Συμπολίτες, Συμπολίτισσες,
Από την επίθεση που εξαπέλυσαν ενάντια στα κατακτημένα με
αγώνες και θυσίες δικαιώματα του λαού οι αντιλαϊκές μνημονιακές
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, δεν έμεινε έξω η τοπική αυτοδιοίκηση.
Με πολυνομοσχέδια που τα ψήφιζαν εν μια νυκτί, με πράξεις νομοθετικού
περιεχόμενου και με τον «Καλλικράτη» τη στραγγάλισαν, αφού
πετσόκοψαν την κρατική χρηματοδότηση κατά 70%.
Κατάργησαν, συρρίκνωσαν και υποβάθμισαν υπηρεσίες των δήμων.
Απέλυσαν χιλιάδες εργαζόμενους.
Φόρεσαν καπέλο στους Δήμους εκατοντάδες αρμοδιότητες χωρίς πόρους
και υποδομές. Ενίσχυσαν τη γραφειοκρατία και τον συγκεντρωτισμό.
Με τον ασφυκτικό έλεγχο του Παρατηρητηρίου αφαίρεσαν οποιαδήποτε
δυνατότητα άσκησης αυτόνομης κοινωνικής και περιβαλλοντικής
πολιτικής. Αντίθετα, προώθησαν την αναγκαστική και πλήρη κατά 100%
ανταποδοτικότητα μετατρέποντας τα δημόσια αγαθά σε εμπόρευμα. Από τη
φοροληστεία και τα χαράτσια που έχουν επιβάλλει δια ροπάλου, τίποτα δεν
περισσεύει για την αυτοδιοίκηση. Προέχει το συμφέρον των δανειστών και
όχι του λαού που υποφέρει.
Η τακτική επιχορήγηση από το πρόγραμμα επενδύσεων Σ.Α.Τ.Α για τεχνικά
έργα έχει σχεδόν μηδενιστή.
Η δημόσια-δημοτική περιουσία εντάσσεται στο ΤΑΙΠΕΔ για
ξεπούλημα.

Συμπολίτες, Συμπολίτισσες,
Μην τους εμπιστευτείτε ξανά. Ούτε θέλουν, ούτε
μπορούν. Είναι ίδιοι με αυτούς που κυβερνάνε.
Παραμένουν αδρανείς και θεατές στο δράμα
των ανθρώπων και της χώρας. Γιατί ενώ
βλέπουν ότι οι ζωές μας καταστρέφονται, ότι
ο τόπος μας νεκρώνει με τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές, συνεχίζουν να τις υπηρετούν και
ζητούν τη στήριξή τους με την ψήφο σου.
Είναι μέλη, στελέχη, οπαδοί των κομμάτων της
τροϊκανής κυβέρνησης που καταστρέφει το
λαό και τη χώρα και ας παρουσιάζονται δήθεν
«ανεξάρτητοι».

Εξαγγέλλουν απολύσεις και ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών φιλέτων. Τα
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω από όλα.
Με όλα αυτά «πέτυχαν» να αλλάξουν την ουσία και το χαρακτήρα
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από θεσμό με λαϊκά χαρακτηριστικά τον
μετέτρεψαν σε μακρύ χέρι της κυβέρνησης που επιβάλλει αντιλαϊκές και
φορομπηχτικές πολιτικές.
Για το κατάντημα αυτό έχει ευθύνη και η σημερινή δημοτική αρχή του κ.
Ευθυμίου όπως όλοι οι Δήμαρχοι που ανήκουν στο μνημονιακό μπλοκ.
Αποδέχτηκε παθητικά και αδιαμαρτύρητα τα μνημόνια, υποτάχθηκε χωρίς
να οργανώσει καμιά διαμαρτυρία των δημοτών στις εντολές όλων των
κυβερνήσεων μέχρι τώρα, χρησιμοποίησε ως άλλοθι κάποια ακίνδυνα
γενικόλογα δελτία τύπου ενώ στην ουσία συμφωνούσε με τις μνημονιακές
πολιτικές. Έβαλε τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, δίδακτρα και αντίτιμα
στο πολιτισμό - αθλητισμό υποχρεώνοντας τους δημότες να πληρώνουν για
υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται δωρεάν και μάλιστα τώρα που ο κόσμος
έχει φτωχοποιηθεί και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τα βασικά. Έμεινε πίσω
ακόμη και από αυτές τις χλιαρές αντιδράσεις της ΚΕΔΕ . Δεν ξεχνάμε ότι
λίγα 24ωρα πριν το κλείσιμο του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Ευθυμίου καθησύχαζε τους
πολίτες Μοσχάτου- Ταύρου με δελτία τύπου λέγοντας ότι ο Υπουργός
Υγείας υποσχέθηκε πως δεν θα κλείσουν τα ιατρεία σε Μοσχάτο και Ταύρο.

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ,
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
Αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα μόνο ο
αγώνας των δημοτών μπορεί να ανατρέψει.
Είναι ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να
αναπτυχθεί ένα ισχυρό ρεύμα αντίστασης και
ανατροπής. Να σπάσει η μοιρολατρία. Να μπει
τέλος στη καταστροφική πορεία της τοπικής
αυτοδιοίκησης και του τόπου συνολικά.

Για να γίνει πράξη αυτό και στο Δήμο μας
χρειάζεται να αναδειχτεί μια αγωνιστική
δημοτική αρχή. Μια δημοτική αρχή που
θα μπει μπροστά, που θα εμπνεύσει και θα
ενθαρρύνει τους δημότες να συμμετέχουν
στα δημοτικά πράγματα. Μια δημοτική
αρχή που θα οργανώνει και θα συντονίζει
κινηματικές δράσεις και διεκδικητικούς
αγώνες.
Με τον τρόπο αυτό δίνουμε νόημα και αξία
στη συλλογική δράση και την αλληλεγγύη.

ΟΛΟΙ για ΕΝΑΝ
και ΕΝΑΣ για ΟΛΟΥΣ
για ΖΩΗ με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

σε μια ΠΟΛΗ που μας ΑΞΙΖΕΙ.
Η παράταξη μας είναι η καλύτερη εγγύηση για να γίνει πράξη το
σύνθημα αυτό. Γιατί ιστορικά ήταν ριζικά αντίθετη στη νεοφιλελεύθερη
βαρβαρότητα. Οι διαχρονικοί αγώνες που έδωσε και δίνει για
την ανατροπή και την εφαρμογή μιας φιλολαϊκής πολιτικής προς
το συμφέρον αποκλειστικά των δημοτών που πλήττονται, το
αποδεικνύουν με το πιο χειροπιαστό τρόπο.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ
και τα ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ στο ΛΑΟ
και τη ΝΕΟΛΑΙΑ
Συμπαρατασσόμαστε με τα σωματεία των εργαζομένων και των
επαγγελματοβιοτεχνών, τα δίκτυα αλληλεγγύης, τα κινήματα και τις
πρωτοβουλίες πολιτών για τη περιφρούρηση των δημόσιων αγαθών,
την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας, των
υπηρεσιών του Δήμου και συνολικά του δημοσίου. Για το σταμάτημα
των απολύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και το κλείσιμο των
καταστημάτων. Για δημόσια δωρεάν και υψηλού επιπέδου Υγεία και
Παιδεία. Για την επαναλειτουργία των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ με γιατρούς
όλων των ειδικοτήτων, την επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών που
απολύθηκαν, την επαναφορά στην εργασία τους των σχολικών
φυλάκων και των καθαριστριών του δημοσίου. Για την ανακούφιση
των δημοτών που βιώνουν την ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Δίνουμε χέρι βοήθειας για να σηκωθούν ψηλότερα, να μπορούν να
αγωνιστούν για ζωή με αξιοπρέπεια.
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Κανένας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ &
ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ανθρώπους και θα σεβαστούμε τις απόψεις
τους.

Με στόχο την πλατιά ενημέρωση και την
ενεργητική συμμετοχή των πολιτών η
Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση «Πολίτες
ΣΕ ΔΡΑΣΗ για την ανατροπή» θα
οργανώνει:
• Λαϊκές Συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά για
όλα τα ζητήματα από τα μικρότερα μέχρι και
τα γενικότερα.
• Τοπικά Δημοψηφίσματα και Ανοικτά
Δημοτικά Συμβούλια για να δώσει λόγο και
φωνή στους πολίτες.
• Διαδικασίες συμμετοχικού προϋπολογισμού
και δημόσιου απολογισμού καθιερώνοντας
τον ανοικτό διάλογο με την κοινωνία.
• Θα δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στις
Επιτροπές Διαβούλευσης και Ποιότητας
Ζωής με δυνατότητα εκπροσώπησης όλων
των συλλογικοτήτων και των γειτονιών του
Μοσχάτου και του Ταύρου. Ουσιαστικό
περιεχόμενο στις θεματικές επιτροπές στα
πλαίσια του Δημοτικού και των Κοινοτικών
Συμβουλίων.
• Δημιουργούμε μαζί με τη νεολαία τις
μορφές και τα όργανα συμμετοχής της στα
κέντρα λήψης των αποφάσεων του Δήμου.
Δίνουμε τον πρώτο λόγο στους νέους

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου
συγκρότησης και λειτουργίας της
αυτοδιοίκησης με:
• Κατάργηση του δημαρχοκεντρικού,
συγκεντρωτικού-γραφειοκρατικού τρόπου
οργάνωσης των δήμων.
• Καθιέρωση Απλής Αναλογικής στην
εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Κατάργηση του μέτρου της διαθεσιμότητας
/απολύσεων των εργαζομένων στους Δήμους.
• Ενίσχυση του ρόλου του Δημοτικού
Συμβουλίου ως το ανώτερο συλλογικό
όργανο που χαράζει τη πολιτική του δήμου.
• Ενίσχυση του ρόλου των κοινοτικών
συμβουλίων με μεταφορά αναγκαίων πόρων
και ουσιαστικών αρμοδιοτήτων. Οι ομόφωνες
αποφάσεις που έχουν παρθεί ύστερα
από συμμετοχικές διαδικασίες θα είναι
δεσμευτικές για το Δημοτικό Συμβούλιο.
• Επανεξέταση των αυταρχικών,
αναγκαστικών και αυθαίρετων συνενώσεων
που επέβαλαν με τον Καλλικράτη.
Συνενώσεις μόνο σε εθελοντική βάση.
•Κατάργηση του Παρατηρητηρίου και
των ελέγχων σκοπιμότητας που αφαιρούν

από τους δήμους οποιαδήποτε δυνατότητα
άσκησης πολιτικής έξω από τα πλαίσια του
μνημονίου.
• Κατάργηση της υποχρεωτικής
ανταποδοτικότητας που αναγκάζει το δημότη
να πληρώνει για υπηρεσίες που δικαιούται ως
άγρια φορολογούμενος πολίτης.
• Κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών
υπηρεσιών, των υπηρεσιών πρόνοιαςαλληλεγγύης, πολιτισμού-αθλητισμού.
• Απόδοση των πόρων του
προϋπολογισμού που προορίζονται για την
αυτοδιοίκηση.
1. Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του
Δήμου.
2. Θέλουμε μια ΤΑ που δήμαρχος και
δημοτικοί σύμβουλοι θα αλλάζουν μετά από
δύο συνεχόμενες θητείες.
Θέλουμε μια ΤΑ που θα διαπαιδαγωγεί
μέσα από τις πρωτοβουλίες και τη
λειτουργία της στις αρχές της ισότητας,
της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας,
της προστασίας της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων
δικαιωμάτων,ανεξαρτήτως χρώματος,
φυλής και φύλου.

