Παρέμβαση υποψ.Περιφερειακού Συμβούλου Κ.Μακεδονίας Ουγγρίνου Αλέκου

Φίλες & Φίλοι, συντρόφισσες-σύντροφοι
Ερχόμαστε στη σημερινή παρουσίαση των θέσεων & των υποψηφιοτήτων της “Λαϊκής
Συσπείρωσης” στην Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας με τον Σωτήρη Αβραμόπουλο & στο
Δήμο Έδεσσας με τον Μπάμπη Τσιτσάγκα, αλλά και των θέσων για τις Ευρωεκλογές,
αλλά και στις Βουλευτικές εκλογές , όποτε και αν αυτές γίνουν, να καταδείξουμε το ενιαίο
της δικής μας αγωνιστικής στάσης απέναντι στις πολιτικές που βιώνουμε σε όλα τα
επίπεδα, σε όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών κερδών & σε βάρος των λαϊκών
στρωμάτων.
Χαιρετίζουμε τη συστράτευση με τις προτάσεις του ΚΚΕ και τη συμμετοχή και νέων
συναγωνιστών & συναγωνιστριών, τόσο στη καθημερινή πάλη για τα εργατικά-λαϊκά
συμφέροντα, όσο και με την ένταξή τους στα ψηφοδέλτια της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.
Η βαρβαρότητα που βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί
αγρότες με τις οικογένειές μας και στην Πέλλα, είναι παραπάνω από αυταπόδεικτη, το
καταδεικνύει χαρακτηριστικά η κατάταξη μας σαν Περιφερειακή Ενότητα στην τελευταία
θέση - με βάση το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα - σε μια περιοχή με τεράστιο πλούτο στον
πρωτογεννή τομέα, τον τουρισμό, κλπ. Αυτό που ζούμε στα χωριά & τις πόλεις μας, δεν
“καμουφλάρεται” από τις όποιες επικοινωνιακές τακτικές, τα αναπτυξιακά συνέδρια, τα
καλάθια της Περιφέρειας και τις φιέστες.΄
Διαφημίζουν τις ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ( ΚΑΠ ) και κρύβουν ότι
κεντρικός στόχος της ΚΑΠ είναι η συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια
και η επέκταση των μονοπωλίων στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Στο πλαίσιο αυτό μειώνονται οι επιδοτήσεις για τους μικρούς παραγωγούς, αυξάνεται
το κόστος παραγωγής, διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές, επιταχύνεται το
ξεκλήρισμα των μικρών αγροτών.
Αυτό που συνεχίζουμε να ζούμε είναι : οι απλήρωτες παραγωγές σε Ροδάκινα & Ζωικά
προϊόντα, οι τιμές-”ξεφτίλα” για τον παραγωγό για όλα τα προϊόντα μας, η φοροληστεία
από το πρώτο ευρώ, τα χαράτσια για νερό, σταύλους, τα πανάκριβα και χωρίς ουσιαστική
κάλυψη για όλες τις ζημιές σε Κεράσια-Ροδάκινα-Ζωική παραγωγή ασφάλιστρα από τον
ΕΛΓΑ, η αφαίμαξή μας από τα ασφάλιστρα ΕΦΚΑ-ΟΓΑ για μας και τις οικογένειές μας με
τελικές συντάξεις-”ψίχουλα” στα 320 ευρώ, το συνέχεια αυξανόμενο κόστος ρεύματος,
νερού & εφοδίων, και πάει λέγοντας.
Η στάση μας σταθερά αγωνιστική και στην Πέλλα, με όλες μας τις δυνάμεις στα Μπλόκα,
αλλά και μετά από αυτά στο μετερίζι της αντιπαράθεσης με όσους αποφασίζουν αυτές τις
αντιαγροτικές πολιτικές εφαρμογής της ΚΑΠ με τα διάφορα Προγράμματα
Αγρ.Ανάπτυξης από τις Βρυξέλλες, όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, “σοσιαλιστικές”,
“φιλελεύθερες”, “αριστερές” - με τα όποια αποκούμπια τους, αλλά και την ίδια την
Περιφέρεια & τους Δήμους, στην εφαρμογή & τον εξωραϊσμό τους με πληθώρα
χρυσοπληρωμένων εκδηλώ-σεων και στην Πέλλα.
Φίλες & Φίλοι,
Είμαστε εδώ και παλεύουμε ακούραστα μέχρι και τις 26 Μάη, με το ψηφοδέλτιο της
“Λαϊκής Συσπείρωσης” να φτάνει θαρρετά σε κάθε λαϊκό σπίτι, γιατί έχουμε αποδείξει,
ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, μέσα και έξω από το Περιφερειακό & τα Δημοτικά
Συμβούλια - όπως και μέχρι σήμερα - για τη διεκδίκηση άμεσων μέτρων στήριξης των
δίκαιων αγώνων & αιτημάτων των εργαζομένων, των μικρομεσαίων αγροτών και των
αυτοαπασχολούμενων της Πέλλας.
Αυτή είναι η πολιτική πρότασή μας & αυτούς τους τοπικούς εκπροσώπους προτείνουμε
στους συμπολίτες μας στην Έδεσσα & την Πέλλα, και με την αγωνιστική επιλογή του
ψηφοδελτίου του ΚΚΕ για την Ευρωβουλή & τις Βουλευτικές εκλογές, με αισιοδοξία για τη
νίκη σε όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

