
Συνδημότες-ισσες, εργαζόμενοι-ες, άνεργοι-ες, νέοι-ες, 
συνταξιούχοι-ες,

 διανύουμε μια προεκλογική περίοδο που μοιάζει με έργο 
επιστημονικής φαντασίας. Η κυβέρνηση υποκριτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αφού μας ρήμαξε με το 3ο μνημόνιο και την υπερφορολό-
γηση, παρέδωσε όλη τη δημόσια περιουσία της χώρας στους 
δανειστές και διέλυσε εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώμα-
τα, τώρα προσπαθεί με μέτρα πυροτεχνήματα να μας πείσει 
πως η ‘’έξοδος’’ από τα μνημόνια είναι αληθινή και η ανάπτυ-
ξη και η αποκατάσταση των αδικιών είναι μπροστά μας. Η ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ, οι υπεύθυνοι της χρεοκοπίας, της υποταγής της 
χώρας στα Μνημόνια, του ΕΝΦΙΑ και του τσεκουρώματος μι-
σθών/συντάξεων, εμφανίζονται –χωρίς ντροπή– ως αυτοί που 
με ένα άλλο ‘’μίγμα’’ της ίδιας Μνημονιακής πολιτικής, θα μας 
σώσουν!

Στην πραγματικότητα, δεν ζούμε την έξοδο από τα Μνημό-
νια, αλλά την επιδείνωση της κρίσης του ελληνικού καπιταλι-
σμού και τη γρήγορη κατρακύλα προς μια νέα χρεοκοπία. Το 
Δημόσιο χρέος και όλα τα ιδιωτικά χρέη έχουν εκτοξευτεί, οι 
πλειστηριασμοί–κατασχέσεις σε βάρος εκατομμυρίων πο-
λιτών παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας, η παραγωγική βάση 
αδυνατίζει διαρκώς, οι τράπεζες είναι απολύτως χρεοκοπημέ-
νες και θα χρειαστούν νέα (τέταρτη) ανακεφαλαιοποίηση με 
χρήματα του ελληνικού λαού, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λα-
ϊκά στρώματα βουλιάζουν στην ανεργία–υποαπασχόληση και 
φτώχεια, ενώ υπερφορολόγηση και ακρίβεια οργιάζουν. Το 
ΑΝΕΦΙΚΤΟ, του φτηνού δανεισμού από τις αγορές– των ρυθ-
μών ανάπτυξης και των γιγάντιων πλεονασμάτων που υπόσχο-
νται – της ομαλής οικονομικής ανάπτυξης σε έναν κόσμο που 
χαρακτηρίζεται από οξύτατους εμπορικούς και στρατιωτικούς 
πολέμους, από νέα όξυνση της παγκόσμιας οικονομικής κρί-
σης, θα γκρεμίσουν σαν χάρτινους πύργους τα παραμύθια του 
ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. Παλιοί και νέοι Μνημονιακοί τα μόνα που 
θα προσφέρουν είναι: η υπερένταση της στυγνής εκμετάλλευ-
σης των εργαζομένων, οι ιδιωτικοποιήσεις όλων των δημόσιων 
αγαθών (ενέργεια – νερό – υγεία – παιδεία κ.λπ.), η προστασία 
των κερδών των τραπεζιτών με κάθε τρόπο, οι φοροαπαλλα-
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γές στο μεγάλο κεφάλαιο (που θα πληρώσουμε εμείς), η καταστολή κάθε αγώνα και αντίστασης, η 
ολοένα και μεγαλύτερη καταφυγή στον εθνικισμό και την ξενοφοβία. Αυτά είναι το κοινό Μνημονι-
ακό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, που τους έχουν συντάξει ΕΕ/ΗΠΑ και θα ακολουθούν πάντα πιστά, 
ενάντια στην εκφρασμένη θέληση του λαού μας, όπως στο Δημοψήφισμα του 2015.

Οι ψήφοι προς όλα τα Μνημονιακά κόμματα και ρετάλια, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα 
χρησιμοποιηθούν για να μας πούνε ότι αφού τους ψηφίσαμε συμφωνούμε με τα Μνημόνια Διαρκεί-
ας και την παγίωση των χιλιάδων μνημονιακών νόμων, διατάξεων, εγκυκλίων, που θα είναι σε ισχύ για 
πολλές δεκαετίες. Καμία υποστήριξη σε παλιούς και νέους Μνημονιακούς (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.). 
Μαύρο στους υπηρέτες των Μνημονίων, παλιών και νέων…

… και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οι Μνημονιακοί στους Δήμους εφάρμοσαν πιστά τις εντολές των κυβερνήσεων και των δανειστών. 

Δημιούργησαν γιγάντιους Δήμους με τις συνενώσεις του Καλλικράτη, μειώσανε την κρατική επιχο-
ρήγηση κατά 50% και μετέτρεψαν τους Δήμους σε φορομπηχτικούς μηχανισμούς που λειτουργούν 
σαν ιδιωτικές Εταιρίες είσπραξης. Όλοι οι μνημονιακοί Δήμαρχοι προσαρμόστηκαν σε αυτό και έγι-
ναν συνέταιροι της αντεργατικής και αντιλαϊκής επίθεσης. Είναι αυτοί (με την στήριξη ΝΔ–ΠΑΣΟΚ) 
που πάλεψαν για να μην μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και που έχουν 
επιβάλει τις πιο ελαστικές εργασιακές σχέσεις στις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Έχουν ιδιωτικοποιήσει 
τους παιδικούς σταθμούς και η υποδοχή παιδιών εξαρτάται από τα ΕΣΠΑ (χιλιάδες μένουν εκτός), 
δηλαδή την ελεημοσύνη της ΕΕ (αυτής της αντιδραστικής Ένωσης που μας ξεζουμίζει πολλαπλώς!!).

Με τον νέο νόμο του Κλεισθένη, σκοπεύουν να ιδρύσουν Δημοτικές Επιχειρήσεις σε σύμπραξη με 
ιδιώτες, δηλαδή επιχειρήσεις που για τις υπηρεσίες τους θα πληρώνουν οι δημότες με τα χρήματά 
τους. Οι Δήμοι θα πρέπει να αναζητήσουν έσοδα μόνοι τους, ενώ στο μάτι του λεγόμενου Ταμείου 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και των επιχειρηματιών έχει μπει η Δημόσια Δημο-
τική περιουσία (άδεια στρατόπεδα, ακίνητα κτλ) για ξεπούλημα. Όλες οι κοινωφελείς λειτουργίες των 
Δήμων είναι στόχος ιδιωτικών συμφερόντων/εργολάβων, που θέλουν να αρπάξουν δημόσιο χρή-
μα (π.χ. καθαριότητα) εκμεταλλευόμενοι τους χαμηλούς μισθούς και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. 
Πάνω σε αυτό το σχέδιο, επιχειρούν την σύμπλευση/συνεργασία όλων των πολιτικών μνημονιακών 
δυνάμεων για να εκμαυλίσουν και να διαστρεβλώσουν την λαϊκή ψήφο. Κατά το παράδειγμα ενός 
άθλιου κοινοβουλίου, όπου οι «μεταγραφές» βουλευτών και ο «αγώνας» για την «καρέκλα» έχουν 
γίνει κανόνας, έτσι και στους δήμους προωθούν τη συμμαχία των μνημονιακών δυνάμεων στην μοι-
ρασιά της «οικονομικής πίτας». Φυσικά πάντα με την έγκριση των Δανειστών, που θα ελέγχουν την 
επιτροπή που εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Όλοι πλασάρονται σαν ανεξάρτητοι «αυ-
τοδοικητικοί», ενώ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των μνημονιακών κομμάτων.

Πολλοί μνημονιακοί δήμαρχοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τον εθνικισμό ή και πρωτοστάτη-
σαν στην καλλιέργειά του. Ο Εθνικισμός, είναι υπηρέτης των ΝΑΤΟϊκών σχεδίων, που επιβάλουν την 
πολιτική και στρατιωτική αναμόρφωση των Βαλκανίων προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ. Συμφέρον μας 
είναι να οικοδομήσουμε σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης με όλους τους γειτονικούς λαούς, και όχι 
με τις κυβερνήσεις τους. Να ενώσουμε τους αγώνες μας για αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, κοινωνική 
δικαιοσύνη, ειρήνη – ενάντια στον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Στις γειτονιές μας οι 
πρόσφυγες και μετανάστες να αντιμετωπίζονται με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Οι πιο ταπεινωμένοι 
και καταφρονημένοι, θύματα των επεμβάσεων της «πολιτισμένης» Δύσης (με την συνενοχή των ελ-
ληνικών αστικών κυβερνήσεων), δεν είναι οι υπαίτιοι των προβλημάτων μας, δεν είναι εχθροί μας. 
Είναι σύμμαχοι στον αγώνα για αξιοπρέπεια και ζωή.



Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία ζούμε μια κόλαση. Η ανεργία θερίζει, 
ειδικά στους νέους. Κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας με απάνθρωπα και παράνομα ωράρια. Τσε-
κουρωμένες συντάξεις και μισθοί υπό συνεχή απειλή κατάσχεσης από Εφορία–Τράπεζες, το ίδιο 
και η πρώτη κατοικία. ΔΕΗ, εφορία, λογαριασμοί, ακρίβεια εξαφανίζουν το εργατικό και λαϊκό 
εισόδημα και χιλιάδες συμπολίτες μας ζουν χωρίς ρεύμα, θέρμανση, ακόμα και σπίτι! Σχολεία και 
πολιτισμός φυτοζωούν, ενώ οι ναρκέμποροι αλωνίζουν στις λαϊκές γειτονιές.

Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία στη χώρα μας (και διεθνώς) δεχόμαστε 
μία τεράστια επίθεση.Οι Εργοδότες και οι Κυβερνήσεις τους μας φορτώνουν την κρίση του συ-
στήματός τους και θέλουν να μας μετατρέψουν σε σύγχρονους δούλους, ενώ αυτοί θα αυξάνουν 
τις γιγάντιες περιουσίες και τα κέρδη τους, με την εφαρμογή ενός Νέου Συστήματος Εκμετάλ-
λευσης που περιλαμβάνει: Κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών 
συμβάσεων, αντικατάστασή τους από κατάπτυστες εκβιαστικές επιχειρησιακές και ατομικές συμ-
βάσεις εργασίας. Αδήλωτη/ανασφάλιστη/απλήρωτη/ελαστική εργασία. Άρνηση των εργοδοτών 
να εφαρμόσουν έστω τους Μνημονιακούς νόμους και απαίτηση να επιστρέφονται δώρα και μι-
σθοί (με το γνωστό κόλπο του ΑΤΜ) πίσω στην τσέπη τους. Εργοδοτική ασυδοσία με μπράβους 
που μαφιόζικα επιτίθενται σε εργαζόμενους με λεκτική και σωματική βία. Αυτή την αποθράσυνση 
της Εργοδοσίας, στηρίζουν οι κυβερνητικές πολιτικές και το δικαστικό σύστημα (βλ. κάθειρξη σε 
εργαζόμενες καθαρίστριες, αποφάσεις Άρειου Πάγου για εργατικά «ατυχήματα», κατάργηση Κυ-
ριακάτικης Αργίας κ.ά.).

Αυτό το Νέο Σύστημα Εκμετάλλευσης οι εργαζόμενοι–ες πρέπει να το πολεμήσουμε, βασισμένοι 
στην αυτοοργάνωση, την ενότητα και τον αγώνα σε όλους τους χώρους δουλειάς. Ξεπερνώντας 
την απογοήτευση και τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, δεξιά και δήθεν αριστερή, να υψώσουμε 
το ανάστημά μας.

Σε κάθε Δήμο, με επίκεντρο τους εργαζομένους στους ΟΤΑ, να γίνει βασικός στόχος η προάσπι-
ση και ενίσχυση των εργασιακών και λαϊκών δικαιωμάτων και συμφερόντων, ενάντια σε κεντρι-
κούς και τοπικούς Μνημονιακούς Εργοδότες. Δε θα γίνουμε δούλοι.

•	 Αγώνας για την προστασία των εργατικών και 
λαϊκών αναγκών και οικογενειών

Από τον Μάρτη του 2019, με την κατάργηση του Νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας, χιλιάδες λαϊκά σπίτια απειλούνται με πλειστηριασμό/κατάσχεση. Είναι καθήκον όλων μας 
να προστατεύσουμε, με κάθε τρόπο, τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών, να αποτρέψουμε το άρπαγ-
μά τους από τα κοράκια των τραπεζών – ξένων FUNDS/κερδοσκόπων, συνεχίζοντας και μαζικοποι-
ώντας τις δράσεις των επιτροπών ενάντια στους πλειστηριασμούς σε κάθε δήμο. Κανένα σπίτι στα 
χέρια τραπεζίτη.

Το ρεύμα ακόμα και το νερό στερείται από χιλιάδες φτωχές οικογένειες που δεν έχουν να πληρώ-
σουν. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, θέρμανση, πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος στο Δήμο 
μας. να προστατέψουμε κάθε αδύναμο συνδημότη μας από το πισωγύρισμα στο Μεσαίωνα. Όλες 
οι βασικές ανάγκες, τρόφιμα–φάρμακα κλπ, πρέπει να διασφαλίζονται σε όλους τους δημότες, με 
κοινωνικά και συνεταιριστικά παντοπωλεία και κοινωνικά φαρμακεία, που να καλύπτουν τις ανά-
γκες όλων και όχι λίγων δεκάδων ως επικοινωνιακά τρικ «κοινωνικής πολιτικής».

Η παιδεία και η προστασία των παιδιών είναι προτεραιότητα. Κανένα παιδί (Ελληνόπουλο ή προ-
σφυγόπουλο) χωρίς παιδικό σταθμό, χωρίς διατροφή, χωρίς μαθησιακή στήριξη. Να διεκδικηθεί 
από τους Δήμους η αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού 
και η Δημόσια Δωρεάν Ενιαία Παιδεία για όλους. Να βάλουν φρένο οι δήμοι με την αγωνιστική κι-
νητοποίησή τους στην ιδιωτικοποίησητης Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Το περιβάλλον, στο Γαλάτσι όπως και σε όλους τους Δήμους υποβαθμίζεται τραγικά. Ο κίνδυνος 
από την διαρκή χειροτέρευση της Κλιματικής αλλαγής –σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέ-
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τες– είναι μια τεράστια απειλή. Τα συχνά παγκό-
σμια φαινόμενα καταστροφών αλλά και στη χώρα 
μας, όπως η Μάνδρα, το Μάτι, η Χαλκιδική κ.λπ. 
δείχνουν το μέγεθος των επερχόμενων καταστρο-
φών και ότι οι δήμοι πρέπει μα μπουν επικεφαλής 
στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Αγωνιστική απαίτηση των Δήμων για τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να είναι να πυκνώ-
σουν άμεσα τα δρομολόγια και η μείωση της τι-
μής του εισιτηρίου για όλους. Όλες οι προϋποθέ-
σεις για να λειτουργεί ο Δήμος μας ως στήριγμα 
προς τους δημότες και όχι ως φορομπηχτικός 
μηχανισμός, βασίζονται στην αύξηση της κρατι-
κής χρηματοδότησης. Χωρίς αυτήν οι Δήμοι με-
τατρέπονται σε αντεργατικές επιχειρήσεις. Εξίσου 
σημαντικό είναι να αρνηθούμε τη μεταφορά των 
αποθεματικών των Δήμων σε κρατικό λογαρια-
σμό για την εξυπηρέτηση του χρέους. 

Καθοριστική προϋπόθεση είναι και η συμμετοχή 
των κατοίκων σε όλες τις αποφάσεις, βασισμένη 
σε τοπικές συνελεύσεις και με πλήρη κοινωνικό 
έλεγχο στον προϋπολογισμό και την οικονομική 
πολιτική του Δήμου.

Για να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω, για τα 
συμφέροντα της τεράστιας κοινωνικής πλειοψη-
φίας, είναι απαραίτητο να απαλλαγούμε από τα 
μνημόνια και όλους τους μνημονιακούς.

Ανατροπή των Μνημονίων και των υποστη-
ρικτών τους, η μόνη ρεαλιστική λύση

Να μην πέσουμε στην παγίδα των ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, 
ΚΙΝΑΛ κτλ, που μας λένε πως δεν υπάρχει εναλλα-
κτική. Που μας «ταΐζουν» ελπίδες/παραμύθια για 
ανάπτυξη και αποκατάσταση της κανονικότητας. 
Που μας οδηγούν, βασανιστικά και σίγουρα, στην 
καταστροφή και την υποδούλωση σε όλα τα επί-
πεδα. Τα αφεντικά της ΕΕ, του ΔΝΤ, του ΝΑΤΟ μαζί 
με το Μνημονιακό αστικό πολιτικό προσωπικό, 
μας οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωση, στην αρπα-
γή όλης της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, 
στην πλήρη αποδιάρθρωση της οικονομίας, στη 
διαρκή μείωση μισθών και βιοτικού επιπέδου.

Να μην ενισχύσουμε την ηττοπαθή και διασπα-

στική τακτική αριστερών δυνάμεων που αποσυ-
ντονίζουν το εργατικό κίνημα και τους αγώνες, 
αδιαφορώντας για την ενότητα των εργαζομένων 
και την αποτελεσματικότητα των αγώνων τους.

Η μόνη φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση, 
απαιτεί :

•	 διαγραφή του Χρέους 
•	 έξοδο από ΕΕ/Ευρώ και ΝΑΤΟ 
•	 εθνικοποίηση των Τραπεζών και όλων των 

μεγάλων κλάδων της οικονομίας 
•	 Δημόσιες επενδύσεις για μεγάλα 

κοινωφελή έργα 
•	 Υπερφορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου 

και ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος. 
Είναι η μόνη λύση και απαιτεί σθεναρό, ανυπο-

χώρητο αγώνα (βλ. Κίτρινα Γιλέκα στη Γαλλία) των 
εργαζομένων και της νεολαίας που να βασίζεται 
στην αυτοοργάνωση Επιτροπών Αγώνα παντού, 
με εργατική δημοκρατία και ενότητα. Σε συνερ-
γασία με τα εργατικά κινήματα της υπόλοιπης 
Ευρώπης. Από τη δράση μας για ένα πρόγραμμα 
σωτηρίας της κοινωνίας και της χώρας, να συ-
γκροτήσουμε μια Κυβέρνηση των Εργαζομένων 
που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα εργατικής/αντι-
καπιταλιστικής διεξόδου από την κρίση. 

Σε κάθε Δήμο αυτά πρέπει να είναι τα προτάγ-
ματα και οι επιδιώξεις των εργαζομένων, νέων και 
ανέργων. Ο Δήμος μας να γίνει ένα προπύργιο 
αγώνα για την απαλλαγή μας από τα Μνημόνια 
και τις καταστροφικές συνέπειές τους στην ζωή 
μας. 

Σε αυτόν τον αγώνα θα συμβάλει με όλες της τις 
δυνάμεις η «Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθε-
ση» Γαλατσίου με επικεφαλής και υποψήφιο Δή-
μαρχο τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα Σταύ-
ρο Σκεύο, αγωνιστή συνδικαλιστή στον χώρο 
των τηλεπικοινωνιών.

Υποψήφιος Δήμαρχος: 
Σκεύος Σταύρος

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ


