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Η κυβέρνηση της ΝΔ πατώντας στα χνάρια των προηγούμενων κυβερνήσεων δίνει τα 
πάντα στο κεφάλαιο αξιοποιώντας αυτή την φορά την πανδημία και to lock down. Με μια 
σειρά από αντιδραστικά μέτρα και ΠΝΠ εκτινασει την ανεργία και την εργασιακή 
ανασφάλεια, με την ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα βγάζει στο σφυρί την λαϊκή 
περιουσία ενώ θέλει να ψηφίσει  αντεργατικό  νομοσχέδιο  που προβλέπει δεκάωρη 
δουλειά, πλήρη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, κατάργηση της απεργίας, ποινικοποίηση των 
αγώνων και ριζική περιστολή του δικαιώματος στην συνδικαλιστική οργάνωση και 
δράση. Στρώνει τον δρόμο για την αντιλαϊκή διαχείριση της νέας οικονομικής 
κρίσης. Είναι υπεύθυνη για την εγκληματική κατάσταση στην υγεία και την παιδεία, 
αφού έβαλε lockdown στο μορφωτικό δικαίωμα και την δημόσια υγεία για τα λαϊκά 
στρώματα και την νεολαία. 
 
   
Η κυβέρνηση επιστρατεύει την καταστολή των αγώνων για να κάμψει τις λαϊκές 
αντιδράσεις ενάντια στην εγκληματική της πολιτική. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και 
η απαράδεκτη και προκλητική απόπειρα της κυβέρνησης να απαγορεύσει την φετινή 
πορεία του Πολυτεχνείου. 
  
Το δημοτικό συμβούλιο της Καισαριανής υπερασπίζει τις λαϊκές δημοκρατικές ελευθερίες 
και το δικαίωμα του λαού να διαδηλώνει. Καλεί τους πολίτες να πάρουν μέρος 
στην  πορεία του Πολυτεχνείου στην αμερικανική πρεσβεία γιατί το ¨"ψωμί η παιδεία και 
η ελευθερία", "έξω το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ" είναι πιο αναγκαία από ποτέ! 
 

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ:Σταμέλος Ηλίας, Γεωργοπούλου Κανέλλα  ,Πολυχρονάκης 
Συμεών-Χρήστος ,Κατσαρέλλης Νικόδημος ,Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανς , 
Αραχωβίτη Μαρία, Πλυτάς Ευάγγελος ,Κατημερτζής Γεώργιος , Μιλτσακάκης Μιχάλης 
και Καλαλής Εμμανουήλ ψηφίζουν  ΥΠΕΡ . 

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Βούρλου Μαρία, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Φασκιώτης 
Γεώργιος , Τσιροζίδης Ιωάννης ,Μαζαράκης Ευγένιος , Γαβρίλη Αγγελική  ,Κιτσέλης 
Εμμανουήλ , Χατζησάββας Μηνάς , Γραφίδου Γεσθημανή   Ζαρκαδούλας Νικόλαος , 
Καρατζάς Ανδρέας ,Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , Παρασκευά Δέσποινα , Παραγυιού 
Άννα , Κουφού Σταυρούλα, Αλεξόπουλος Σπυρίδων  και  Καγιαμπάκη Ειρήνη ψηφίζουν  
ΚΑΤΑ.. 

 


