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Ξεκινάμε την Ανατροπή του συστήματος
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Την Κυριακή

ΤΗΣ ΔΕΣΠOΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ*

Μετά από 4 χρόνια
ανεργίας, ύφεσης, περικοπών σε μισθούς και συντάξεις και χαρατσιών, η
αντιλαϊκή επίθεση, όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά στις κάλπες των
αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών οι κυβερνώντες ελπίζουν –
μάταια – σε νέα λευκή επιταγή για να συνεχίσουν το καταστροφικό έργο τους. Να
υλοποιήσουν τα επόμενα πακέτα προαπαιτούμενων μέτρων.
Έτσι και η Περιφέρεια, που έχει βρεθεί εξ' αρχής στο κέντρο του
νεοφιλελεύθερου σχεδίου με τον «Καλλικράτη», δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί
και από τα μνημόνια, με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, της
διαχείρισης των απορριμμάτων και των άλλων αυτοδιοικητικών υπηρεσιών, την εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής
πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος του ιδιωτικού κεφαλαίου, την πλήρη ανταποδοτικότητα
των υπηρεσιών, την εκποίηση του δημόσιου πλούτου και της γης στην μεγαλύτερη γεωγραφικά Περιφέρεια της
χώρας, την ενέργεια, το νερό, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια.
Όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν το σχέδιο αυτό, ανεξάρτητα με το ποιο προφίλ παρουσιάζονται, θέλουν
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να προσαρμοστεί στην μνημονιακή πραγματικότητα. Θέλουν ένα μοντέλο
κοινωνίας και οικονομίας που θα βολεύει την επέλαση των κερδοσκόπων που επιδιώκουν να υφαρπάξουν
δημόσιες υποδομές, ακίνητα και εκτάσεις. Που η πρόσβαση των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά και τις υπηρεσίες
θα εξαρτάται από τις αντοχές της τσέπης τους.
Αυτό το γερασμένο σύστημα εξουσίας των συμφερόντων του μεγάλου, πολυεθνικού κεφαλαίου, των
τραπεζών, των κερδοσκόπων επενδυτών, των καναλιών, των κατασκευαστικών και των εφοπλιστών,
απλώνεται σήμερα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Από το Υπουργικό συμβούλιο μέχρι την πιο μικρή
δημοτική κοινότητα, με τοπικούς άρχοντες που συχνά συνεργάζονται, διευκολύνουν ή και συγκαλύπτουν τα
ολιγαρχικά συμφέροντα.
Με την Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα ξεκινάμε την ανατροπή αυτού του συστήματος αυτήν την
Κυριακή.
Ανατροπή στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας γιατί μέχρι τώρα πρωταγωνιστεί στις χαμένες θέσεις
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εργασίας, στο κλείσιμο και την μεταφορά εργοστασιακών μονάδων με την κατάρρευση ολόκληρων κλάδων. Γιατί
απαξιώθηκε πλήρως το σιδηροδρομικό δίκτυο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Γιατί το περιβάλλον της περιοχής
δεν αντέχει περαιτέρω υποβάθμιση, δεν αντέχει άλλα έργα που εξυπηρετούν επί της ουσίας τα επιχειρηματικά
συμφέροντα που λυμαίνονται την Κεντρική Μακεδονία. Γιατί τόσα χρόνια είδαμε τα παραγωγικά και κοινωνικά
αποτελέσματα της διοίκησης που δεν αξιοποίησε το τεράστιο ερευνητικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ
και των δημόσιων ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας για τη σύνδεση έρευνας και κοινωνικών αναγκών,
κατευθύνοντας τα προγράμματα για την έρευνα σε ιδιωτικές εταιρείες αμφιβόλου ποιότητας. Γιατί πρέπει να
τελειώνουμε σήμερα κιόλας με όλες τις περιφερειακές διοικήσεις που σιωπούν μπροστά στην πώληση των
δημόσιων επιχειρήσεων, στην υποβάθμιση και το κλείσιμο νοσοκομείων. καθιστώντας τα δημόσια αγαθά
προνόμιο για λίγους
Ανατροπή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γιατί οι πόροι της περιφέρειας έχουν σημασία για τις
ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων μόνο όταν αξιοποιούνται για την χρηματοδότηση συνολικών σχεδίων
παραγωγικής ανασυγκρότησης, με δημιουργία νέων θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας, που θα προστατεύουν το
περιβάλλον, που θα ενισχύουν τους μικρούς αγρότες, όχι τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Ανατροπή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γιατί προτεραιότητα για τις λαϊκές ανάγκες είναι να
δώσουμε τη μάχη για να μην κλείσουν εργοστάσια και επιχειρήσεις για την προστασία των θέσεων εργασίας και
την αποτροπή των απολύσεων. Ταυτόχρονα να παλέψουμε ενάντια σε όλες τις δυνάμεις που θέλουν την
Μακεδονία μια τεράστια Ειδική Οικονομική Ζώνη. Προτεραιότητα είναι να στηρίξουμε τη δημόσια και κοινωνική
οικονομική

δραστηριότητα

με

την

ενθάρρυνση

παραγωγικών

και

καινοτόμων

συνεταιρισμών,

αυτοδιαχειριζόμενων παραγωγικών μονάδων και άλλων μορφών αλληλέγγυας οικονομίας. Για να ακυρώσουμε
την εξόρυξη στις Σκουριές, στο Κιλκίς και να αποτρέψουμε ένα νέο περιβαλλοντικό έγκλημα στις Σέρρες.
Να κάνουμε την Περιφέρεια έναν πραγματικό θεσμό λαϊκής δύναμης βάζοντας τέλος στο χρόνιο
σύστημα ημετέρων και πολιτικών «τζακιών», στη διαφθορά και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, μέσα από
ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, και κυρίως μέσα από την ενεργή συμμετοχή και τον έλεγχο των πολιτών.
Αλλά και ένα θεσμό-όπλο στους αγώνες ενάντια στην διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, ενάντια στις μειώσεις
μισθών και την αυθαιρεσία στον ιδιωτικό τομέα, για την δημιουργία ελεύθερων χώρων στις πόλεις, για δίκαιη
φορολόγηση των αγροτών στην ύπαιθρο.
Για να γίνει η ανατροπή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θύλακας και προπομπός ανατροπής
των μνημονιακών πολιτικών. Γιατί ξέρουμε καλά πως η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αν δεν θέλει να να
λειτουργεί ως υπηρέτης των μνημονιακών πολιτικών, αλλά θέλει να παίξει το ρόλο της ως θεσμός υπεράσπισης
των κοινωνικών στρωμάτων που πλήττονται από την οικονομική κρίση, οφείλει πρωτίστως να επιλέξει το δρόμο
της αντιπαράθεσης με τις μνημονιακές πολιτικές, να στηρίξει ενεργά τα κοινωνικά κινήματα και τις διεκδικήσεις
τους, να αναδείξει και να προωθήσει σε κεντρικό επίπεδο τα αιτήματά τους.
Καλούμε όλους τους πολίτες, όλο τον λαό της Κεντρικής Μακεδονίας, αυτήν την Κυριακή να ενώσει την
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φωνή του με το ποτάμι της ελπίδας και της νίκης, να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει στην κάλπη της
Περιφέρειας το μήνυμα της Ανατροπής.

* Υποψήφια Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΥΡΙΖΑ
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