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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ! ΜΑΖΙΚΑ ΚΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ,
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ! Η Λαϊκή Συσπείρωση Νέας Σμύρνης που στηρίζεται από
το ΚΚΕ, όπως έχει πράξει και όλο το προηγούμενο διάστημα, στηρίζει την πάλη των
εργαζομένων του Δήμου μας και τα δίκαια αιτήματά τους.

Η μείωση των πόρων στους Δήμους δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι αποτέλεσμα της
πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΕ όπως αυτή
διαμορφώθηκε με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 και επικαιροποιήθηκε με άλλες
συνθήκες και συμφωνίες μέχρι σήμερα.
Είναι η πολιτική που έχουν στηρίξει κι εφαρμόσει όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου και
του «Καλλικράτη». Το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν
συμφωνήσει σε όλα τα παραπάνω. Συμφώνησαν ακόμα και να απαλλάξουν το κράτος από
το μεγαλύτερο ποσοστό των παράνομα παρακρατηθέντων χρημάτων του ελληνικού λαού
που προορίζονταν για τους Δήμους!
Είναι ξεκάθαρο ότι οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου είναι να ιδιωτικοποιηθούν όλοι οι
τομείς εκείνοι, που μέσα στην καπιταλιστική κρίση θα τους επιφέρουν κέρδη. Γι’ αυτό και
έχουν βάλει στο μάτι και τις υπηρεσίες των Δήμων όπως π.χ. η καθαριότητα κ.α. Και
θεωρούμε σκάνδαλο ότι οι Δημοτικές αρχές, προηγούμενη και τωρινή, έβαλαν πλάτη για να
καταστρατηγηθούν οι εργασιακές σχέσεις μέσα στο Δήμο. Γιατί όταν προσλαμβάνεις
άνεργους μέσω των ΜΚΟ με συμβάσεις κάτω από Γενική Συλλογική Σύμβαση, ή
συμβασιούχους με ορισμένο χρόνο εργασίας, χτυπάς και τους μόνιμους εργαζόμενους. Είναι
σκάνδαλο να μειώνεις αντί να αυξάνεις τα δημοτικά τέλη του Polis Park του Μπόμπολα και
την ίδια στιγμή να λες στους εργαζόμενους ότι μπορούν να ζήσουν με 400€.
Στην πόλη μας, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ
Βερόπουλος που είναι απλήρωτοι πάνω από τρεις μήνες, στα σουπερ μάρκετ Δούκα που
τους ζητάνε κι άλλες μειώσεις στους ήδη άθλιους μισθούς τους, οι εμποροϋπάλληλοι στα
Hondos, τα Zara κ.α., οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι μικροί καταστηματάρχες που δεν βγάζουν
ούτε το φαγητό τους, οι νοικοκυρές που δεν έχουν να πάρουν τετράδια στα παιδιά τους, οι
συνταξιούχοι που κόβουν τα φάρμακά τους γιατί τους κόβουν τις συντάξεις, οι άνεργοι που
τους λένε ότι πρέπει να πληρώσουν κι άλλα χαράτσια!
Η απάντηση είναι μία: όλοι οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες, με ταξική αλληλεγγύη,
οργάνωση και μαζική συμμετοχή στα σωματεία μας, τα συνδικάτα μας και την επιτροπή
αγώνα μπορούμε να τους σταματήσουμε. Είναι η ώρα που πρέπει να ξεπεράσουμε τους
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φόβους και τις αυταπάτες που μας καλλιεργούν, να προχωρήσουμε μπροστά, να γίνουμε
αφέντες του τόπου μας, αφέντες του πλούτου που παράγουμε.
Καλούμε όλους στην 48ωρη απεργία με το Π.Α.ΜΕ, και στις συγκεντρώσεις στην
Ομόνοια την Τρίτη στις 10:30 το πρωί και την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
Είμαστε οι πολλοί! Εμείς παράγουμε τον πλούτο που μια χούφτα κεφαλαιοκράτες
μας κλέβουν!
Έχουμε το δίκιο! Θα νικήσουμε!
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