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Με δελτίο τύπου η δημοτική παράταξη "Μια πόλη Ανάποδα - Αριστερή Παρέμβαση στους
Δρόμους της Ν. Σμύρνης" δηλώνει ξανά παρούσα στις προσεχείς δημοτικές εκλογές
του Νοεμβρίου 2010
ως συνέχεια της έντονης δράσης της
παράταξης την τετραετία που πέρασε. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου η παράταξη θεωρεί
αποτυχημένο το «δημαρχοκεντρικό» μοντέλο γι’ αυτό και δεν θα έχει υποψήφιο δήμαρχο.
"Ενδεχόμενη έδρα μας στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι στη διάθεση των
επιτροπών αγώνα των κατοίκων, των εργατικών αγώνων και συλλογικοτήτων.
Επικεφαλής του ψηφοδελτίου της ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ θα είναι
ο Παπασπυρίδης Αλέκος,
μισθωτός μηχανικός" αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Δ.Τ.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της έχει ως εξής:
"Αγωνιστικά ενωτικά στις κοινωνικές μάχες που έρχονται με την Αριστερή
Παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης
… Τους ύπατους εγώ ανάδειξα στις συνελεύσεις
κι αυτοί κληρονομήσανε τα δικαιώματα
φορέσαν πορφυρούν ατίθασον ένδυμα
σανδάλια μεταξωτά ή πανοπλίαεξακοντίζουν τα βέλη τους εναντίον μουη θέλησή μου πού καταπατήθηκε
τόσους αιώνες….
(απόσπασμα από το Κατά Σαδδουκαίων του Μιχάλη Κατσαρού)
Ελλάδα 2010
Η επίθεση στην εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ.μας γυρίζει 100 χρόνια πίσω. Καταργούν δικαιώματα και
κατακτήσεις δεκαετιών. Με το νέο ασφαλιστικό μας βάζουν να εργαστούμε 40 χρόνια για να
πάρουμε 400 ευρώ σύνταξη. Οι εργασιακές σχέσεις ελαστικοποιούνται, τα όρια
επιτρεπόμενων απολύσεων αυξάνονται σε μια περίοδο που η ανεργία καλπάζει και οι
αποζημιώσεις για τις απολύσεις είναι ελάχιστες. Οι μισθοί και τα επιδόματα μειώνονται ή
καταργούνται και οι φόροι αυξάνονται για το λαό.
Ταυτόχρονα, ξεπουλούν σε εξευτελιστικές τιμές ότι έχει απομείνει από τη δημόσια
περιουσία, δίνουν επιδοτήσεις στις τράπεζες και παράλληλα κρατάνε σκανδαλωδώς
χαμηλά τη φορολόγηση του κεφαλαίου αυξάνοντας το δημόσιο χρέος. Τελικά η «εθνική
προσπάθεια» ξεπεράσματος της κρίσης δεν αφορά όλους μας το ίδιο. 30 μεγάλο οφειλέτες
του δημοσίου χρωστούν 6,3 δις. στο κράτος. Αυτά τα χρήματα ξεπερνούν κατά ένα 1 δισ.
ευρώ το κόστος των σκληρών μέτρων που λαμβάνονται βάσει του Μνημονίου. Ο λαός
καλείται να πληρώσει τις ζημιές και τα χρέη που το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις
δημιούργησαν. Κάθε προσπάθεια αντίστασης και διεκδίκησης του αυτονόητου
συκοφαντείται συστηματικά.
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Το ΔΝΤ στους δήμους είναι ο Καλλικράτης
Ο Καλλικράτης κάνει πράξη τις πολιτικές του μνημονίου στο επίπεδο της «τοπικής
αυτοδιοίκησης». Με το νόμο αυτό μειώνονται κι άλλο οι χρηματοδοτήσεις στους δήμους από
το κεντρικό κράτος. Οι δήμοι θα αναγκαστούν να αυξήσουν τα ήδη υψηλά δημοτικά τέλη ή
να αναζητήσουν πόρους από τον ιδιωτικό τομέα με τις γνωστές ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου
Ιδιωτικού Τομέα) και να προχωρήσουν σε απευθείας αναθέσεις έργων σε ιδιώτες. Μέρος
των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης θα περάσουν στην αρμοδιότητα των δήμων και
αυτοί θα κληθούν λόγω έλλειψης πόρων να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ή
και να ιδιωτικοποιηθούν διαλύοντας περισσότερο το όποιο «κοινωνικό κράτος» έχει
απομείνει. Οι δήμοι θα λειτουργούν με χαρακτηριστικά επιχείρησης ενώ ακόμη και η όποια
κοινωφελής παρέμβασή τους θα υπόκειται σε ελέγχους κερδοφορίας. Η εποχή του «νέου
εργασιακού μεσαίωνα» στο δημόσιο αρχίζει με τις απολύσεις των συμβασιούχων της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Κριτήριο για το όποιο έργο στην πόλη δεν θα είναι οι ανάγκες μας
αλλά η ικανοποίηση των σχεδιασμών και κατευθύνσεων που επιβάλει η Ε.Ε. Οι νέοι
μεγαλύτεροι δήμοι και περιφέρειες διαμορφώνονται σαν τοπικά κράτη, το ίδιο απάνθρωπα
όπως και το κεντρικό κράτος της Ελλάδας. Με ένα ακόμη πιο συγκεντρωτικό μοντέλο
διοίκησης, περισσότερο θωρακισμένο απέναντι στους αγώνες και τις διεκδικήσεις κατοίκων
και εργαζομένων, καταρρίπτοντας και τις όποιες αυταπάτες περί δυνατότητας φιλολαϊκής
διαχείρισης στο δήμο.
Νέα Σμύρνη 2010
Τα τελευταία 12 χρόνια η δημοτική αρχή των Κουτελάκη – Τζουλάκη με τη στήριξη
ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ. και ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥΝ προχώρησε σε σειρά αντιλαϊκών μέτρων, όπως η
εφαρμογή των απαράδεκτων ελαστικών εργασιακών σχέσεων, οι απολύσεις των
συμβασιούχων, η επιβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς και οι απολύσεις
εργαζομένων σε αυτούς. Παράλληλα ολοκλήρωσε το «έγκλημα» μετατροπής της πόλης
μας, από ένα ανοιχτό προάστιο χαμηλής δόμησης σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες
περιοχές του λεκανοπεδίου. Μια σειρά δημοτικών χώρων έχουν εκχωρηθεί, εκχωρούνται ή
κινδυνεύουν να εκχωρηθούν στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα, τα
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και η επιχειρηματικότητα είναι εχθρικές για την υγεία της
κοινωνίας. 20χρόνια στην Ελλάδα ιδιωτικοποιήσεων και ασυδοσίας του κεφαλαίου μας
οδήγησαν σε αυτό το χάλι.
Καλούμε για μέτωπο αγωνιστικής απάντησης και συσπείρωσης τους εργαζόμενους
και την κοινωνική πλειοψηφία
Η κυβέρνηση σπέρνει το φόβο και τις ενοχές σε όλους μας. Ο λαός έχει μόνο μία επιλογή,
να δράσει αγωνιστικά, ριζοσπαστικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Οι αγώνες απέναντι
στον εργασιακό μεσαίωνα, η έκρηξη του Δεκέμβρη του 2008, οι κινητοποιήσεις σε αρκετές
πόλεις και στο δήμο μας για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων, με όλες τις αδυναμίες
τους και τις αντιφάσεις τους, δείχνουν ότι υπάρχει και μια άλλη προοπτική. Ήρθε η ώρα για
την κοινωνική πλειοψηφία να δοκιμάσει το δρόμο του αγώνα, να συνειδητοποιήσει τη
συλλογική της δύναμη. Οι αγώνες είναι μέρος της λύσης.
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Το επόμενο διάστημα οφείλουμε όλοι πιο αποφασιστικά να εντείνουμε τις προσπάθειές
μας για την αναγέννηση της δικής μας συλλογικής πάλης στην γειτονιά και σε κάθε χώρο
δουλειάς
• Για να ξεδιπλωθούν μαχητικοί αποφασιστικοί αγώνες
• Για την ανατροπή της επίθεσης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της ΕΕ, του κεφαλαίου.
• Για να πληρώσει την κρίση η εργοδοσία και οι τραπεζίτες, και όχι οι εργαζόμενοι.
• Για να ανατραπούν τα μέτρα του Καλλικράτη στην πράξη
• Για να καταδικάσουμε το δήμο – επιχείρηση, τις πολιτικές που μετατρέπουν την πόλη σε
εμπόρευμα, τους υποψήφιους δημάρχους – μάνατζερ
• Για να προωθήσουμε την οικοδόμηση αμεσοδημοκρατικών, συνελευσιακών θεσμών
αυτοοργάνωσης ανταγωνιστικών στους δήμους και το κράτος.
• Για να πληρώσουν πολιτικά και ηθικά οι δημοτικές αρχές που στήριξαν αυτές τις
πολιτικές και οι συνοδοιπόροι τους.
• Για να σταματήσουν οι εργολάβοι και τα τοπικά συμφέροντα να ιδιοποιούνται κάθε
σπιθαμή ελεύθερου δημόσιου χώρου
Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές πρέπει να καταδικαστεί η κυβέρνηση, τα κόμματα και
οι δημοτικές παρατάξεις που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Στις επερχόμενες δημοτικές
εκλογές πρέπει να εκφραστεί η οργή που νιώθουμε όλοι μας σε αριστερή ανατρεπτική
κατεύθυνση.
Θέλοντας να εκφράσουμε μια τέτοια αναγκαιότητα η Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους
της Νέας Σμύρνης – Μία Πόλη Ανάποδα θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη
του 2010. Δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή τα τελευταία δώδεκα χρόνια και έχουμε
αναπτύξει πολύμορφη δράση για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τους
κατοίκους της Νέας Σμύρνης.
Δεν είμαστε ακόμη μία «υπερκομματική» παράταξη. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, αλλά
εκείνοι που τα δημιούργησαν έχουν. Χρώμα έχουν και οι λύσεις. Για να επιτευχθούν όμως
λύσεις προς όφελος των εργαζομένων και των νέων απαιτούνται ρήξεις με τη λογική του
καπιταλιστικού κέρδους, την «ανταγωνιστικότητα», τη δικτατορία της αγοράς. Απαιτούνται
πράξεις και αγώνες. Απαιτείται και μια άλλη αριστερά που θα μιλάει και κυρίως θα πράττει
στο όνομα της κοινωνικής αναγκαιότητας.
Την πρόταση για τους αγώνες και τη συμπόρευση στις δημοτικές εκλογές την
απευθύνουμε και επιθυμούμε να βαδίσουμε μαζί:
• με κάθε εργαζόμενο με μειωμένο μισθό
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• με κάθε κάτοικο που δεν του φτάνουν τα λεφτά στο τέλος του μήνα
• με κάθε απολυμένο
• με κάθε νέο της περιπλάνησης και των 500 ευρώ
• με κάθε απεργό εργαζόμενο
• με κάθε αλληλέγγυο αγωνιζόμενο
• με κάθε οργισμένο πρώην ψηφοφόρο των καθεστωτικών κομμάτων
• με κάθε αριστερό που θέλει να δράσει αντικαπιταλιστικά
Στον καιρό του αλλόκοτου φόβου, ας επιλέξουμε ανατρεπτικά.
Νεοσμυρνιώτισσα/νεοσμυρνιώτη συμπορεύσου με την Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους
της Νέας Σμύρνης – Μία Πόλη Ανάποδα.
Νέα Σμύρνη, 27 Ιούλη 2010
Υ.Γ. Η συμμετοχή μας στις δημοτικές εκλογές είναι συνέχεια της μέχρι τώρα δράσης μας.
Θεωρούμε αποτυχημένο το «δημαρχοκεντρικό» μοντέλο γι’ αυτό και δεν έχουμε υποψήφιο
δήμαρχο. Τις λύσεις θα τις επινοήσουν οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι, μέσα από «θεσμούς»
αυτοοργάνωσης, που θα προωθούν τη συμμετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και τη δημοκρατία
στη λήψη των αποφάσεων. Ενδεχόμενη έδρα μας στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι στη
διάθεση των επιτροπών αγώνα των κατοίκων, των εργατικών αγώνων και συλλογικοτήτων.
Επικεφαλής του ψηφοδελτίου της ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ θα είναι ο Παπασπυρίδης Αλέκος, μισθωτός μηχανικός".
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