
Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,
Ζούμε, δουλεύουμε, παλεύουμε και αγωνιζόμαστε στην 

Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα των εργαζομένων και των ανέργων, 
των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς. Στην Καλλιθέα 
των κλειστών μικρομάγαζων αλλά και των θηριωδών πολυκα-
ταστημάτων.  Στην Καλλιθέα του τσιμέντου και των βρώμικων 
δρόμων και παράλληλα των πανάκριβων πολιτιστικών κέντρων 
και των «αναπλάσεων» του παραλιακού μετώπου, έργων βιτρί-
νας μακριά από τις ανάγκες των κατοίκων και της κοινωνίας.

 Ζούμε, όμως, και στην Καλλιθέα της προσφυγιάς, της ΕΑΜι-
κής Αντίστασης, της Αλληλεγγύης. Στην Καλλιθέα της εργατικής 
αντίστασης στα μνημόνια, της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες. Στην Καλλιθέα των κινημάτων που αντι-
στέκονται στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ, 
των μεταναστών/ριών και των προσφύγων, των Ρομά και των 
αναπήρων.

Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,
Συναντηθήκαμε σε όλα τα κινήματα των τελευταίων δέκα χρό-

νων. Από τη Λαϊκή Συνέλευση της περιόδου των «αγανακτισμένων» 
μέχρι την Εργατική Λέσχη και τους αγώνες ενάντια στην κατάργηση 
της Κυριακάτικης αργίας, ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία, για να 
σπάσει ο φόβος, η απομόνωση, η αίσθηση αδυναμίας των εργα-
ζομένων. Από τον αγώνα, έξω από τα Ειρηνοδικεία, ενάντια στους 
πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών μέχρι τον αγώνα ενάντια στις απο-
κοπές ρεύματος και νερού στα χρεωμένα νοικοκυριά.  Στις απεργίες 
των εργαζομένων στον Δήμο για μόνιμη και σταθερή εργασία για 
όλους, με μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Στο Αντιφασιστικό κίνημα που φράζει το δρόμο στους ναζί της 
Χρυσής Αυγής, τους δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύ-
λου Φύσσα. Οι αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις ντόπιων και μετανα-
στών τους πέταξαν έξω από την πόλη μας. Οι κινητοποιήσεις του 
2012-2013, ο αποκλεισμός τους από τις παρελάσεις και από κάθε 
δημόσια εμφάνιση είχαν ως αποτέλεσμα να οι ναζί της Χρυσής Αυ-
γής να το πάρουν απόφαση ότι στην Καλλιθέα είναι ανεπιθύμητοι. 
Έτσι φόρεσαν την «προβιά» του φιλήσυχου πατριώτη και το λογό-
τυπο της «Ελληνικής Αυγής για την Καλλιθέα» και προσπαθούν να 
«ψαρέψουν» ψήφους. Θα πάρουν ξανά την ίδια απάντηση!

Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,
Ξέρουμε πως όλα αυτά δεν είναι εύκολα, ίσως φαντάζουν ακό-
μα και αδύνατα. Πιστεύουμε ότι η λαϊκή οργάνωση και αλλη-
λεγγύη κάνει τα αδύνατα δυνατά, και η ιστορία το αποδεικνύει. 

Από την πάλη για τα καθημερινά προβλήματα της πόλης 
και των γειτονιών μας μέχρι τους μεγάλους αγώνες για να ξη-
μερώσουν καλύτερες μέρες, η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική
Κίνηση «Μια Πόλη στο Δρόμο» καλεί σε αυτές τις δημοτικές
εκλογές να στείλουμε μαζί ένα ισχυρό μήνυμα στο κεντρικό και
στο τοπικό κράτος, σε αυτούς που μας ξεζούμισαν τόσα χρόνια, 
σε αυτούς που τώρα έρχονται και ζητούν τη ψήφο μας λέγοντας 
τάχα πως θέλουν το καλό μας.

Η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση «Μια Πόλη 
στο Δρόμο» καλεί σε αγώνα για οργάνωση και ανασύνταξη, 
αγώνα για να υπάρξει μια αγωνιστική φωνή μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο, η φωνή των κινημάτων της Καλλιθέας, των
εργαζομένων και των φτωχών. Καλεί σε πάλη πάλη για το τσά-
κισμα του φασισμού, για την αντεπίθεσή μας, για να πάρουμε 
πίσω όσα μας έκλεψαν.

Προχωράμε μπροστά για τη δικιά μας εναλλακτική διέξοδο 
από τη κρί ση, για να μπουν οι ανάγκες όλων μας, ντόπιων και 
μεταναστών πάνω από τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα για την 
αποπληρωμή του χρέους. Αυτό το μήνυμα εκπέμπουν οι αγώ-
νες, αυτή την περίοδο. Το στηρίζουμε και θα το εκφράσουμε 
και με τη συμμετοχή μας στη μάχη των δημοτικών εκλογών. 
Για να μετασχηματιστεί η αγανάκτηση σε δύναμη για νίκες και 
κατακτήσεις για τις ζωές των ανθρώπων της δουλειάς και του 
μόχθου.

Απέναντι σε όλους όσοι υπόσχονται είτε διαχείριση της 
φτώχειας και της μιζέριας, καλώντας τον Καλλιθεάτικο λαό 
να επιλέξει ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ένα ισο-
πεδωμένο, γκρίζο μέλλον που όλοι θεωρούνε δεδομένο, και 
απέναντι φυσικά στους φασίστες που υπόσχονται το γκρίζο να 
το μετατρέψουν σε μαύρο, η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική 
Κίνηση «Μια Πόλη στους Δρόμους» υπόσχεται να συμβάλει με 
όλες της τις δυνάμεις για να ανοίξει ξανά ο δρόμος προς ένα 
καλύτερο αύριο.

Για δημοτικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των 
κατοίκων, Ελλήνων και μεταναστών, 
ειδικά των πιο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων
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Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,
Δεν έχουμε αυταπάτες ότι όλα αυτά μπορούν να εφαρ-
μοστούν μέσα στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισμού, 
των πολιτικών λιτότητας που συνεχίζονται και μετά το 
«τέλος» των μνημονίων, εντός του ασφυκτικού πλαι-
σίου των ΕΣΠΑ, των πολιτικών της ΕΕ στους δήμους.

Η Καλλιθέα, με ευθύνη των διοικήσεων Ασκούνη 
και Κάρναβου, έχει ξεμείνει από ελεύθερους χώρους  
για κοινή χρήση, πάρκα, χώρους περιπάτου και ήπιας 
άθλησης. Αντί της δημιουργίας τέτοιων χώρων οι προ-
ηγούμενες διοικήσεις, με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
τους, παραχώρησαν τους χώρους αυτούς στην εμπορι-
κή εκμετάλλευση για την ικανοποίηση συμφερόντων 
του μεγάλου κεφαλαίου, συνυπογράφοντας  τον απο-
κλεισμό των κατοίκων της Καλλιθέας από τους χώρους 
αυτούς.

Αγωνιζόμαστε για Δημόσιους χώρους πραγματι-
κά ελεύθερους, με χρήσεις προς όφελος των κατοίκων 
και όχι των επιχειρηματικών συμφερόντων. Απόδοση 
πλατειών και πεζοδρομίων στους κατοίκους με περι-
ορισμό των εμπορικών και επιχειρηματικών χρήσεων. 
Κανόνες για την εγκατάσταση των σταθμών εκπο-
μπών (κεραιών) των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. 
Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ και άτομα με προβλήματα 
όρασης. 

Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων (κυκλο-
φοριακό, ηχορύπανση, μείωση πεζοδρομίων αποψί-
λωση δέντρων, απαγόρευση στάθμευσης των κατοίκων 
στις Τζιτζιφιές για να εξυπηρετηθούν τα λεωφορεία του 
Ιδρύματος, εκτόξευση των ενοικίων στην περιοχή και 
αύξηση του ΕΝΦΙΑ σε όλη την Καλλιθέα) που προκα-
λεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Λύσεις με βάση τις ανάγκες των κατοίκων και όχι τα 
συμφέροντα του Ιδρύματος.

Η μοναδική ευκαιρία που είχε η πόλη μας να απο-
κτήσει ξανά πρόσβαση στη θάλασσα χάνεται ανεπιστρε-
πτί με την «ανάπλαση» του Παραλιακού Μετώπου, που 
γίνεται με βάση μελέτες και σχέδια  που έγιναν από το  
Ίδρυμα  ΣΤ. Νιάρχος και που σκοπό έχουν να μετατρέ-
ψουν τον Φαληρικό όρμο σε επιχειρηματική «Αθηναϊκή 
Ριβιέρα». Απαιτούμε, καμιά εμπορευματοποίηση του 
νέου χώρου που δημιουργείται, πραγματικά ελεύθε-
ρη πρόσβαση στους κατοίκους.

Δημοτικές υπηρεσίες ποιοτικές, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτή-
ρα και δωρεάν, για όλους τους κατοίκους της Καλλιθέας, Έλληνες, 
μετανάστες και πρόσφυγες, με μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους 
εργαζόμενους σε αυτές. Καμιά απόλυση, μονιμοποιήσεις και προσλή-
ψεις δημοτικών υπαλλήλων με σταθερές σχέσεις εργασίας. Ένταξη στα 
ΒΑΕ, εξοπλισμός ασφάλειας. Κανένας άλλος νεκρός εργαζόμενος. Έξω 
οι ιδιώτες από την ανακύκλωση.

Παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά,  επαρκώς στελεχωμένους με 
μόνιμους υπαλλήλους. Δημιουργία νέων σταθμών.  ΚΑΠΗ για όλους 
τους ηλικιωμένους. Κοινωνικό Παντοπωλείο για τις ανάγκες μας, όχι 
για τις δημόσιες σχέσεις δημάρχων και επιχειρήσεων. 

Δημοτικά ιατρεία που να καλύπτουν τις ανάγκες των αδύναμων οι-
κονομικά στρωμάτων, των άνεργων, των ανασφάλιστων, των άστε-
γων και των προσφύγων. Ενίσχυση του ανοιχτού θεραπευτικού προ-
γράμματος Θησέας.

Ξενώνα αστέγων με επισκευή όσων κενών προσφυγικών κατοικιών 
βρίσκονται στην ιδιοκτησία του δήμου και αξιοποίηση τους για στέγαση 
αστέγων σ’ αυτές. 

Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών χωρίς αποκλεισμούς, τον οποίο 
η προηγούμενη και η νυν δημοτική αρχή αρνήθηκαν να υλοποιήσουν. 
Δημιουργία δομών παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και προ-
σφυγής των γυναικών και των ΛΟΑΤΚ ατόμων, θυμάτων σεξιστικής 
βίας κακοποιημένων παιδιών , θυμάτων φασιστικής και κρατικής βίας.

Αναβάθμιση της καθαριότητας, της συντήρησης των κτιρίων  και του 
εξοπλισμού όλων των σχολείων του Δήμου. Μέριμνα για την θέρμαν-
ση, δημιουργία μαθητικών βιβλιοθηκών.

Υπηρεσία καθαριότητας και πραwσίνου αποκλειστικά δημοτικές, 
χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτών. 

Δημοτική συγκοινωνία, δωρεάν, που θα συνδέει με τακτικά δρομολό-
για τις απομακρυσμένες γειτονιές της πόλης μας μεταξύ τους, με τους 
σταθμούς του ΗΣΑΠ και τις υπηρεσίες δημόσιου ενδιαφέροντος.

Διαγραφή των δημοτικών χρεών για τους άνεργους και οικονομικά 
αδύναμους δημότες, κανένας πλειστηριασμός για χρέη προς τον Δήμο.

Αγώνας ενάντια στις εξώσεις λόγω της αύξησης ενοικίων που φέρνει 
το airbnb και η «αναβάθμιση» του παραλιακού μετώπου.

• Κατάργηση του Κλεισθένη και του Οικονομικού
Παρατηρητήριου για τους ΟΤΑ.

• Διαγραφή του χρέους των φτωχών λαϊκών νοικο-
κυριών, των άνεργων, των άπορων, των μονογονεϊ-
κών οικογενειών προς τον Δήμο, το κεντρικό κράτος
και τις τράπεζες. Διεύρυνση των δημόσιων αγαθών
και των κοινωνικών υπηρεσιών. Όλες οι υποδομές
δημόσιες και δωρεάν.

• Μείωση των δημοτικών τελών. Κατάργηση τους για
τους άνεργους και αύξηση για τις μεγάλες επιχειρή-
σεις.

• Ανοιχτή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου,
διαρκής κοινωνικός έλεγχος, ανοιχτοί, δημόσιοι και
ανακλητοί προϋπολογισμοί, ισολογισμοί, και απολο-
γισμοί.

• Όχι στις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας και τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Επανασυνδέσεις
ρεύματος και νερού. Λαϊκή, ταξική αλληλεγγύη.

• Καταδίκη και ανατροπή του των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. Κατάργηση
όλων των μνημονίων, των εφαρμοστικών τους νό-
μων και των δανειακών συμβάσεων.

• Παύση πληρωμών και διαγραφή του ληστρικού –
τοκογλυφικού χρέους. Για να μπορούμε να έχουμε
μισθούς, συντάξεις, σχολεία, νοσοκομεία, βρεφονη-
πιακούς σταθμούς.

• Ίσα δικαιώματα και νομιμοποίηση στους μετανά-
στες. Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά τους. Ανοιχτά
σύνορα, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες-μετανάστες,
άσυλο και χαρτιά για όλους. Όχι στην ΕΕ-φρούριο, να 
κλείσουν τώρα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όχι
σε δομές γκέτο. Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία. 
Διερμηνείς σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

• Κάτω τα χέρια από τα δικαιώματα και τις διεκδι-
κήσεις του γυναικείου και του  ΛΟΑΤΚΙ κινήμα-
τος. Ίση αμοιβή για ίση εργασία. Όχι στις απολύσεις
εγκύων.

• Κανένα δικαίωμα στους νεοναζί εχθρούς της δη-
μοκρατίας. Στη φυλακή οι δολοφόνοι ναζί της Χρυ-
σής Αυγής με επιτάχυνση της δίκης τους.

Mε αυτή τη λογική παρεμβαίνουμε στη 
μάχη των δημοτικών εκλογών στην Καλλιθέα

Περιβάλλον  
και Δημόσιοι χώροι

Δήμος και κοινωνική πολιτική
Παλεύουμε για Αγωνιζόμαστε για,

Οι δημοτικές εκλογές  
του Μαΐου 2019 έχουν 
ιδιαίτερη πολιτική σημασία

Α ποτελούν μια πολιτική μάχη που δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί 
η αγανάκτηση του κόσμου για τους συμβιβασμούς της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ και η διάθεση της κοινωνίας που θέλει να παλέψει 

για «να τα πάρουμε όλα πίσω», αλλά παράλληλα να καταγραφεί ότι ο 
κόσμος που συγκρούστηκε με τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ όλη την 
περίοδο των παλιών μνημονίων δεν στρέφεται στη Δεξιά και την ακρο-
δεξιά.

Οι δημοτικές εκλογές συμπίπτουν με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων 
οικονομικής κρίσης. Τα χρόνια αυτά έχουν αφήσει βαθειές πληγές στη 
πόλη μας, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Μέτρα λιτότητας εξοντωτικά 
για τις λαϊκές μάζες, κατάργηση εργατικών και δημοκρατικών κατακτή-
σεων, ανεργία, αυταρχισμός και καταστολή, ρατσιστικές πολιτικές και 
ανάπτυξη του φασισμού. Οι κυβερνήσεις όλων αυτών των χρόνων, όχι 
μόνο εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές, αλλά και προσπάθησαν να πείσουν 
τον λαό, ότι δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική λύση απέναντι στα μνημόνια 
και την άγρια λιτότητα. 

Όλοι αυτοί λοιπόν, θα επιδιώξουν στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 
να καταγραφεί η συναίνεση σ’ αυτές τις πολιτικές και το μήνυμα ότι δεν 
υπάρχει καμιά άλλη εναλλακτική απέναντι στην συνέχιση της εφαρμο-
γής των νόμων των μνημονίων και της νεοφιλελεύθερης επίθεσης, με 
βασικό εργαλείο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, τους ίδιους τους 
δήμους, ως «τοπικό κράτος» και ως «επιχείρηση» που πουλάει όλο και 
πιο ακριβά τις υπηρεσίες της στους δημότες.  

Όμως, σ’ αυτά τα δέκα χρόνια των μνημονίων και της λιτότητας εί-
δαμε να αναπτύσσονται μέσα στην κοινωνία και ένα πλήθος αντιστάσε-
ων και αγώνων του εργατικού κινήματος και των λαϊκών μαζών που 
συγκρούστηκαν μ’ αυτές τις πολιτικές, τις αμφισβήτησαν, τις πολέμησαν 
και σε αρκετές περιπτώσεις μπλόκαραν την εφαρμογή τους. Κατάφεραν 
να περάσουμε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις έπεφταν η μία πίσω από 
την άλλη, μη μπορώντας να διαχειριστούν την λαϊκή οργή. Αυτή είναι η 
απάντηση σε όσους λένε ότι οι αγώνες δεν πετυχαίνουν τίποτα.

Γι’ αυτό δεν κάνουμε βήμα πίσω!
Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,

Για τις φτωχές λαϊκές μάζες της Καλλιθέας, το βασικό διακύβευμα 
των δημοτικών εκλογών του Μαΐου θα είναι όλα αυτά τα κινήματα να 
μπορέσουν να εκφραστούν πολιτικά με όλο το δυναμισμό και τον ριζο-
σπαστισμό τους, να αξιοποιηθούν οι δημοτικές εκλογές για να ακουστεί 
ακόμα πιο δυνατά η φωνή της αντίστασης, του αγώνα και της αλλη-
λεγγύης, με βασικό στόχο να κλονιστεί και να υπάρξουν ρήγματα στη 
λειτουργία του τοπικού οικονομικο-πολιτικού συστήματος, μηχανισμού 
υλοποίησης της πολιτικής κεφαλαίου – κυβέρνησης-ΕΕ.



Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,
Ζούμε, δουλεύουμε, παλεύουμε και αγωνιζόμαστε στην 

Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα των εργαζομένων και των ανέργων, 
των μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς. Στην Καλλιθέα 
των κλειστών μικρομάγαζων αλλά και των θηριωδών πολυκα-
ταστημάτων.  Στην Καλλιθέα του τσιμέντου και των βρώμικων 
δρόμων και παράλληλα των πανάκριβων πολιτιστικών κέντρων 
και των «αναπλάσεων» του παραλιακού μετώπου, έργων βιτρί-
νας μακριά από τις ανάγκες των κατοίκων και της κοινωνίας.

 Ζούμε, όμως, και στην Καλλιθέα της προσφυγιάς, της ΕΑΜι-
κής Αντίστασης, της Αλληλεγγύης. Στην Καλλιθέα της εργατικής 
αντίστασης στα μνημόνια, της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες. Στην Καλλιθέα των κινημάτων που αντι-
στέκονται στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ, 
των μεταναστών/ριών και των προσφύγων, των Ρομά και των 
αναπήρων.

Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,
Συναντηθήκαμε σε όλα τα κινήματα των τελευταίων δέκα χρό-

νων. Από τη Λαϊκή Συνέλευση της περιόδου των «αγανακτισμένων» 
μέχρι την Εργατική Λέσχη και τους αγώνες ενάντια στην κατάργηση 
της Κυριακάτικης αργίας, ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία, για να 
σπάσει ο φόβος, η απομόνωση, η αίσθηση αδυναμίας των εργα-
ζομένων. Από τον αγώνα, έξω από τα Ειρηνοδικεία, ενάντια στους 
πλειστηριασμούς λαϊκών σπιτιών μέχρι τον αγώνα ενάντια στις απο-
κοπές ρεύματος και νερού στα χρεωμένα νοικοκυριά.  Στις απεργίες 
των εργαζομένων στον Δήμο για μόνιμη και σταθερή εργασία για 
όλους, με μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Στο Αντιφασιστικό κίνημα που φράζει το δρόμο στους ναζί της 
Χρυσής Αυγής, τους δολοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύ-
λου Φύσσα. Οι αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις ντόπιων και μετανα-
στών τους πέταξαν έξω από την πόλη μας. Οι κινητοποιήσεις του 
2012-2013, ο αποκλεισμός τους από τις παρελάσεις και από κάθε 
δημόσια εμφάνιση είχαν ως αποτέλεσμα να οι ναζί της Χρυσής Αυ-
γής να το πάρουν απόφαση ότι στην Καλλιθέα είναι ανεπιθύμητοι. 
Έτσι φόρεσαν την «προβιά» του φιλήσυχου πατριώτη και το λογό-
τυπο της «Ελληνικής Αυγής για την Καλλιθέα» και προσπαθούν να 
«ψαρέψουν» ψήφους. Θα πάρουν ξανά την ίδια απάντηση!

Καλλιθεάτισσες και Καλλιθεάτες,
Ξέρουμε πως όλα αυτά δεν είναι εύκολα, ίσως φαντάζουν ακό-
μα και αδύνατα. Πιστεύουμε ότι η λαϊκή οργάνωση και αλλη-
λεγγύη κάνει τα αδύνατα δυνατά, και η ιστορία το αποδεικνύει. 

Από την πάλη για τα καθημερινά προβλήματα της πόλης 
και των γειτονιών μας μέχρι τους μεγάλους αγώνες για να ξη-
μερώσουν καλύτερες μέρες, η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική 
Κίνηση «Μια Πόλη στο Δρόμο» καλεί σε αυτές τις δημοτικές 
εκλογές να στείλουμε μαζί ένα ισχυρό μήνυμα στο κεντρικό και 
στο τοπικό κράτος, σε αυτούς που μας ξεζούμισαν τόσα χρόνια, 
σε αυτούς που τώρα έρχονται και ζητούν τη ψήφο μας λέγοντας 
τάχα πως θέλουν το καλό μας.

Η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση «Μια Πόλη 
στο Δρόμο» καλεί σε αγώνα για οργάνωση και ανασύνταξη, 
αγώνα για να υπάρξει μια αγωνιστική φωνή μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο, η φωνή των κινημάτων της Καλλιθέας, των 
εργαζομένων και των φτωχών. Καλεί σε πάλη πάλη για το τσά-
κισμα του φασισμού, για την αντεπίθεσή μας, για να πάρουμε 
πίσω όσα μας έκλεψαν.

Προχωράμε μπροστά για τη δικιά μας εναλλακτική διέξοδο 
από τη κρί ση, για να μπουν οι ανάγκες όλων μας, ντόπιων και 
μεταναστών πάνω από τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα για την 
αποπληρωμή του χρέους. Αυτό το μήνυμα εκπέμπουν οι αγώ-
νες, αυτή την περίοδο. Το στηρίζουμε και θα το εκφράσουμε 
και με τη συμμετοχή μας στη μάχη των δημοτικών εκλογών. 
Για να μετασχηματιστεί η αγανάκτηση σε δύναμη για νίκες και 
κατακτήσεις για τις ζωές των ανθρώπων της δουλειάς και του 
μόχθου.

Απέναντι σε όλους όσοι υπόσχονται είτε διαχείριση της 
φτώχειας και της μιζέριας, καλώντας τον Καλλιθεάτικο λαό 
να επιλέξει ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ένα ισο-
πεδωμένο, γκρίζο μέλλον που όλοι θεωρούνε δεδομένο, και 
απέναντι φυσικά στους φασίστες που υπόσχονται το γκρίζο να 
το μετατρέψουν σε μαύρο, η Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική 
Κίνηση «Μια Πόλη στους Δρόμους» υπόσχεται να συμβάλει με 
όλες της τις δυνάμεις για να ανοίξει ξανά ο δρόμος προς ένα 
καλύτερο αύριο.

Για δημοτικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των 
κατοίκων, Ελλήνων και μεταναστών,  
ειδικά των πιο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων

Για την Καλλιθέα του Αγώνα, 
της Αντίστασης 
και της 
ΑλληλεγγύηςΓια δημόσιους χώρους πραγματικά  

ανοιχτούς σε όλους τους πολίτες

Για μια Καλλιθέα καθαρή από φασίστες

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

miapolistodromo.wordpress.com

miapolistodromo@gmail.com

Θα μας βρείτε

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ




