θύμιος Καλλίας 

3. Γιάννης Γκελαούζος  Εκλ .  Περ .  ΓΡΑΒΙΑΣ  4. Ειρήνη Καραχάλιου 

4. Γιωργία Γκούνη 1. Γιωργία Καλαντζάκου 5. Αργυρώ Κατζόλη 

5. Γιάννης Δημητρίου 2. Σπύρος Κουτρούμπας 6. Νίκος Κιαχίδης 

6. Νίκος Ζωγράφος 3. Θανάσης Παπαϊωάννου 7. Ελένη Κουτρούλη 

7. Βασιλική Καλαντζάκου 4. Μιχάλης Παπαπροκοπίου 8.Γιάννης Λαμπρόπουλος 

8. Μαρία Κουκούλη Γκούσαρη Μολογιάννη Εκλ .  Περ .  ΔΕΛΦΩΝ  9. Θανάσης Παπαδόπουλος 

9. Ντίνος Κυριανάκης 1. Εύα Αρβανιτοπούλου 10. Μαρία Σιφναίου 

10. Κώστας Κωνσταντίνου 2. Χαρίκλεια Γκούνη 11. Δημήτρης Σκαρίμπας 

11. Αντώνης Λαγγουράνης 3. Γιάννης Κόζαρης Εκλ .  Περ .  ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

12. Αντωνία Παπούλια Εκλ .  Περ .  ΔΕΣΦΙΝΑΣ  1. Νίκος Κρίτζαλης 

13. Λουκάς Τσάφος 1. Γιωργία Μακρή 2. Μάκης Ντογκαντζής 

14. Κική Τσελεμπή 2. Κασσιανή Πάνου Εκλ .  Περ .  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

15. Μαρία Φυντριλάκη-Σιαμέτη 3. Μπάμπης Παρασκευάς 1. Δημήτρης Αρβανίτης 

Εκλ .  Περ .  ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  4. Γιάννης Σαμουήλ 2. Γιώργος Δαούτης 

1. Ευγενία Αναγνώστου Εκλ .  Περ .  ΙΤΕΑΣ  3. Νίκος Τσιάφας 

 

 

 

Κοιν .  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  Κοιν .  ΙΤΕΑΣ  Κοιν .  ΔΕΣΦΙΝΑΣ  Κοιν .  ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ  

1. Χαράλαμπος Αναγνώστου 1. Γιάννης Βούλγαρης 1. Πετρούλα Αγγελέτου 1. Γιωργία Αποστολοπούλου 

2. Ευσταθία Γκούμα 2. Νίκος Κρομμύδας 2. Ελένη Κούκου 2. Γιάννης Καρακώστας 

3. Αργυρώ Γκούνη 3. Εύη Λεοντίου 3. Νίκος Μαναίος 3. Γιώργος Κοντολάτης 

4. Μίνα Ζάγκα 4. Σπύρος Μωραΐτης 4. Στάθης Παππάς 4. Πόπη Κοτσίκη 

5. Τρύφωνας Κούτρας 5. Ανδρούλα Ντογκαντζή 5. Νίκος Τρισπιώτης 5. Νίκος Σκουρτιάς 

6. Τάκης Λύτρας 6. Ντίνα Παπαδοπούλου   

7. Θύμιος Σπανόπουλος 7. Παναγιώτης Παπαϊωάννου   

 


