Εργασιακές σχέσεις στο Δήμο Επιχείρηση
Οι Τζανίκος-Πατούλης εφαρμόζουν την πολιτική του Μνημονίου
πολλά χρόνια... Καταστρατήγησαν κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος. Ο Οργανισμός Εργασίας εκπλήρωσε τους πελατειακούς στόχους των δημοτικών αρχών και εν μια νυχτί πετάχτηκαν στον δρόμο
εκατοντάδες εργαζόμενοι.

Για την ανατροπή της επίθεσης,
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ,
της ΕΕ, του κεφαλαίου.
Για την έξοδο απο το Δ.Ν.Τ,
το μνημόνιο και την Ε.Ε.

Ελεύθεροι Χώροι στο μετα - Oλυμπιακό Μαρούσι
Ο χορός των εκατομμυρίων, της εργασιακής εκμετάλλευσης, της μίζας
και του μπετόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες άφησε μια «κοινωνική»
παρακαταθήκη (3 Mall), μεγαθηρίων τσιμέντου και αποκλεισμένων
περιοχών κατοικίας. Τα “Ολυμπιακά ιδεώδη” οδήγησαν στην κοινωνικο/οικονομική χούντα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Οι ελεύθεροι χώροι βρίσκονται στο στόχαστρο της “αγοράς” που επιδιώκει να
εμπορευματοποιήσει και την τελευταία σπιθαμή πράσινου: άλσος Μιμικόπουλου, κτ. Παναγόπουλου, ιστορικό κέντρο, πλ. Γαρδέλη, δάσος
Συγγρού κλπ. Η διαφύλαξη τους είναι υπόθεση των κατοίκων και των
κινημάτων τους.

Για να σταματήσουν
τα εξοπλιστικά προγράμμτα
και οι αποστολές εκτός συνόρων
Για να πληρώσουν την κρίση
η εργοδοσία και οι τραπεζίτες,
όχι οι εργαζόμενοι.

Η μάχη των πινακίδων
Οι δήμος κερδίζει σε βάρος ανθρώπινων ζωών «φυτεύοντας» ανά 5
μέτρα παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε να σταματήσει κάθε επιχειρηματική σχέση του δήμου με τις διαφημιστικές εταιρείες, να φύγουν όλες οι πινακίδες και να διακοπεί η
εμπορική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου!

Εκπαίδευση
Το 2006 σταματήσαμε την ίδρυση ιδιωτικού ΑΕΙ στο Μαρούσι με την
κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των φοιτητών και των εργαζομένων. Η υπαγωγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες του κεφαλαίου δείχνει να είναι στρατηγικής σημασίας. Οι εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ και η
πρόσδεση της εκπαίδευσης με τους Καλλικρατικούς Δήμους θα μας
ξαναφέρει απέναντι στα ίδια ζητήματα.

Μαρουσιώτισσα / Μαρουσιώτη
Είμαστε αντίθετοι στο «δημαρχοκεντρικό» μοντέλο γι’ αυτό δεν προβάλλουμε 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. Η εκπροσώπησή μας στο δημοτικό συμβούλιο θα είναι στη διάθεση των επιτροπών αγώνα, των εργατικών αγώνων και συλλογικοτήτων. Δεν θα είναι προσωποπαγής και μόνιμη. Θα
υπηρετεί την εναλλαγή και τη συλλογική έκφραση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Διεκδικούμε να πάρουμε την πόλη στα χέρια μας
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ τα χρέη του Δήμου Αμαρουσίου Α.Ε. Άμεση καταβολή
των υπέρογκων οφειλών των επιχειρηματικών κολοσσών στον Δήμο.
Καμία απόλυση εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις και στον ΟΤΑ,
επαναπρόσληψη όσων απολύθηκαν.
Διακοπή κάθε οικοδομικής δραστηριότητας για εμπορική εκμετάλλευση.
Διαφύλαξη όλων των ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει και απόκτηση νέων ελεύθερων χώρων στις γειτονιές με απαλλοτριώσεις οικοπέδων.
Απόσυρση όλων των δολοφονικών διαφημιστικών πινακίδων.
Να υπογειοποιηθούν η ΚΗΦΙΣΙΑΣ και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ στο μήκος που διατρέχουν κατοικημένες περιοχές. Να καταργηθούν τώρα όλα τα διόδια.
Να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη για όλες τις κατοικίες. Να πληρώνουν
οι μεγάλες επιχειρήσεις που αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία της πόλης.
Στις δημοτικές εκλογές πρέπει να εκφραστεί η οργή που νιώθουμε όλοι
μας σε αριστερή ανατρεπτική κατεύθυνση. Οι συλλογικοί αγώνες θα δώσουν την απάντησή τους. Απέναντι σε κάθε μορφή διαχείρισης προτάσσουμε τους αγώνες μας από τα κάτω, μαχητικά και ανατρεπτικά!

Να διαγραφεί το χρέος.
Δε χρωστάμε σε κανέναν.
Για να ανατραπεί ο Καλλικράτης στην πράξη
Για να καταδικάσουμε το δήμο – επιχείρηση.
Για να προωθήσουμε
την οικοδόμηση αμεσοδημοκρατικών,
συνελευσιακών θεσμών αυτοοργάνωσης
ανταγωνιστικών στους δήμους και το κράτος.
Για να πληρώσουν πολιτικά και ηθικά
οι δημοτικές αρχές και οι συνοδοιπόροι τους
που στήριξαν αυτές τις πολιτικές.

για μια αριστερή ανατρεπτική παρέμβαση

Για να ξεδιπλωθούν
μαχητικοί αποφασιστικοί αγώνες

Μαρούσι 2010: Πρωταγωνιστές ή θεατές στη ζωή μας;

Οι εκλογές στην εποχή του “φόβου” και του ΔΝΤ
Η εποχή του Μνημονίου, της τρόικας «κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-ΔΝΤ» δείχνει εδώ και καιρό τα αποτελέσματά της: τεράστια εκτίναξη της ανεργίας, εξανέμιση του εργατικού εισοδήματος, κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση
θεμελιωδών κοινωνικών αγαθών (παιδεία, υγεία, πρόνοια κλπ) και δικαιωμάτων (κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, ασφαλιστικών, σύμφωνο
πρώτης απασχόλησης για τους νέους), εξάπλωση της φτώχειας σε όλο και
μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού.
Κάθε προσπάθεια αντίστασης και διεκδίκησης του αυτονόητου συκοφαντείται συστηματικά από τα στρατευμένα ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, ξεπουλούν
ότι έχει απομείνει από τη δημόσια περιουσία, δίνουν γιγάντιες επιδοτήσεις
στις τράπεζες και παράλληλα κρατάνε σκανδαλωδώς χαμηλά τη φορολόγηση του κεφαλαίου. Τελικά η «εθνική προσπάθεια» ξεπεράσματος της
κρίσης δεν αφορά όλους μας το ίδιο: 30 μεγάλοι 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.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ “ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ”

Ξεκινήσαμε στο Μαρούσι με την εφημερίδα ΑΙΧΜΗ το 2002. Επιδιώξαμε να έχουμε μια παρέμβαση με αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά: Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στους δρόμους του αγώνα μαζί
με τους κατοίκους του Αμαρουσίου, ενάντια στη λαίλαπα των Ολυμπιακών Αγώνων. Συμβάλαμε στη δημιουργία συντονιστικού κινήσεων
πόλης, μαζί με κινήσεις που δρούν σε άλλους δήμους της Αττικής, για να
μπει φραγμός στην αδηφαγία του κεφαλαίου. Μαζί με τους κατοίκους
και τους εργαζόμενους της πόλης μας, ματαιώσαμε την ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου, απαιτήσαμε και απαιτούμε την κατάργηση των διοδίων, ματαιώσαμε τα σχέδια εμπορικής εκμετάλλευσης του δάσους
Συγγρού κ.ά. Στηρίζουμε τους ανέργους, τους αγώνες των εργαζομένων στο Δήμο, τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές απέναντι στα
αντιεκπαιδευτικά εκτρώματα των εκάστοτε κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Η συμμετοχή μας στις εκλογές είναι η συνέχεια αυτής της δράσης.

Στις εκλογές αυτές θα κριθεί αν θα βγουν ενισχυμένοι η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, η ΕΕ και το μπλοκ εξουσίας ώστε να συνεχίσουν με ακόμα πιο βάρβαρο τρόπο την επίθεσή τους στο λαό ή αν θα καταδικαστεί η κυβέρνηση και
συνολικά, το πολιτικό σύστημα και η βάρβαρη πολιτική του. Επιδιώκουμε να
εκφρασθεί με όσο το δυνατόν πιο μαζικούς όρους η οργή του κόσμου
σε αριστερή, ανατρεπτική, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.
Αναφερόμαστε στις μικρές και μεγάλες μάχες των εργαζομένων και των
νέων. Από τους φοιτητικούς αγώνες του 2006-2007, την εξέγερση της νεολαίας του 2008 ως τον απεργιακό ξεσηκωμό της 5ης Μάη του 2010. Κρατάμε το νήμα από τους μεγάλους αγώνες των εργαζομένων και
προετοιμαζόμαστε για έναν δεύτερο γύρο αναμέτρησης με τη ΧΟΥΝΤΑ
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Ο Καλλικράτης προωθεί την αναδιάρθρωση που χρόνια επιθυμούσαν επιχειρηματίες και κυβερνήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις στους δήμους από το κεντρικό
κράτος. Οι δήμοι θα αυξήσουν τα ήδη υψηλά δημοτικά τέλη και θα
αναζητήσουν πόρους από τον ιδιωτικό τομέα με τις γνωστές ΣΔΙΤ
(Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα). Υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης θα περάσουν στην αρμοδιότητα των δήμων και αυτοί
ισχυριζόμενοι έλλειψη πόρων θα λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διαλύοντας περισσότερο το όποιο «κοινωνικό κράτος»
έχει απομείνει.
Ο Καλλικράτης δεν είναι απλά η συνένωση δήμων-περιφερειών.
Αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση νέων
τομών υπέρ του κεφαλαίου. Καλλικράτης σημαίνει απολύσεις,
ιδιωτικοποιήσεις, διάλυση υπηρεσιών, πάγωμα υποδομών, ανταποδοτικότητα. Οι Δήμοι μεταρέπονται σε Α.Ε .Δυναμώνει ο ρόλος
του «τοπικού κράτους». Περισσότερη καταστολή, ταξική εκπαίδευση.
Κατοχυρώνεται θεσμικά η είσοδος των επιχειρηματικών συμφερόντων στην Τ. Αυτοδιοίκηση (ΣΔΙΤ) και οδηγεί στο ξεπούλημα του συνόλου της δημόσιας περιουσίας Δήμων και Κοινοτήτων.

Χρειαζόμαστε νέο κίνημα...

Η πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική όσο περιορίζεται σε μια λογική διαχείρισης της κατάστασης. Οι εργαζόμενοι που
βιώνουν τον υποταγμένο γραφειοκρατικό συνδικαλισμό ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
γνωρίζουν ότι για να είναι νικηφόροι οι αγώνες τους πρέπει να είναι χειραφετημένοι από την γραφειοκρατία - εργοδοσία με όχημα τα ταξικά σωματεία βάσης τους, με συνελευσιακές - αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες
και τον οριζόντιο συντονισμό τους. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ η εμφάνιση ενός πολιτικού ανατρεπτικού εργατικού κινήματος.

Στο Μαρούσι αυτά τα έχουμε δει από καιρό. Εδώ και χρόνια ο Δ.
Αμαρουσίου ήταν «μπροστά»: Στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
στην ιδιωτική παιδεία με την προσπάθεια ίδρυσης του ιδιωτικού πανεπιστημίου, ήταν από χρόνια Δήμος Επιχείρηση και τοπικό κράτος.
Ο Καλλικράτης θα έρθει να εντείνει αυτές τις κατευθύνσεις.

...μια άλλη αριστερά!

Ο ΣΥΝ/ ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρούσι ως «Κόντρα στον Καιρό» δηλώνει συνεργασία υπό προϋποθέσεις με τον Γιαννακάκο του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 2007
επαινούσε το σημερινό δήμαρχο Γ. Πατούλη για το δημοκρατικό επίπεδο
λειτουργίας στο δημοτικό συμβούλιο. Στην Πεύκη στηρίζουν ίδιο υποψήφιο με τη ΝΔ. Το ΚΚΕ με την “λαϊκή οικονομία” βάζει απο τη πίσω πόρτα
τη λογική της συνενοχής των εργαζομένων για την κρίση του κεφαλαίου.
Η προσπάθεια εσωτερικής αναδιάταξης της αριστεράς εγκλωβίζει
τη συζήτηση γύρω από την ενότητα ή τη διάσπαση τμημάτων της, αδυνατώντας ή μη θέλοντας να οργανώσει αγώνες ενάντια στην κυρίαρχη
πολιτική σε συνθήκες μάλιστα μιας πολιτικής κρίσης.

Το ΔΝΤ στους δήμους είναι ο Καλλικράτης

Επιδιώκουμε:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

http://ektostonteixon.wordpress.com
ektostonteixon@yahoo.gr

Ριζοσπαστική παρέμβαση που θα συμβάλλει στη δημιουργία κινήματος δράσης των κατοίκων, που θα ξεκινά από «τα κάτω»,
θα διεκδικεί να έχει κυρίαρχο λόγο για ότι συμβαίνει στην πόλη
μας, θα έρχεται σε ρήξη με τη λογική του καπιταλιστικού κέρδους, την «ανταγωνιστικότητα», την δικτατορία της αγοράς.

