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ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καισαριανής καταδικάζει με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο τα
μέτρα που ψηφίστηκαν από τη βουλή με τις ψήφους των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ και
αποτελούν τα προαπαιτούμενα για το τρίτο και πιο επαχθές μνημόνιο,  που θα τσακίσει όσα
από τα λαϊκά δικαιώματα έχουν απομείνει.

Στα μέτρα – φωτιά της νέας συμφωνίας, περιλαμβάνονται η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, η μεγάλη
αύξηση  του  ΦΠΑ  στα  είδη  πλατιάς  λαϊκής  κατανάλωσης,  η  διατήρηση  της  εισφοράς
αλληλεγγύης, η μείωση των συντάξεων, η εφαρμογή νέου δυσμενέστερου ασφαλιστικού, η
σταδιακή  κατάργηση  του  ΕΚΑΣ,  το  ξεπούλημα  της  λαϊκής  περιουσίας,  οι  ιδιωτικοποιήσεις
δομών και υπηρεσιών κα.

Είναι πρόκληση για το λαό η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι το νέο μνημόνιο είναι
ηπιότερο  και  εξασφαλίζει  τη  δικαιότερη  κατανομή  των  βαρών,  όταν  μένουν  σε  ισχύ  οι
βάρβαροι νόμοι των δύο προηγούμενων και η προκλητική στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου.

Καταδικάζουμε τα παλιά και νέα εκβιαστικά διλλήματα που ξεδιπλώθηκαν όλο το περασμένο
διάστημα με στόχο ο λαός να συναινέσει στο νέο κύμα μέτρων, να αποδεχτεί ως μονόδρομο το
δρόμο ανάπτυξης που μας έφτασε ως εδώ. Σήμερα αποδεικνύεται από τις ίδιες τις εξελίξεις ότι
μέσα στην Ε.Ε, στην ανάπτυξη με κριτήριο την κερδοφορία δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή
πολιτική και διέξοδος.

Η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής θα γίνει ακόμα πιο εμφανής στις λαϊκές συνοικίες όπως
η Καισαριανή όπου ζουν και κατοικούν τα λαϊκά στρώματα και οι μικρομεσαίοι της πόλης.

Οι  ίδιοι  οι  Δήμοι  βρίσκονται  στο  στόχαστρο,  μιας  και  επεκτείνεται  το  αντιλαϊκό  πλαίσιο
λειτουργίας τους, χειροτερεύουν οι όροι εργασίας και συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους
που αποτελούν την ραχοκοκαλιά τους, ενώ συνεχίζεται η πολιτική οικονομικού στραγγαλισμού
που δημιουργεί μια νέα γενιά παρακρατηθέντων που δεν αποδίδεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής έχει την υποχρέωση και την ευθύνη αυτή την περίοδο να
συνδράμει στις ανάγκες και τις αγωνίες του λαού, να δώσει  τον καλύτερό του εαυτό στην
οργάνωση και την προστασία του. Κάθε λαϊκός άνθρωπος που θα βρεθεί σε ανάγκη να μπορεί
να χτυπήσει την πόρτα των δημοτικών υπηρεσιών, να μη βρεθεί μόνος του.

Ταυτόχρονα  είναι  ανάγκη  τα  λαϊκά  στρώματα  να  ορθώσουν  το  ανάστημα  τους,  να
οργανώσουν την πάλη τους ενάντια σε αυτή την πολιτική που χρεοκοπεί την ζωή μας. Να μην
περάσει  ο  εφησυχασμός,  ο  εκφοβισμός,  η  μοιρολατρία,  το  απατηλό  κλίμα  της  «εθνικής
ομοψυχίας» και κάλπικης ελπίδας μέσα στις συμπληγάδες της ΕΕ και του ΔΝΤ που καλλιεργεί η
κυβέρνηση. 

Να παλέψει για μια οικονομία και πολιτική που να υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζόμενων,
των συνταξιούχων, των νέων, των άνεργων, των αυτοαπασχολούμενων.

Το δημοτικό συμβούλιο της ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ θα αποτελέσει στήριγμα στην πάλη αυτή του λαού
της πόλης. 
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