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Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής - Θανάσης Παφίλης 
 

Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Πειραιά - Γιάννης Μανουσογιαννάκης 
 

Υποψήφια ∆ήµαρχος Κορυδαλλού - Ελευθερία Παπουτσιδάκη  
 

Εργάτη, Άνεργε, Συνταξιούχε, Αυτοαπασχολούµενε, Νέα και Νέε 
 

Στις εκλογές στις 18 και στις 25 Μάη κάνε ένα αποφασιστικό βήµα.  
Ψήφισε µε βάση τα ταξικά σου συµφέροντα - µε βάση τις ανάγκες σου. 
Ψήφισε για το µέλλον το δικό σου και των παιδιών σου. 
Ψήφισε αυτό που πραγµατικά πονάει όλους όσους κάνουν τη ζωή σου κόλαση: την 

κυβέρνηση, την ΕΕ, τους περιφερειάρχες και τους ∆ηµάρχους, αυτούς που υπηρετούν τους 
τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, τους µεγαλοκατασκευαστές. 

Ψήφισε αυτό που πραγµατικά δίνει ελπίδα και προοπτική για τους εργαζόµενους, τα 
λαϊκά στρώµατα. 

 

Στην Περιφέρεια Αττικής και στο ∆ήµο Κορυδαλλού, στήριξε τη 
Λαϊκή Συσπείρωση, τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ. 

 

Είναι τα ψηφοδέλτια που συσπειρώνονται κοµµουνιστές, αγωνιστές, 
άνθρωποι του µόχθου, της δουλειάς, που έχουν τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια βάσανα 
µε σένα.  

Αγωνιστές που παλεύουν στους χώρους δουλειάς, στα σωµατεία, στο 
µαζικό κίνηµα, στις Λαϊκές Επιτροπές, στις Επιτροπές Ανέργων. Αγωνιστές που δε 
συµβιβάζονται, δεν «κιοτεύουν», δεν τα διπλώνουν στα δύσκολα, που δεν 
φοβούνται να συγκρουστούν µε τους εκµεταλλευτές του µόχθου µας και όσους 
τους υπηρετούν. Που διεκδικούν: 
� Το δικαίωµα στη δουλειά, µε όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. 
� Μέτρα για την προστασία των ανέργων, για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. 
� Παιδικούς σταθµούς για όλα τα παιδιά, χωρίς τροφεία. 
� Σύγχρονα σχολεία, ελευθέρους χώρους, πολιτισµό και αθλητισµό δωρεάν για όλους. 
� Αντισεισµική και αντιπληµµυρική θωράκιση, προστασία του περιβάλλοντος. 
� Αναβαθµισµένες παροχές για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. 
 

Μην ξεχνάς!!! Έχεις χορτάσει από τα µεγάλα λόγια, τους δήθεν «ανεξάρτητους», 
τους νέους «σωτήρες», που την επόµενη των εκλογών θα συνεχίσουν την ίδια αντιλαϊκή 
πολιτική. 

Απόρριψε τους εκλεκτούς της συγκυβέρνησης Ν∆ -ΠΑΣΟΚ στις Περιφέρειες και τους 
∆ήµους. Όπου ήταν εκλεγµένοι, υλοποίησαν κατά γράµµα την πολιτική της ΕΕ, τις 
κυβερνητικές πολιτικές.  

Έβαλαν πλάτη για να περάσουν όλα τα αντεργατικά µέτρα, οι «ευέλικτες» εργασιακές 
σχέσεις, η εµπορευµατοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας.  

Στήριξαν και εφάρµοσαν τις απολύσεις και την απλήρωτη εργασία και µετά το έπαιζαν 
«φιλάνθρωποι» στους άνεργους και τους απλήρωτους εργαζόµενους, για να τους στείλουν 
στον καναπέ τους, να µην απαιτούν, να µην διεκδικούν.  



 Η ανάπτυξη που σου τάζουν δεν έχει καµία σχέση µε τα δικά σου συµφέροντα, ίσα -
ίσα που προϋποθέτει και άλλες θυσίες σε εργατικά -λαϊκά δικαιώµατα. 

Μην παγιδευτείς στα «ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα» της παράταξης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Είναι µε την ΕΕ, τη λυκοσυµµαχία των µονοπωλίων. Κοροϊδεύουν  -λένε ψέµατα -
άλλα λένε και ψηφίζουν στα Περιφερειακά -∆ηµοτικά συµβούλια, στα σωµατεία και άλλα 
τάζουν στους εργαζόµενους.  Έχουν δοκιµαστεί σε θέσεις ∆ηµάρχων. Όπου έχουν εκλεγεί 
υλοποιούν όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της ΕΕ και της κυβέρνησης. Πρωτοστάτησαν για 
να περάσει η µερική απασχόληση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σπέρνουν αυταπάτες ότι 
θα εξανθρωπίσουν την πόλη, λες και οι Κορυδαλλιώτες θα ζουν µέσα σε µια γυάλα. 

Θυµήσου!! Ψήφισαν το µνηµόνιο των µνηµονίων: το Μάαστριχτ! 
 

Στείλε στο περιθώριο τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, τα µαντρόσκυλα του 
συστήµατος, τους µπράβους του κεφαλαίου. Είναι εγκληµατίες, δολοφόνοι, εχθροί του 
λαού, αντικοµµουνιστές. 

 
 

Η Λαϊκή Συσπείρωση µέσα και κυρίως έξω από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στους 
εργατικούς - λαϊκούς αγώνες, έδωσε όλες της τις δυνάµεις για να αντιµετωπίσει την 
αντιλαϊκή λαίλαπα που εφάρµοσε η διοίκηση του ∆ήµου (ΠΑΣΟΚ- ∆ΗΜΑΡ) και σιγόνταραν 
όλες οι παρατάξεις που πίνουν νερό στο όνοµα της ΕΕ. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση µια σηµαία είχε ψηλά: την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 
 
 
 

Εργάτη, Άνεργε, Συνταξιούχε, Αυτοαπασχολούµενε, Νέα και Νέε 
Κορυδαλλιώτη -Κορυδαλλιώτισσα 

Εµπιστεύσου τους κοµµουνιστές, τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Περιφέρεια 
Αττικής και στο ∆ήµο Κορυδαλλού, τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ για την ευρωβουλή.  
Ξέρεις από την πείρα σου ότι δε θα σε προδώσουν, δεν µπαίνουν σε παζάρια και συναλλαγές 
πίσω από κλειστές πόρτες. 
 

Η ψήφος στη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν θα γυρίσει απέναντι σου την 
επόµενη των εκλογών.  

 

Ψήφος στη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σηµαίνει δύναµη και προοπτική για το λαό 
για να αντισταθεί και να αντεπιτεθεί, να διεκδικήσει αιτήµατα που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. 

 

Η ψήφος στη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στην Περιφέρεια και τους ∆ήµους, είναι 
η µόνη που θα µετρήσει η πλουτοκρατία και τα Κόµµατα του Ευρωµονόδροµου. Η 
µόνη που θα κλονίσει την αυτοπεποίθηση τους, ότι µπορούν να παίρνουν όλα τα 
αντιλαϊκά µέτρα χωρίς εµπόδια, ότι µπορούν να έχουν το λαό στο χέρι. 

 

Ψήφισε αυτούς που δε θα σταµατήσουν να διεκδικούν τα αυτονόητα για 
κάθε λαϊκή οικογένεια: µόνιµη και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα – µέτρα 
προστασίας των ανέργων – αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν υγεία και πρόνοια – 
αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν παιδεία µε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία και 
παιδικούς σταθµούς - ελευθέρους χώρους - πολιτισµό και αθλητισµό για τους 
εργαζόµενους 

 

Ψήφισε µε ένα και µοναδικό κριτήριο τη ζωή σου και τις ανάγκες σου. 
Μη χάνεις άλλο χρόνο! 

 Στην εργατούπολη του Κορυδαλλού να γεµίσουν οι κάλπες µε κόκκινες ψήφους, 
µε τα γαρύφαλλα της Λαϊκής Συσπείρωσης, µε τα σφυροδρέπανα του ΚΚΕ. 

 

Στις Ευρωεκλογές, στις Περιφερειακές και τις ∆ηµοτικές, 
ψηφίζουµε - δυναµώνουµε παντού το ΚΚΕ.  

 


