
Δημιουργούμε παντού επιτροπές δράσης, 
ομάδες αντίστασης, δίκτυα αλληλεγγύηςΣτις 7 Νοέμβρη 

Ψήφος συμμετοχής στην 
Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας 

...γιατί όπως λέει και ο ποιητής Κ. Βάρναλης,
«μάθε, γέρος τώρα,
απ’ τα τσακάλια δεν γλιτώνεις
με ευχές και παρακάλια...»

Αυτοί στηρίζονται στις πλάτες 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
των καλοπληρωμένων ΜΜΕ

Ψηφίζουμε 
Αντίσταση Πολιτών
Δυτικής Ελλάδας

Κάνουμε την οργή μας φωνή

Νομαρχιακός σύμβουλος Αχαΐας. Εργάζεται στο νοσοκομείο 
«Άγιος Ανδρέας».
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 
Εργαζομένων. Έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης του 
Νομαρχιακού Τμήματος Αχαΐας της ΑΔΕΔΥ. 
Δραστηριοποιείται μέσα και έξω από το νομαρχιακό συμβούλιο, 
δίπλα στους πολίτες, για την ανεργία, τις απολύσεις, θέματα 
περιβάλλοντος και υγείας, προσφύγων. 
Συμμετέχει στο συντονιστικό για τη διάσωση του Κορινθιακού.
Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ιστορικής Μνήμης 
«Πέτρινα Χρόνια». 

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Εμείς στηριζόμαστε 
στην αλληλεγγύη μας 

στην ενότητά μας
στο δίκιο μας 

Βασίλης Χατζηλάμπρου

Χαράσσουμε νέα πορεία 
Υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες

Γιάννης Λύχρος, Αχαΐα
Γιατρός, πνευμονολόγος. Πτυχιούχος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αριστούχος Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετεκπαιδευτείς 
στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου και McGill 
Μόντρεαλ Καναδά.

Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών, 
που κατήργησε η Χούντα. Μέλος νοσοκομειακών επιτροπών της 
ΕΙΝΑΠ. Επανειλημμένα μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων 
του νοσοκομείου Σωτηρία. Μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου 
Πάτρας και τέως πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Δημήτρης Μπαξεβανάκης, Ηλεία
Ηλεκτρολόγος μηχανικός, εκπαιδευτικός στη 
δημόσια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. 
Εργάζεται στο 1ο ΕΠΑΛ Πύργου.
Επί σειρά ετών πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλείας, 
καθώς και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο 

υπηρεσιακό συμβούλιο του νομού. 
Από τους πρωτεργάτες της νομαρχιακής κίνησης «Ηλεία των 
πολιτών», με σημαντική δράση σε περιβαλλοντικά θέματα όπως 
διαχείριση απορριμμάτων, προστασία του Καϊάφα, υπεράσπιση 
του δημόσιου χώρου, προτεραιότητα του σιδηροδρόμου.

Κώστας Κούστας, Αιτωλοακαρνανία
Καθηγητής φυσικής αγωγής στο 2ο Γυμνάσιο 
Μεσολογγίου.
Πρώην αθλητής του Ολυμπιακού Πειραιά στην 
πετοσφαίριση και ομοσπονδιακός προπονητής 
της Ε.Ο.ΠΕ. Δυτ. Στερεάς - Ηπείρου. 

Δραστηριοποιείται στην αυτοδιοίκηση από το 1997.
Ήταν υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος και υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος Μεσολογγίου. 
Συνδικαλιστής στην Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας. Διετέλεσε αιρετό 
μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας. Αντιπρόεδρος του 
Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ. Πρόεδρος του πολιτιστικού 
συλλόγου των «Απανταχού Λευκιωτών» στην ορεινή Ναυπακτία. 

Εκλογικό κέντρο: Μαιζώνος 133, ΠΑΤΡΑ
Εκλογικά περίπτερα: κεντρική πλατεία, ΠΥΡΓΟΣ
                              πλατεία Δημοκρατίας, ΑΓΡΙΝΙΟ
e-mail: antistasipoliton@gmail.com 
ιστοχώρος: http://xatzilamprou.wordpress.com/



Η υποταγή δεν είναι
     ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

> δεν δεχόμαστε την υποδούλωση στο ΔΝΤ και
    στην τρόικα

> δεν δεχόμαστε να κόβουν μισθούς και συντάξεις
     για να δώσουν 78 δισ. ευρώ στις τράπεζες

> δεν δημιουργήσαμε μαζί το τοκογλυφικό χρέος

> δεν ανεχόμαστε το ξεπούλημα της δημόσιας
    περιουσίας που προβλέπει το Μνημόνιο

> δεν είναι μονόδρομος οι νεοφιλελεύθερες
    πολιτικές 

> δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση χωρίς λαϊκή
    συμμετοχή και έλεγχο

> δεν θέλουμε τοπικές κοινωνίες που στηρίζονται
    σε πρόστιμα, ανταποδοτικά τέλη και πρόσθετη
    φορολογία

> δεν αντέχουμε άλλη κοροϊδία

Δημιουργήσαμε την 
Αντίσταση Πολιτών
Δυτικής Ελλάδας

Επειδή

Δεν θα μας κάνετε υπηκόους και υποζύγια

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΑΣ!

Υπάρχει         
ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Όλα τα λεφτά, όλα τα προγράμματα και το ΕΣΠΑ στις ζωτικές 
ανάγκες των πολιτών. Ούτε ευρώ στις τράπεζες και στους 
διεθνείς τοκογλύφους. Καμία θυσία για το χρέος τους!

> Έργα από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων
     με κοινωνικό έλεγχο και διαφάνεια.            
     Διεκδικούμε βασικές υποδομές:  
      • αντιπλημμυρικής θωράκισης 
      • αντισεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτήρια
      • πυροπροστασίας 

> Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας 
> Σταμάτημα της καταστροφικής εκτροπής του
    Αχελώου  
> Μπλοκάρισμα της επικίνδυνης επένδυσης στον
    Αστακό
> Ανακύκλωση και δημιουργία χώρων ταφής και 
    επεξεργασίας απορριμμάτων  
> Τέρμα στην ασυδοσία εγκατάστασης κεραιών
    κινητής τηλεφωνίας και δικτύων υψηλής τάσης
    της ΔΕΗ 
> Κατάργηση όλων των αποικιακών συμβάσεων 
    παραχώρησης (Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός,
    Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λπ.)
> Δημιουργία σύγχρονου δημόσιου σιδηροδρομικού 
    δικτύου. «Όχι» στο ξεπούλημα του ΟΣΕ 
> Ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης Ηλείας. 
    Καμία αλλαγή στη χρήση γης. Άμεση απόδοση
    των χρημάτων του Ταμείου Πυρόπληκτων
> Καμία περικοπή ή ιδιωτικοποίηση δημόσιων 
    υπηρεσιών (υγεία, πρόνοια, «Βοήθεια στο Σπίτι»,
    παιδικοί σταθμοί κ.λπ.)

Περιφερειακός σχεδιασμός σημαίνει 
ανάπτυξη για τον τόπο μας και τους πολίτες 

Αγωνιζόμαστε για αυξήσεις σε μισθούς, 
συντάξεις, επιδόματα.
Αναδιανομή εισοδήματος, τώρα.
Να φορολογήσουν τους πλούσιους, τις 
τράπεζες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, το 
χρηματιστηριακό τζόγο, τις ΠΑΕ και
την εκκλησιαστική περιουσία. 

Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη φτώχεια
Φτάνει ο εξευτελισμός 

Να πάρουν πίσω όλα τα μέτρα, τις 
περικοπές μισθών και συντάξεων.
Έχουμε δικαίωμα στη δουλειά, σε 
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Θέλουμε δημόσια κοινωνική
ασφάλιση. 

Αγωνιζόμαστε για κοινωνικές παροχές, 
στήριξη της παιδείας, της υγείας, των 
εργαζόμενων και των παραγωγών της 
υπαίθρου, των μικροεπαγγελματιών.
Στήριξη στις γυναίκες, στους νέους
και στα παιδιά. Στήριξη των ανέργων.
Φροντίδα για τους μετανάστες.

Υποστηρίζουμε ένα άλλο
μοντέλο ανάπτυξης
Μια μεγάλη αλλαγή 
Θέλουμε να ζούμε
με αξιοπρέπεια
Η Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας έχει όλες τις 
προϋποθέσεις
(εργατικό δυναμικό, ορεινοί 
όγκοι, λιμάνια, κτηνοτροφία,
υδάτινοι πόροι, μικροκλίμα, 
φυσικό κάλλος, σε συνδυασμό 
με τις μεγάλες παραγωγικές 
δυνατότητες της εποχής μας) 
ώστε η ζωή μας να είναι 
διαφορετική! 


