Φιλοι και φίλες – σ/φοι και σ/φισσες
Ευχαριστούµε όλους και όλες για την παρουσία σας και την ανταπόκριση σας στο
κάλεσµα της Λαϊκής Συσπείρωσης στην εκδήλωση αυτή σήµερα, κατά την οποία
παρουσιάζουµε το ψηφοδέλτιο που θα δώσει την µάχη στις 18 Μαϊου. Μια καθαρά
πολιτική µάχη, που δίνουµε ΕΝΙΑΙΑ παντού, µε στόχο να ισχυροποιηθούν τα
ψηφοδέλτια του ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ - γιατί δύναµη κι ελπίδα είναι του λαού. ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ.
Οι εκλεγµένοι την προηγούµενη περίοδο µε το ψηφοδέλτιο της «ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» στο δήµο µας υπερασπίστηκαν σταθερά και αταλάντευτα τα λαϊκά
συµφέροντα µέσα αλλά και έξω απο το δηµοτικό συµβούλιο.
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‐

Κατήγγειλαν αλλά και καταψήφισαν του αντιλαϊκούς προϋπολλογισµούς, τα
δυσβάσταχτα δηµοτικά τέλη, τα τροφεία στου παιδικούς σταθµούς, όλες τις
σύγχρονες µορφές εργασιακής οµηρίας στο Δήµο (ΜΚΟ – προγράµµατα
κοινωνικής εργασίας κλπ).

‐

Ανέδειξαν και διεκδίκησαν µε ένταση, µέσα αλλά και έξω απο το δηµοτικό
συµβούλιο, ζητήµατα που αφορούν την παιδεία, την κατάσταση των σχολείων,
απέναντι στο κλίµα εφησυχασµού και καρτερικής προσµονής ολων των
υπολοιπών παρατάξεων των ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την υλοποίησή
τους.

‐

Συµπαρατάχθηκαν σε όλους τους λαϊκούς αγώνες. Στήριξαν και ανέδειξαν τις
διεκδικήσεις των εργαζοµένων του δήµου, το δικαίωµα των συµβασιούχων
εργαζοµένων για µονιµοποιησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις µε πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.

‐

Στήριξαν τις κινητοποιήσεις απέναντι στις απολύσεις και την διαθεσιµότητα των
δηµοτικών αστυνοµικών και των σχολικών φυλάκων.

‐

Συνεχώς πρότειναν την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για την κάλυψη των
αναγκών του δήµου. Καταψήφισαν το οργανόγραµµα του δήµου που ανοίξε τον
δρόµο για το χάσιµο πάνω απο 200 οργανικών θέσεων στο δήµο και στην
παραπέρα συρρικνωση δοµών και υπηρεσιών του.

‐

Πρότειναν την απαλλαγή και των ανέργων από τα δηµοτικά τέλη και την µειωσή
τους για όλους, σε ποσοστό που να αντστοιχεί στην µείωση του εισοδήµατος
των εργαζοµένων τα προηγούµενα χρόνια, την ίδια στιγµή που σύσσωµες οι
δυνάµεις της ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ, τώρα όλοι τους ανεξάρτητοι, υπερψήφισαν
την πρόταση της δηµοτικής αρχής.

Θα συνεχίσουµε να είµαστε στην πρώτη γραµµή της δράσης µας, από όποια θέση µας
τάξη µε την ψήφο του ο λαός του ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
Προτεραιότητα του αγώνα µας αποτελεί η προστασία των ανέργων, εργαζοµένων,
συνταξιούχων, µικρο-ΕΒΕ, νέων ζευγαριών, νεολαίας, ανασφάλιστων. Ενάντια στις
ανατροπές εργασιακών, µισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Ενάντια στους
βαρείς φόρους, χαράτσια, στην εµπορευµατοποίηση και υποβάθµιση της υγείαςπρόνοιας, της παιδείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού. Για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων των µεταναστών, των ΑΜΕΑ, της τρίτης ηλικίας και των παιδιών.
Ενάντια στην ανταποδοτικότητα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήµοι, για την
απόδοση όλων των παρανόµως παρακρατηθέντων χρηµάτων από το κεντρικό κράτος
σε Περιφέρεια και Δήµους, για έργα υποδοµής που είναι απαραίτητα για τις λαϊκές
ανάγκες χωρίς να τα ξαναπληρώνουµε (λαϊκή στέγη, σχολεία, µονάδες υγείας, έργα
αντιπληµµυρικής και αντισεισµικής προστασίας, συγκοινωνιακά έργα, προστασίας του
περιβάλλοντος). Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων της
Περιφέρεια και Δήµων, ενάντια στην διευκόλυνση µε κάθε τρόπο της επέλασης του
µεγάλου κεφαλαίου.
Στις ερχόµενες εκλογές, για την Περιφέρεια, Δήµους και Ευρωκοινοβούλιο, δεν πρέπει ο
εργατοϋπάλληλος, ο άνεργος, ο µικροεπαγγελµατίας, ο νέος και η νέα, να ξαναδώσει
την ψήφο του στους εκπροσώπους των κόµµατων του ΠΑΣΟΚ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ,
που λίγο πριν τις εκλογές φόρεσαν τον µανδύα του ανεξάρτητου, περιδιαβαίνοντας τους
δρόµους της πόλης µας «λες και προσγειώθηκαν µε αλεξίπτωτο» στην περιοχή και
αφού µέσα στην τριετία που πέρασε υλοποίησαν µέχρι κεραίας της αναδιαρθρώσεις του
Καλλικράτη και οποιαδήποτε µνηµονιακή ή µη υποχρέωση, υλοποίοντας το δόγµα
«Λιγότερο κράτος - Περισσότεροι φόροι και δηµοτικά τέλη».
‐

‐
‐
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Η µείωση του χρέους ήρθε σαν αποτέλεσµα της κεντρικής πολιτικής να
περικόπτει από µισθούς των εργαζόµενων 1,1 εκατ ευρω το χρόνο, την
αντικατάσταση των εργαζόµενων µε σταθερή εργασία από εργαζόµενους µέσω
ΕΣΠΑ ΜΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΑΣΙΑ µε µισθούς πείνας, την υποχρεωτική
διευθετήση των παλιών χρεών µε την παρακράτηση πόρων που έπρεπε να
αποδώσει το κράτος στους δήµους.
Την ίδια ώρα η κρατική χρηµατοδότηση µειώθηκε κατά 35-40% και όλοι µαζί στην
ΚΕΔΚΕ παραιτήθηκαν από χρέη του κράτους στην τοπική διοίκηση.
Σήµερα στον προϋπολογισµό τα έσοδα, που παίρνονται κατευθείαν από τους
δηµότες, αντιπροσωπεύουν το 50% περίπου του συνολικού προϋπολογισµού
έναντι του 50% από την κρατική χρηµατοδότηση.

‐

Η αποδοχή της δώρεας για την βίλα των Ζωγραφαίων ήρθε να αποκαλύψη αυτό
που λέγαµε για τελεσιγραφο επιχειρηµατικών συµφερόντων σε ότι έχει να κάνει
µε την υπόθεση αυτή αφηνοντας σε δεύτερη µοίρα το µειζων που έχει να κανεί µε
το ζήτηµα των ελευθέρων χώρων για το λαό του Ζωγράφου.

Το ψηφοδέλτιο της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο Δήµο Ζωγράφου αποτελείται από
πρωτοπόρους αγωνιστές του λαϊκού κινήµατος, δραστήριους αγωνιστές στο µαζικό
κίνηµα, στους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, συνταξιούχους, εργαζόµενους του
δήµου, εργαζόµενους αυτοαπασχολούµενους, εργαζόµενες γυναίκες και νεολαίας της
πόλης µας. Αγωνιστές που δίνουν καθηµερινά τον αγώνα για την υπεράσπιση των
εργατικών –λαϊκών δικαιωµάτων, για να ανοίξει ο δρόµος για µια κοινωνία χωρίς
εκµετάλλευση, για µια ανάπτυξη προς όφελος του εργαζόµενου λαού.
Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης διεκδικεί την ψήφο των εργατοϋπαλλήλων, των
ανέργων, των συνταξιούχων, των µικροµεσαίων αγροτών και ΕΒΕ, των επιστηµόνων,
των νέων και των γυναικών, για το δήµο του ΖΩΓΡΑΦΟΥ για να δυναµώσει την λαϊκή
αντίσταση και αντεπίθεση, να υπηρετήσει τα συµφέροντα των εργατών, των
ανέργων, των ΕΒΕ, των νέων και των γυναικών από τα λαϊκά στρώµατα, κόντρα
στις ασκούµενες πολιτικές της Ε.Ε, των αστικών κυβερνήσεων, τον Καλλικράτη και τις
επιδιώξεις του µεγάλου κεφαλαίου, χωρίς να σκέφτεται κανένα κόστος και συνέπειες.

3

