Στις 18 και τις 25 του Μάη ψηφίζουµε. Στις 26 «φεύγουνε»
δηµοτική κίνηση Aγ. Αναργύρων - Καµατερού

Βάζουµε τέρµα στον εξευτελισµό της ζωής µας, σε
Ελλάδα και Ευρώπη.
∆εν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι
διαφορετικές ηµεροµηνίες σηµατοδοτούν και τη
διαφορά µεταξύ των δύο εκλογικών αναµετρήσεων.
Προσπαθούν να µας πείσουν ότι άλλο είναι οι εκλογές
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο οι εκλογές για
την Ευρωβουλή. Στις µεν πρώτες, µας λένε, θα
εκλέξουµε τους ∆ηµάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες
και τους περιφερειάρχες. Τους υπεύθυνους δηλαδή για
τα µικρά προβλήµατα, τα τοπικά, που δεν κρίνουν
κυβερνήσεις, δεν έχουν ευρύτερη πολιτική σηµασία.
Αυτά όταν αναφέρονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Γιατί όταν η συζήτηση γυρνάει στις ευρωεκλογές, πάλι
τα ίδια υποστηρίζουν, αν και µε κάπως διαφορετικά
λόγια. Και εδώ η σηµασία µειώνεται, λέγοντας ότι οι
ευρωεκλογές δεν έχουν ανάκλαση στην εσωτερική
πολιτική, δεν επηρεάζουν τις εσωτερικές εξελίξεις, κλπ.

αλληλεγγύη

απεχθάνεται. Είναι υπεύθυνοι για αυτά που ζούµε
σήµερα. Είτε ως δηµιουργοί της άδικης πολιτικής των
ελίτ και της διαφθοράς, είτε ως κάποιος/α που την
εφήρµοσε, είτε ως κάποιος/α που είδε αλλά δε µίλησε,
είτε ως κάποιος/α που δεν έπραξε τίποτα για να τη
σταµατήσει.

Στον αντίποδα της πολιτικής της σήψης και της
υποταγής, είµαστε εµείς. Ο κόσµος ο οποίος
µεγάλωσε δίνοντας µάχες ενάντια στην πολιτική που
µας έφερε ως εδώ. Άνθρωποι των αντιπολεµικών
διαδηλώσεων, των κοινωνικών φόρουµ, άνθρωποι οι
οποίοι δε βολεύτηκαν, αγανακτισµένοι, δραστήριοι,
και παρεµβατικοί στην υπεράσπιση των αδυνάτων,
των αδικηµένων, των «χωρίς φωνή». Άνθρωποι οι
οποίοι ένιωσαν στο πετσί τους την αδικία, την ανεργία,
το χαµηλό µισθό, την απόλυση, την κοροϊδία, τα
δακρυγόνα. Άνθρωποι µε κλεµµένα όνειρα, οι οποίοι
δεν έχουν να χάσουν τίποτα παρά µόνο τα δεσµά
Μ΄ αυτά και µ΄ αυτά νοµίζουν ότι θα καταφέρουν
τους. Αποφασισµένοι να µην παραδώσουν το αύριο
και πάλι να ψαρέψουν σε θολά νερά. Γιατί Eυρωπου τους ανήκει. Αλλά να το διεκδικήσουν µε τόλµη,
εκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, και στενά
να το δηµιουργήσουν µε καινοτόµα γνώση και
συνδεδεµένες είναι µεταξύ τους και άµεση επίδραφαντασία, να το εµπνεύσουν µε όραµα, µε προοπτική,
ση στις εσωτερικές εξελίξεις έχουν.
µε ελπίδα, µε αλληλεγγύη, µε δηµοκρατία,
δικαιοσύνη, ελευθερία, µε στόχο την χειραφέτηση της
Στις ευρωεκλογές θα κριθεί και πρέπει να κατακοινωνίας.
δικαστεί, η πολιτική που επιβάλλουν οι κυρίαρχοι
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι Ευρωεκλογές πρέπει
ευρωπαϊκοί κύκλοι και η κ. Μέρκελ ως κύριος
να αντιµετωπιστούν µε κοινό κριτήριο.
εκπρόσωπός τους. Μια πολιτική η οποία
Με το κριτήριο της ανατροπής των
έχει ως κύριο συστατικό της τη
µνηµονιακών πολιτικών. Αυτό
µονόπλευρη λιτότητα και την
Αλλάζουµε
άλλωστε είναι εκείνο το οποίο
εκποίηση του δηµόσιου πλούτου
το ∆ήµο
φοβούνται και βαφτίζουν τους
σε ιδιωτικά µεγαλοσυµφέροντα
υποψηφίους τους αντιµνηµονιαέναντι «πινακίου φακής».
Αλλάζουµε
την
Ελλάδα
κούς και ανεξάρτητους, παιδιά
Αυτή η πολιτική εκφράζεται µε
της
διπλανής πόρτας, φίλους από
τον ίδιο αποτρόπαιο πρόσωπο
Αλλάζουµε
τα
παλιά,
αναγεννηµένους εν έτει
από υποψήφιους οι οποίοι έχουν
2014! Γιατί η υπερψήφιση των
την Ευρώπη
διοικήσει το ∆ήµο, έχουν κυβερνήσει
αντιµνηµονιακών
υποψηφίων δηµάρχων
τη χώρα, έχουν καθοδηγήσει την
και περιφερειαρχών είναι πλήγµα στις
Ευρώπη, επί δεκαετίες, µε µέσα και µεθόπολιτικές των µνηµονίων.
δους τα οποία η κοινωνία γνωρίζει και ο λαός

η δυναµή µας

Θέλουµε και µπορούµε

να ζούµε στους Αγίους Αναργύρους - Καµατερό

✓ Ως άνθρωποι µε αξιοπρέπεια, που σέβονται το περιβάλλον
✓

Μπορούµε
και θέλουµε

✓
✓

να αλλάξουµε
σελίδα στο ∆ήµο µας!

✓

✓

✓
✓

και τολµούν να διεκδικούν.
Με κοινωνική συνοχή και µε την αλληλεγγύη για όπλο µας,
κόντρα στην αποµόνωση, τη φτώχεια και την ανέχεια.
Με αποφασιστική συµµετοχή στη ζωή της πόλης.
Με κανένα παιδί να µένει έξω από τους παιδικούς σταθµούς,
χωρίς εµβόλια, τροφή, στέγαση, ρεύµα ή νερό.
Με συντηρηµένους δρόµους, καθαρά πεζοδρόµια,
φωταγωγηµένες πλατείες.
Με συγκοινωνία για όλους και σεβασµό σε ΑµεΑ,
ποδηλάτες, πεζούς.
Με ευκαιρίες και κάλυψη στον αθλητισµό και τον πολιτισµό,
µε την ψυχαγωγία ανεµπόδιστη για όλους.
Με πρωτοβάθµια υγεία, µε παιδεία, µε τεχνολογία,
ευρυζωνικότητα, καινοτοµία.

Αγωνιζόµαστε

µαζί και στο πλευρό κάθε δηµότη και δηµότισσας

Υποψήφιος ∆ήµαρχος

✓

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ

✓

Αγίων Αναργύρων - Καµατερού

✓
✓

Για να µη µείνει κανείς δίχως ρεύµα, θέρµανση, νερό, τροφή,
υγεία, φάρµακα, εκπαίδευση, κόντρα σε κάθε πλειστηριασµό
που θα επιχειρηθεί.
Για να ανασυγκροτήσουµε την τοπική οικονοµία, την αγορά,
κόντρα στην ανεργία.
Για να επανακτήσουµε τους ελεύθερους χώρους, κόντρα στο
ξεπούληµά τους.
Για να αναδείξουµε την ιστορία και την πολιτισµική µας
παράδοση, κόντρα στο φασισµό και τον πόλεµο.

Θα τα καταφέρουµε
γιατί έχουµε εσάς

Να πρωτοστατήσουµε στη δηµιουργία του ∆ήµου των
ελευθεριών και ίσων ευκαιριών, της δηµοκρατίας και της
διαφάνειας, της αλληλεγγύης και της συµµετοχής.
Ένα ∆ήµο να ζεις, σε µια Ελλάδα να ελπίζεις.
Στους Αγίους Αναργύρους - Καµατερό.
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