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Κάτω η Χούντα Μνημονίου, Τρόικας, Συγκυβέρνησης

περισσότερους απ' αυτούς, προβλήματα σημαίνουν πάρκα, λουλούδια, κάδοι σκουπιδιών, χώροι στάθμευσης, 
κανένα γήπεδο με κερκίδες, η λεγόμενη «διαφάνεια» και, τον τελευταίο καιρό, μ' έναν πρόχειρο και 
αποσπασματικό τρόπο, το πρόβλημα της φτώχειας των δημοτών/κατοίκων («κοινωνικά» παντοπωλεία, 
φαρμακεία κ.λπ). Χωρίς να υποτιμάμε τα παραπάνω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και σ' αυτά ακόμη απέτυχαν.

Κυρίως όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα (που όσο δεν λύνονται, τόσο 
οξύνονται όλα τα παραπάνω). Η συνεχή μείωση του εισοδήματος, οι καθημερινές δυσκολίες της επιβίωσης. Η 
μάστιγα της ανεργίας και υποαπασχόλησης. Της φτώχειας και ανέχειας, της έλλειψης τροφής ή ακόμη και της 
πείνας, της έλλειψης στέγης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης κ.λπ. Οι ολοένα μεγαλύτεροι περιορισμοί στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ακριβά φάρμακα, αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας και των ενσήμων για 
ασφάλιση, διάλυση της δημόσιας υγείας κ.λπ.). Τα αυξημένα έξοδα–κόστος της εκπαίδευσης. Η μάστιγα των 
ναρκωτικών, η διαρκής υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η αυξανόμενη ανασφάλεια. Η έλλειψη πραγματικής 
ψυχαγωγίας, η πολιτιστική και ηθική φτωχοποίηση.

Γι' αυτά, που πλέον αγγίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, το σύνολο σχεδόν των επίσημων 
παρατάξεων στο δήμο μας (και γενικότερα) δεν κάνουν τίποτα ή ουσιαστικά τίποτα, όταν βέβαια δεν είναι αυτές 
που επιβάλλουν αντεργατικές, αντιλαϊκές, φορομπηχτικές κ.λπ. πολιτικές ως δημοτικές αρχές. Άλλες δημοτικές 
κινήσεις, που στα λόγια αναγνωρίζουν αυτά τα προβλήματα, μένουν σε μια φραστική καταγγελία της 
κατάστασης ή των υπευθύνων, άλλων παρατάξεων ή των κομμάτων, της κυβέρνησης κ.λπ. – προτείνοντας ως 
λύση τη δική τους υπερψήφιση.

Κανείς δεν προτάσσει τη μοναδική πραγματική λύση: την άμεση συμμετοχή, κινητοποίηση, αγώνα των 
ίδιων των δημοτών/κατοίκων, των εργαζομένων, ανέργων, νέων, συνταξιούχων και φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία του δήμου μας (και των περισσότερων δήμων). Ώστε να 
επιβάλλουμε μια άλλη διαχείριση και αντιμετώπιση, εργατική και λαϊκή, των τεράστιων προβλημάτων.

ης
Τις δημοτικές/περιφερειακές εκλογές της 18  Μαΐου, τα επίσημα πολιτικά κόμματα τις θεωρούν μια απλή 

σφυγμομέτρηση. Η συγκυβέρνηση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ θα «κρίνει» απ' τα αποτελέσματα αν η κοινωνία αποδέχεται το 
«θεάρεστο» έργο της, την υποταγή στη χούντα της Τρόικας, τα βάρβαρα αντεργατικά–αντιλαϊκά μέτρα που έχει 
πάρει και τα επόμενα που ετοιμάζει.

Σ' αυτούς πρέπει να στείλουμε μήνυμα αντίστασης. Όχι μόνο οργής, αγανάκτησης και αηδίας – αλλά και 
αγώνα, αποφασιστικότητας, έμπρακτης ανυπακοής σε όσα έκαναν και θέλουν να κάνουν στις πλάτες μας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να καταδικάσουμε κάθε δήθεν «ανεξάρτητο», που στην πραγματικότητα 
συνδέεται με τα κόμματα και την πολιτική των Μνημονίων και της Τρόικας, αλλά κάνει τον ανήξερο για να 
μην εισπράξει τη λαϊκή οργή. Πολύ περισσότερο αν πρόκειται για πρόσωπα χωμένα στο σύστημά και τη 
διαχείρισή του για χρόνια, που επιχειρούν να εμφανιστούν ή να ξεπλυθούν ως «άφθαρτα»!

Το προεκλογικό παιχνίδι για τις δημοτικές/περιφερειακές εκλογές της 
ης18  Μαΐου έχει ανάψει. Αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Γιατί 

γίνονται μετά από μια εφιαλτική περίοδο 3,5 ετών συνεχούς εφαρμογής 
απάνθρωπων, αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων, μέσω 2 Μνημονίων και 
2 Μεσοπρόθεσμων, που πλήγωσαν βαθιά τη συντριπτική πλειοψηφία 
της κοινωνίας και χειροτέρευσαν ακόμη περισσότερο την κρίση. Ενώ 
έρχονται (τα έχουν έτοιμα στα συρτάρια τους) ακόμη σκληρότερα, πιο 
βάρβαρα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα.

Όλες οι επίσημες παρατάξεις, είτε το παραδέχονται είτε όχι, 
ενδιαφέρονται για το «μήνυμα» αυτών των εκλογών. Ορκίζονται ότι 
ενδιαφέρονται ανιδιοτελώς για τα προβλήματα των δημοτών/κατοίκων, 
υπόσχονται ν' αγωνιστούν για να τα λύσουν. Όμως, για τους 

Συνδημότες, Εργαζόμενοι, Άνεργοι, Νέοι, Συνταξιούχοι, Μετανάστες



Απ' τον Μάιο του 2010, βρισκόμαστε κάτω απ' την κατοχή της Τρόικας (ΔΝΤ, Κομισιόν, Ευρ. Κεντρική Τράπεζα). 
Καθημερινά, επί 4 χρόνια, απειλούμαστε από μια χούφτα ντόπιων και ξένων δανειστών-τραπεζιτών, κερδοσκόπων, 
τοκογλύφων, που μας βομβαρδίζουν για την «ευθύνη όλων των Ελλήνων» στη δημιουργία και αποπληρωμή του 
χρέους. Μας λένε ότι είναι «πατριωτική υπόθεση», ζήτημα συνέπειας και ευθύνης προς τα παιδιά μας.

Όμως, το δημόσιο χρέος δημιουργήθηκε απ' την ίδια τη λειτουργία του συστήματος, τους ίδιους που μας 
στραγγίζουν για να το αποπληρώνουμε. Απ' τη συνεχή και με κάθε τρόπο στήριξη των κερδών των επιχειρήσεων για 
δεκαετίες. Τα αμέτρητα «αναπτυξιακά προγράμματα», φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, «θαλασσοδάνεια», 
εισφοροαπαλλαγές, πακέτα ενίσχυσης, μέτρα στήριξης των τραπεζών κ.λπ., για κάθε είδους «αναξιοπαθούντες» 
επιχειρηματίες και αεριτζήδες. Το διαρκές ξεκοκάλισμα δημόσιου χρήματος και πλούτου, ασφαλιστικών ταμείων, 
μισθών κ.α. Το πάρτυ σκανδάλων, λιστών φοροδιαφυγής σε οφσόρ και φορολογικούς παραδείσους. Και όλοι αυτοί που 
τα 'κονόμησαν, στέλνουν τον αιματηρό λογαριασμό σ' εμάς, τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, τους νέους.

Μέσα σε 4 χρόνια, με τα Μνημόνια, Μεσοπρόθεσμα κ.λπ., οι μνημονιακές κυβερνήσεις, η Τρόικα, οι δανειστές, οι 
τραπεζίτες και η μεγάλη εργοδοσία επέβαλαν και «πέτυχαν»: βίαιη μεταφορά πλούτου προς το κεφάλαιο, τρομακτική 
αφαίμαξη των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, καταστροφή του βιοτικού επιπέδου της συντριπτική 
πλειοψηφίας της κοινωνίας. Κράτησαν όρθιους τους χρεοκοπημένους και κρατικοδίαιτους μεγαλοεπιχειρηματίες και 
κυρίως τους τραπεζίτες, που σαν βρικόλακες πίνουν το αίμα όλης της κοινωνίας.

Έριξαν στον καιάδα της ανεργίας και υποαπασχόλησης εκατομμύρια συνανθρώπων μας, περιόρισαν ή και 
κατάργησαν τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, έκαναν «θεσμό» την απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, αύξησαν 
άμεσους και έμμεσους φόρους και εκτίναξαν την φτώχεια, ανέχεια και εξαθλίωση σε πάνω από το μισό πληθυσμό. 
Παρόλα αυτά, το δημόσιο χρέος αυξάνεται, μαζί με τις απαιτήσεις των δανειστών.

Όλα τα υπόλοιπα («νοικοκύρεμα», «νέα αρχή», «οι θυσίες πιάνουν τόπο», «φως στο τούνελ», «ξένες επενδύσεις», 
«πρωτογενές πλεόνασμα», “success story” κ.λπ.) που παπαγαλίζουν τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης και αργυρώνητοι  
δημοσιογράφοι, είναι σκέτα παραμύθια για να μας κρατάνε άβουλους και παθητικούς.

ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Απ' την αρχή της προπαγάνδας για την «κανονική αποπληρωμή του χρέους», είχαμε προειδοποιήσει: «Αυτό οδηγεί 

κατευθείαν στην καταστροφή τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Κάθε ευρώ που πάει στην αποπληρωμή του χρέους, 
αφαιρείται απ' τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το χτίσιμο/λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων, εργατικών/λαϊκών 
κατοικιών, τη συντήρηση δρόμων και υποδομών, τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, τα ασφαλιστικά ταμεία, το ταμείο 
ανεργίας κ.λπ. Η οικονομική και πολιτική ελίτ, όσο μιλά για «ανάπτυξη», φέρνει καταστροφή του παραγωγικού ιστού και 
παραγωγική ερήμωση. Γιατί αυτή είναι η λειτουργία του συστήματός τους, της «ελεύθερης αγοράς» και του κέρδους. Μ' 
αυτή την κατάσταση, κανείς και ποτέ δεν θα ξεχρεώσει τα αστρονομικά ποσά που απαιτούν οι δανειστές/τοκογλύφοι. Τα 
Μνημόνια, η Τρόικα, οι υποστηρικτές τους όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν την κρίση, αλλά τη χειροτερεύουν, αυξάνουν τα 
ελλείμματα και χρέη, φέρνουν λουκέτα, απολύσεις, ανεργία, φτώχεια, εξαθλίωση.»

Όλα αυτά, που επιβεβαιώθηκαν απ' τη ζωή, έχουν μετατρέψει την ελληνική οικονομία και κοινωνία σε κουφάρι, 
ξεζουμισμένο από δανειστές τοκογλύφους, τραπεζίτες και «μεγάλους επιχειρηματίες», που προσδοκούν –αν τα 
καταφέρουν– μετά τις εκλογές ν' απομυζήσουν ό,τι έχει απομείνει.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΟΥΝΤΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΜΑΣ
Με τη βία και τρομοκρατία των Μνημονίων, της ζούγκλας της αγοράς εργασίας, της ανεργίας, αλλά και της ολοένα και 

πιο γρήγορα διογκούμενης κρατικής καταστολής και ιδεολογικής τρομοκρατίας, οικοδομούν μια κοινωνία του ζόφου και 
του τρόμου, ένα Kράτος Έκτακτης Ανάγκης ενάντια στο εργατικό κίνημα, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τη νεολαία. Για να 
σωθούν αυτοί, καταργούν τα δικαιώματα και ελευθερίες μας, κάθε δυνατότητά για αντίσταση και διεκδίκηση.

Τα αλλεπάλληλα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δείχνουν (σ' ένα 
«υψηλό» επίπεδο) μια παρεκτροπή ως και κατάργηση της ίδιας της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, από τους 
δήθεν «υπερασπιστές» της. Η παρεκτροπή εμφανίζεται καθημερινά ακόμα πιο σκληρή και απάνθρωπη απ' τη χειρο-
τέρευση των όρων ζωής, την ανέχεια κ.λπ. Αλληλοσυμπληρώνεται με την ακραία ιδεολογική και πολιτική επίθεση μέσω 
των ΜΜΕ, κατά των εργαζομένων, των κινητοποιήσεων, των αγώνων και της αντίστασης. Με την κτηνώδη μεταχείριση 
των μεταναστών (δολοφονίες, βασανιστήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης, πογκρόμ), για να διαιρούν, να φοβίζουν, να 
αποκτηνώνουν την κοινωνία. Με τις επιστρατεύσεις ή καταδικαστικές αποφάσεις κατά σωματείων και απεργιών, με τις 
δικαστικές ή αστυνομικές διώξεις ενάντια σε αγώνες (π.χ. Σκουριές), κοινωνικούς αγωνιστές και πολιτικούς χώρους, με 
τη δημιουργία κλίματος τρομοϋστερίας. Το καθεστώς τους είναι μια «δημοκρατία» των ΜΑΤ και των πλουσίων!

Αυτά συμπληρώνονται κατά περίπτωση απ' τις φασιστικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής, που οι ίδιοι οι 
«μνημονιακοί» τους έστρωσαν τον δρόμο, υπολογίζοντας να τις χρησιμοποιούν σαν μακρύ δολοφονικό χέρι ενάντια 
στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο κίνδυνος καταστροφής της κοινωνίας είναι άμεσος. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Πρέπει και μπορούμε ο δήμος 

μας, κάθε δήμος και γειτονιά να γίνουν ένα μετερίζι αγώνα, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας ενάντια στα Μνημόνια, την 
Τρόικα, τη συγκυβέρνηση, για την υπεράσπιση της ίδιας της ζωής μας.
Πρέπει και μπορούμε ν' αναδείξουμε μια άλλη πολιτική, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, μια άλλη 
πρακτική, που προτάσσει και οργανώνει τους αγώνες, τη σύγκρουση με το σύστημα, για να επιβάλλουμε τις 
δικές μας λύσεις: Καταπολέμηση της φτώχειας και ανεργίας, βοήθεια στους αδύναμους με τη δημιουργία οργάνων 

ÍÁ ÊÁÔÁÄÉÊÁÓÏÕÌÅ ÔÏÕÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÊÔÅÓ ÔÙÍ
ÌÍÇÌÏÍÉÙÍ & ÔÙÍ ÄÁÍÅÉÓÔÙÍ - ÔÏÊÏÃËÕÖÙÍ 

ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΩΣ ΕΔΩ



έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπεράσπιση του δικαιώματος όλων σε δωρεάν και ποιοτική παιδεία, υγειονομική 
περίθαλψη, κοινωνικές και δημοτικές παροχές. Καταπολέμηση της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης 
δημόσιου χρήματος σε έργα βιτρίνας ή εξυπηρέτησης μεγαλοεργολάβων, «ημέτερων» και διαπλεκόμενων κάθε 
χρώματος. Χτύπημα της υλικής και ηθικής βαρβαρότητας, της κρίσης αξιών, της μάστιγας των ναρκωτικών και της 
ανασφάλειας, μέσα απ' τη δημιουργία λαϊκών δικτύων κοινωνικής προστασίας. Οριστικό τέλος στην ιδιωτικοποίηση των 
δημόσιων αγαθών/υπηρεσιών (ΣΔΙΤ κ.α.), που μετακυλύει το κόστος στις πλάτες των εργαζομένων και των τοπικών 
κοινωνιών. Αντιμετώπιση του περιβάλλοντος ως δικαίωμα στη ζωή, όχι ως εμπόρευμα. Ξερίζωμα του ρατσιστικού και 
φασιστικού δηλητηρίου απ' τις γειτονιές και τα σχολειά.

Μια τέτοια πολιτική, πρέπει να στηρίζεται σε μια ριζικά διαφορετική διαχείριση του δημόσιου χρήματος, σε ριζικές 
τομές στη διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων, υπέρ των πραγματικών αναγκών των δημοτών/κατοίκων και 
με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Σε μια λογική κοινωνικής αλληλεγγύης, όχι στην υποκριτική και αναποτελεσματική 
«φιλανθρωπία» πλουσίων, επιχειρήσεων, ΜΜΕ και πολιτικών παραγόντων.

α) Για τα έσοδα των Δήμων. Σταμάτημα της υπερφορολόγησης μέσω των δημοτικών τελών. Απαλλαγή των ανέργων 
από την υποχρέωση καταβολής τους. Άμεση μείωσή τους κατά 40%. Κατάργηση των τροφείων–διδάκτρων απ' όλες τις 
δομές του δήμου. Καθιέρωση μιας προοδευτικής δημοτικής φορολογίας, ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία. Να 
διεκδικήσουμε άμεσα και αγωνιστικά τους πόρους που στέρησαν τα μνημόνια (περίπου 60%), να δοθούν τα χρήματα που 
παρακρατούνται από το κράτος και να ζητήσουμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότηση προς το δήμο μας (και όλους 
τους δήμους). Όχι σε δήμους έρμαια της τοκογλυφίας των τραπεζών ( το 90% των Δήμων είναι υπερχρεωμένοι).

β) Για την κοινωνική αλληλεγγύη και την ποιότητα ζωής. Την αντιμετώπιση της φτώχειας, της εξαθλίωσης. Προστασία 
και ενίσχυση των αναξιοπαθούντων, μεταναστών, φτωχών, αστέγων. Στέγη, Τροφή, Ρεύμα, Θέρμανση για όλους.

– Να παλέψουμε για την απαγόρευση κατασχέσεων κατοικιών και καταθέσεων, για την προστασία των συνδημοτών-
κατοίκων απ' την τοκογλυφία των τραπεζών και εισπρακτικών εταιριών. Για την απρόσκοπτη σύνδεση κατοικιών με τα 
δίκτυα βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κ.λπ.). Οργάνωση ειδικής υπηρεσίας του Δήμου και 
λαϊκών επιτροπών γι' αυτό το σκοπό, για την παροχή νομικής και τεχνικής βοήθειας/προστασίας.

– Συγκρότηση επιτροπών κατοίκων/δημοτών για τον πραγματικό έλεγχο και τη μείωση των τιμών στα κυριότερα 
εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ της περιοχής μας. Δημιουργία δημοτικών και συνεταιριστικών 
παντοπωλείων/αγορών, που θα προσφέρουν φτηνά (ή και δωρεάν) τα βασικά καταναλωτικά αγαθά σε όσους έχουν 
ανάγκη. Δημιουργία δημοτικού εστιατορίου για άπορους συνδημότες.

– Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, άμεση διάθεση του 10% του προϋπολογισμού. Πρόσληψη και διάθεση απ' τον 
Δήμο συνεργείων, εξοπλισμού κ.λπ. για την ανέγερση δημοτικών κατοικιών. Στέγαση των άστεγων με ευθύνη του Δήμου.

γ) Για την καταπολέμηση της ανεργίας, το δικαίωμα όλων σε σταθερή και αξιοπρεπή εργασία
– Διάθεση άμεσα του 10% του δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία παραγωγικών και κοινωνικά χρήσιμων 

δημοτικών επιχειρήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για ν' απορροφήσουν άνεργους συνδημότες μας. Εφαρμογή-
Επέκταση προγραμμάτων εκπαίδευσης ανέργων και επιδότηση όσων δεν παίρνουν καμία ενίσχυση απ' τον ΟΑΕΔ. 
Σταμάτημα κάθε εκχώρησης έργου και προμηθειών σε εργολάβους και άλλους ιδιώτες, ανάληψή τους απ' τον Δήμο.

– Μετατροπή όλων των συμβάσεων στο Δήμο μας σε αορίστου χρόνου, με πλήρη δικαιώματα. Φτάνει πια η ομηρία και 
ανασφάλεια των συμβασιούχων, η σύγχρονη σκλαβιά των «κοινωφελών προγραμμάτων» του ΟΑΕΔ. Εφαρμογή του 
35ωρου- 5νθήμερου και κατάργηση κάθε ελαστικής εργασίας στους Δήμους.

δ) Για την υγεία, παιδεία, κοινωνική μέριμνα. Αύξηση των δημοτικών δαπανών για κοινωνική πολιτική, σχολεία, 
παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, δημοτικά ιατρεία κ.λπ., ώστε να ξεπερνούν, πραγματικά, το 10% του προϋπολογισμού. 
Πρέπει να σταματήσει κάθε εισφορά των δημοτών και κατοίκων (π.χ. για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολείων) και 
να παρέχονται δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα σε μαθητές, αναλφάβητους, μετανάστες. Να δημιουργηθούν δημοτικά-
κοινωνικά φαρμακεία, για τη δωρεάν παροχή βασικών φαρμάκων σε όσους δημότες/κατοίκους που είναι ανασφάλιστοι 
και δεν έχουν χρήματα για να τα αγοράσουν.

ε) Ενάντια στη διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων, έργα για την ανάδειξή 
τους, την πρόσβαση όλων των δημοτών/κατοίκων. Όχι στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίησή τους.

– Χώροι ή κτίρια που ανήκουν στο Κράτος ή τον Δήμο να χρησιμοποιηθούν σαν ποιοτικοί χώροι 
αναψυχής/διασκέδασης και για την κατασκευή κοινωνικών δομών του Δήμου (παντοπωλείο, εστιατόριο, φαρμακείο κτλ.) 
Το Παλαί ανήκει στο λαό του Γαλατσίου – δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί/ξεπουληθεί σε κάποιον «επιχειρηματία»: να γίνει 
αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο για τους Γαλατσιώτες και τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

– Δέσμευση συγκεκριμένων πόρων για ένα πρόγραμμα προώθησης της ψυχαγωγίας,  αθλητισμού και πολιτισμού, 
ιδιαίτερα στη νεολαία, μακριά από τη λογική της εμπορευματοποίησης και των «χορηγών». Αξιοποίηση τους Άλσους 
Βεΐκου για τις ανάγκες του δήμου και των δημοτών/κατοίκων. Δωρεάν μεταφορά στα όρια του Δήμου, πεζοδρομήσεις και 
δημιουργία ελευθέρων χώρων και πρασίνου σε υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης. Σημάνσεις και διαβάσεις για ΑμΕΑ.

ζ) Για έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο λήψης αποφάσεων και λειτουργίας του δήμου, για τον εργατικό και 
κοινωνικό έλεγχο

– Στήριξη με κάθε τρόπο (αίθουσες, μέσα διακίνησης ιδεών κ.λπ.) της ανεξάρτητης λειτουργίας και δράσης συνε-
λεύσεων/επιτροπών τόσο των των εργαζομένων στο δήμο, όσο και κατοίκων, ανά χώρους δουλειάς ή συνοικίες/γειτονιές.

– Καθιέρωση δημοτικών δημοψηφισμάτων, με δεσμευτικό χαρακτήρα για τη δημοτική αρχή, για θέματα που μπορούν 
ν' αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του δήμου (κατανομή πόρων, έγκριση έργων κ.λπ.).

η) Για τις λαϊκές ελευθερίες. Ενάντια στο δηλητήριο της ξενοφοβίας, του ρατσιστικού μίσους, του φασισμού 
– Υπεράσπιση απ' τον δήμο των κινητοποιήσεων/αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας, ενάντια σε κάθε 

χτύπημα των μηχανισμών καταστολής.
– Οργάνωση δημοτικής υπηρεσίας και προγράμματος για την γνωριμία και συνεργασία ντόπιων και μεταναστών της 

περιοχής μας, καταγγελία ρατσιστικών επιθέσεων.
– Απαγόρευση της φασιστικής προπαγάνδας και δράσης. Έξω οι ναζί απ' τις γειτονιές και τα σχολεία.



Ενισχύστε-Στηρίξτε τη Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθεση

Είναι σήμερα ζήτημα ζωής ή θανάτου να σπάσουμε την πελατειακή λογική των κυρίαρχων κομμάτων και 
των δημοτικών/περιφερειακών παρατάξεών τους. Να σταματήσουμε να κρύβουμε την οργή και δυσαρέσκεια 
πίσω απ' τις πόρτες των σπιτιών μας, να περιμένουμε λύσεις και θαύματα από ανύπαρκτους «σωτήρες», να 
αυταπατόμαστε ότι μπορεί κανείς να σωθεί μόνος του.

Το πρόγραμμα της Εργατικής Αντεπίθεσης είναι απλό, λογικό, εφικτό. Παλεύουμε για τη σωτηρία της 
κοινωνίας απ' την κρίση και τα αδιέξοδα που μας οδηγούν. Το κομβικό του σημείο είναι η ενεργή συμμετοχή 
όλων μας, στις κινητοποιήσεις, τους αγώνες, την οργάνωσή τους από μας του ίδιους. Τα προβλήματα δε 
λύνονται με εκλογές και ψήφους, αλλά με τον αγώνα, τη ρήξη μ' αυτό το παράλογο και άδικο σύστημα. Με τη 
δημοτική κίνηση ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ, σας καλούμε να ενισχύσετε και να στηρίξετε αυτή την 
προσπάθεια.

Ανυπακοή σε  ό,τι κι αν αποφασίζει και ψηφίζει η χούντα συγκυβέρνησης–Τρόικας!
Όλοι εμείς, που παράγουμε τον πλούτο και κινούμε την οικονομία, έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να 
χρησιμοποιoύμε κάθε μορφή αγώνα (απεργίες, αποκλεισμούς, διαδηλώσεις, καταλήψεις κ.α.), για να μην μας 
γυρίσουν στο Μεσαίωνα.
Με σωματεία, συνελεύσεις, επιτροπές – με τη δική μας άμεση συμμετοχή, με οργάνωση των αγώνων από μας 
τους ίδιους σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, σχολεία, σχολές: πρέπει και μπορούμε να ενωθούμε, να διώξουμε 
αυτά τα σαπρόφυτα. Να επιβάλλουμε τις δικές μας λύσεις, για τη σωτηρία της κοινωνίας από την κρίση.

– Άμεση διαγραφή του δημόσιου χρέους.  Κατάργηση των Μνημονίων

– Να διώξουμε τη χούντα της Τρόικας, τη συγκυβέρνηση, κάθε υποστηρικτή των μνημονιακών πολιτικών

– Έξω απ' το Ευρώ και την Ε.Ε. Παλεύουμε για μια Ευρώπη των Εργαζομένων, με ισοτιμία, αλληλεγγύη, 
συνεργασία ανάμεσα στους λαούς

– Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση των βασικών τομέων της οικονομίας (τράπεζες, ενέργεια, 
μεταφορές, εμπόριο κ.λπ.), κάτω από εργατικό/κοινωνικό έλεγχο

– Απαγόρευση των απολύσεων και κάθε ελαστικής μορφής εργασίας. Λιγότερη δουλειά, Δουλειά για 
όλους (35ωρο–5νθήμερο ή και λιγότερο), για τη δημιουργία θέσεων εργασίας

– Προστασία/Αύξηση μισθών και συντάξεων. Εργατικός έλεγχος και μείωση στις τιμές

– Δημόσια κοινωνική ασφάλιση, δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία για όλους

– Υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ενάντια στο Κράτος Έκτακτης Ανάγκης

Συνδημότες, Εργαζόμενοι, Κάτοικοι του Γαλατσίου

Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σκληρή σύγκρουση, 
έναν διαρκή αγώνα, που απαιτεί θυσίες. Αγώνα για την 
επιβίωση και αναπαραγωγή της κοινωνίας με 
σύγχρονους όρους, όχι ως δουλοπάροικοι.

Οι πολιτικοί και τα κόμματα του κεφαλαίου, η 
συγκυβέρνηση, η Τρόικα, οι μεγαλοεπιχειρηματίες 
υποθήκευσαν το μέλλον και τις ζωές μας, χωρίς ούτε 
καν να μας ρωτήσουν. Καταργούν γοργά κάθε 
νομιμότητα που είχαμε γνωρίσει, ακόμα και τη δική τους 
αστική νομιμότητα. Με την ψήφιση των Μνημονίων, 
έχουν επί της ουσίας καταργήσει το ίδιο το Σύνταγμα, τη 
Βουλή, κάθε νόημα της ψήφου του ελληνικού λαού. 

ÓÔÏÍ ÄÇÌÏ ÃÁËÁÔÓÉÏÕ ÓÔÇÑÉÆÏÕÌÅ - ØÇÖÉÆÏÕÌÅ

Υπέρτατος νόμος και αρχή είναι πλέον οι ελεγκτές της Τρόικας. Αυτοί αποφασίζουν και οι κυβερ-
νήσεις–μαριονέτες «υπογράφουν». Μας έχουν κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο, σ' εμάς και στα παιδιά μας, στη 
συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μια μόνο μπορεί να είναι η απάντησή μας:
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