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απαντάµε δυναµικάαπαντάµε δυναµικά

υποψ. Δήµαρχος ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ

Να Αντισταθούμε
-Σ` αυτούς που μας κλέβουν μισθούς, συντάξεις, εργασιακά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα, ελευθερίες, την ίδια μας την ζωή. 
-Σ` αυτούς που ξεπουλάνε τον κοινωνικό πλούτο στο ντόπιο και ξένο 

κεφάλαιο
-Σ` αυτούς που κλέβουν το γέλιο, το όνειρο, το μέλλον των παιδιών μας

Να Εξεγερθούμε 
-Ενάντια στην ανεργία, στις απολύσεις, στην φορομπηχτική πολιτική, στα 

λουκέτα στα μαγαζιά
 -Ενάντια στην διάλυση της δημόσιας υγείας, της παιδείας, των κοινωνικών 

υπηρεσιών
-Ενάντια στην υποταγή της τοπικής κοινωνίας, μέσω του Προκρούστη- 

«Καλλικράτη», σε ένα υπερσυγκεντρωτικό γραφειοκρατικό κράτος που 
φέρνει το ΔΝΤ στη γειτονιά μας

Να Απαιτήσουμε 
-Να πληρώσουν την κρίση οι τράπεζες, το μεγάλο κεφάλαιο και το 

γαλαζοπράσινο δίκτυο διαπλοκής που τους στηρίζει
-Να φέρουν πίσω τα κλεμμένα, μας χρωστάνε δεν τους χρωστάμε
-Δεν «τα φάγαμε μαζί», δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση τους 
-Εξω τώρα η τρόικα του ΔΝΤ, διαγραφή του χρέους

Mαχόµενη APIστερή Δύναµη Ανατροπής

Στην φυλακή της τρόικας 
δεν ψηφίζουμε δεσμοφύλακες

Στην φυλακή της τρόικας 
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Καλλικράτης είναι: 
¢ το μνημόνιο – «μνημόσυνο»της τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
¢ η μεταφορά της κεντρικής χρεοκοπίας στην περιφέρεια
¢ η καταστροφή κάθε έννοιας κοινωνικών παροχών και κάθε εργασιακού 

κεκτημένου. 
¢ η διάλυση των τοπικών κοινωνιών και η δημιουργία απρόσωπων δομών 

ανοιχτών στους εργολάβους και φορομπηχτικών απέναντι στους δημότες. 

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού 
Η υποχρεωτική συνένωση των δυο δήμων, ΔΑΦΝΗΣ και ΥΜΗΤΤΟΥ, όχι μόνο 
δεν θα λύσει κανένα από τα τοπικά προβλήματα αλλά αντίθετα θα οδηγήσει σε 
ένα φτωχότερο ενιαίο δήμο με περισσότερες αρμοδιότητες, με συρρίκνωση είτε 
ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση υπηρεσιών. 
¢ Δήμο μακριά από τους δημότες. 
¢ Δήμο ελεγχόμενο από το οικονομικό κατεστημένο, με πιο ασφυκτικό έλεγχο 

από την εκάστοτε κυβέρνηση και το ΔΝΤ, με απολύσεις λιγότερο προσωπικό 
και χειρότερες εργασιακές σχέσεις και αμοιβές. 

¢ Δήμο με νέες περικοπές των ήδη πενιχρών κονδυλίων στην δημόσια εκπαίδευση 
και στην υγεία ενώ το ελάχιστο πράσινο και οι ελεύθεροι χώροι κινδυνεύουν 
από τα αδηφάγα σχέδια των εργολάβων. 

Θα τους αφήσουμε ; 
Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής Δάφνης και Υμηττού, εργαζόμενοι και άνεργοι, 
επαγγελματίες, μαθητές, σπουδαστές αλλά και συνταξιούχοι, γνωρίζουμε πως αν 
δεν τους ανατρέψουμε μας περιμένουν μαύρες μέρες.

Ψηφίζοντας τους χρισμένους της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και τους πρώην 
συνεργάτες τους «αντάρτες του καναπέ» 
” επιβραβεύεις το μνημόνιο, την τρόικα, την περικοπή των μισθών 
      και των συντάξεων, την ανεργία, 
” την καριερίστικη αντίληψη και το εμπόριο ελπίδας.

Σε μια εποχή κρίσης όπου οι κλέφτες διαδέχονται τους ψεύτες και όλοι 
μαζί δουλεύουν για τις τράπεζες και τους διεθνείς τοκογλύφους εν μέσω 
κρατικής χρεοκοπίας, η χλιαρή στάση της καθεστωτικής αριστεράς αποτελεί 
μέρος του προβλήματος. Ο ξεπουλημένος συνδικαλισμός της ΓΣΕΕ, η 
«αποστειρωμένη ζώνη» της κομματικής γραφειοκρατίας του ΚΚΕ-ΠΑΜΕ- 
«Λαϊκή συσπείρωση», όσο και ο ρεφορμιστικός ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ δεν ανοίγουν 
καμιά προοπτική διεξόδου από την κρίση.

Η ζωή στην πόλη δεν είναι οι δηµόσιες σχέσεις και η βόλτα του 
δηµάρχου στα καφενεία και στις εκκλησίες, ούτε οι παρασκηνιακές 
ίντριγκες της ευρύτερης οικογένειας Μητσοτάκη στις οποίες έχει 

εκπαιδευτεί ο νυν δήµαρχος κ. Σταυριανουδάκης.

Είναι αγώνας για ψωµί - παιδεία - ελευθερία, επιβίωση, 
αξιοπρέπεια, ρήξη και ανατροπή.
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Α π α ι τ ο υ μ ε 

ª  Απελευθέρωση των παράνομα παρακρατούμενων χρημάτων από το Πρόγραμμα 
Δημόσιων Επενδύσεων και από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, 
με στόχο την άμεση δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικών δομών στο δήμο 

ª  Αποτροπή των πλειστηριασμών και κατασχέσεων από τις τράπεζες

ª  Υπεράσπιση των ήδη λίγων ελεύθερων χώρων του Δήμους μας ώστε 
να παραμείνουν δημόσιοι και κοινόχρηστοι και να μην πέσουν βορά 
μεγαλοκατασκευαστών. 

ª  Να μη γίνει γκαράζ η Γυμναστική Ακαδημία αλλά ενιαίος δημόσιος χώρος 
πρασίνου και άθλησης ενοποιημένος με την ΠΥΡΚΑΛ. 

ª  Να διατηρηθεί η κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα του Υμηττού μέσα στα 
πλαίσια του νέου Δήμου. Άμεση κυκλοφοριακή μελέτη για την ανακούφιση της 
κίνησης και της ηχορύπανσης. 

ª Ειδικό ταμείο ανέργων και απόρων. Ενίσχυση των δημοτών, των 
καταστημάτων, των επαγγελματοβιοτεχνών που αιμορραγούν από την κρίση. 
Μείωση των δημοτικών φόρων. Όχι στις απολύσεις. Μόνιμες και σταθερές 
θέσεις εργασίας για όλους. 

ª Δημόσια και δωρεάν επαρκή υγεία. Αναβάθμιση Δημοτικών ιατρείων. 
Εκπαίδευση του πληθυσμού σε πρώτες βοήθειες. 

ª Όχι στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Καλύτερες υποδομές εκπαίδευσης και 
παιδείας. Κατάργηση των διδάκτρων στους παιδικούς σταθμούς και στις λοιπές 
δομές. 

ª Στέκια νέων. Αξιοποίηση των σχολικών χώρων για δωρεάν δημιουργική 
απασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο. Αξιοποίηση και Αναβάθμιση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, επιχορήγηση και λαϊκός αθλητισμός 

ª Στήριξη των ΚΔΑΠ και των κοινωνικών προγραμμάτων (βοήθεια στο 
σπίτι, συμβουλευτικοί σταθμοί κατά των ναρκωτικών κλπ.) Αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΑΠΗ ώστε να ενισχυθεί η βοήθεια σε 
χαμηλοσυνταξιούχους, ΑμΕΑ κλπ.

ª Προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της υγείας των 
κατοίκων από οποιαδήποτε δραστηριότητα μολύνει (κεραίες, καθαριότητα). 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης

ª Λαϊκές συνελεύσεις, ενεργητική και αποφασιστική επέμβαση των 
κατοίκων σε κάθε δραστηριότητα στην περιοχή.

ΔΩΣΕ ένα ηχηρό ράπισµα στους από πάνω και στο στηµένο σκηνικό τους που 
επιδιώκουν “την σιωπή των αµνών” 

ΕΚΦΡΑΣΕ την δυσφορία, την αγανάκτηση και το εξεγερτικό κλίµα 
που προσπαθούν να φρενάρουν. 

ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ οι καπιτα-ληστές κι οι πολιτικάντηδές τους.
Για να πάρουν οι εργαζόµενοι την τύχη, την ζωή και την εξουσία στα χέρια τους.


