ΕΔΕΣΣΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΨ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σωτήρη Αβραμόπουλου 


      Στη συνέχεια μίλησε ο ο υποψ.Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας  της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αβραμόπουλος Σωτήρης, επισημαίνοντας : 
     
     «Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα για μια δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες στην Π.Ε. Πέλλας, μια περιοχή με την οποία έχω ιδιαίτερους δεσμούς, γιατί πέρασα εδώ τα πρώτα παιδικά μου χρόνια και εδώ μένουν αρκετοί συγγενείς και φίλοι.
    Η περιοχή σας, οι δήμοι Έδεσσας, Σκύδρας, Αλμωπίας, είναι μια περιοχή με πολλές ομορφιές, σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες, αλλά και μεγάλα προβλήματα όπως άλλωστε και όλη η Περιφέρεια.
    ﾌ�  �褥鳫ﾞ �碪 裲葯��, �碪 葹淲� � 蔟涖 涖 鰤� �ﾝ淲� 碣� � �鵈� � 淸�� �碪, � 淸�� � "ﾋ磅�ﾞ� ﾓﾟ�" 鈿 ﾐ褥鴕ﾝ鰤 �碪, 硴�ﾜ �硅  �� 鈿 ﾐﾅ ﾐﾝ��碪.
      Στη βάση αυτή μπορούμε και όλο το επόμενο διάστημα να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις, για το πώς θα καταφέρουμε να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στη διεκδίκηση λύσεων για μια σειρά προβλήματα και εδώ στην περιοχή.
      Γιατί είναι αλήθεια ότι όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο, ελλείψεις σε έργα, σε υποδομές, εκφράζονται σε πολλές περιπτώσεις με πιο οξυμένο τρόπο. Ταυτόχρονα, εδώ στην ύπαιθρο της περιφέρειας, μπαίνουν περισσότερα εμπόδια στην πρόσβαση των νέων ανθρώπων σε υποδομές δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, Αθλητισμού, Πολιτισμού.
Νέα παιδιά, με όνειρα και προσδοκίες, δυσκολεύονται να πατήσουν οικονομικά στα πόδια τους, να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενό τους, να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά. Χρόνο με το χρόνο επίσης δυσκολεύουν οι προϋποθέσεις για να μείνουν στον τόπο τους και να δραστηριοποιηθούν ως νέοι αγρότες.
         Αγαπητές φίλες και φίλοι,
      Είναι γνωστό ότι η "Λαϊκή Συσπείρωση" είναι ο συνδυασμός που στηρίζει το ΚΚΕ τόσο στο Δήμο Έδεσσας, όσο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό αποτελεί εγγύηση για τη σταθερότητα, τη μαχητικότητα με την οποία θα παλέψουμε για τη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων, ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων.
       Ταυτόχρονα, αποτελεί εγγύηση για το ότι έχουμε ανοιχτή μια μεγάλη αγκαλιά για τους εργάτες και υπάλληλους, τους μικρομεσαίους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και επιστήμονες, για όλους όσους μας ενώνουν τα κοινά συμφέροντα και δεν χωρίζουμε τον κόσμο ανάλογα με το τι ψήφισε στο παρελθόν, δεν βάζουμε ταμπέλες. Μπορούμε να συναντηθούμε στους αγώνες και στην κάλπη, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, να αλλάξουν τα πράγματα.
         Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
     Δέσμευσή μας είναι ότι, όπως και το προηγούμενο διάστημα, θα έχουμε στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας, των διεκδικήσεών μας:
     Τις αυξήσεις στους μισθούς και τα ανθρώπινα ωράρια ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα, στις επιχειρήσεις εστίασης, στα εργοστάσια επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Αλλά και ευρύτερα, για όλους όσους είδαν το πραγματικό τους εισόδημα να μειώνεται δραματικά τα προηγούμενα χρόνια.
      Και για αυτά έχει λόγο η περιφέρεια. Γιατί δεν γίνεται να κατευθύνεις επιδοτήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα (όπως και εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας οι διάφορες επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.ά.) και ταυτόχρονα, να μη λες κουβέντα για τις συνθήκες γαλέρας, που επικρατούν σ'αυτές.
     Ταυτόχρονα, θα έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας τη στήριξη των ανέργων με αξιοπρεπή κάλυψη για όλο το διάστημα της ανεργίας, αλλά και διεκδικώντας όλες τις απαραίτητες προσλήψεις στην Παιδεία, στην Υγεία, σε άλλους κρίσιμους τομείς. Όπως η στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, που γονατίζουν από την έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στην παραγωγή των έργων, οι υγειονομικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι.Τα προγράμματα ληξιπρόθεσμης εργασίας και κατάρτισης, τα οποία διαχειρίζεται η Περιφέρεια και με τα οποία επί της ουσίας στηρίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα.
          Φίλες και φίλοι,
    Ζήτημα πρώτης γραμμής τόσο για το ΚΚΕ, όσο και για το συνδυασμό της "Λαϊκής Συσπείρωσης", είναι η στήριξη του εισοδήματος των μικρών επαγγελματιών και αγροτών που πνίγονται από τα χρέη, τα χαράτσια, την υψηλή φορολογία και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Όσοι εξασφαλίζουν ένα καλύτερο εισόδημα, συνήθως εργάζονται ώρες ατελείωτες, στερούνται πολλές φορές το δικαίωμα στην ανάπαυση και στις διακοπές, έχουν αυξημένο άγχος.
    Ειδικά για τους αγρότες, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, για αξιοπρεπείς κατώτερες εγγυημένες τιμές, για χαμηλές τιμές αγροτικών εφοδίων, για αφορολόγητο πετρέλαιο, για πραγματική κάλυψη της παραγωγής τους από το διαρκή κίνδυνο να καταστραφεί αυτή από νεροποντές, χαλαζοπτώσεις, παγωνιές, αρρώστιες.
    Αυτό το κάνουμε στην πράξη, με τη συμβολή μας στους αγώνες, με τις τοποθετήσεις μας και τις προτάσεις στη Βουλή, στην Περιφέρεια και στους Δήμους και όχι στα λόγια, όπως κάνει η παράταξη Τζιτζικώστα και ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιαννούλης. Γιατί φυσικά, δεν μπορείς από τη μια να είσαι με τους μεγαλεμπόρους και βιομηχάνους, να στηρίζεις το αφορολόγητο πετρέλαιο για τους εφοπλιστές και τη φορολογική τους ασυλία, να στηρίζεις την ΚΑΠ που κατευθύνει τα περισσότερα κονδύλια άμεσα ή έμμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και από την άλλη να στηρίζεις και τους μικρομεσαίους αγρότες.
    Ειδικά για την ΚΑΠ επισημαίνουμε τα εμπόδια που βάζει στην πραγματική αξιοποίηση των μεγάλων παραγωγικών αγροτικών δυνατοτήτων του τόπου μας, με τους περιορισμούς και ποσοστώσεις σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τευτλοκαλλιέργεια, η οποία μειώνεται διαχρονικά στα όρια της εξαφάνισης, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο αδιανόητο, δηλαδή να εισάγουμε ζάχαρη, ενώ ορισμένα χρόνια πριν η χώρα μας ήταν πλεονασματική.
     Αναφερόμαστε στα παραπάνω, γιατί η Περιφέρειά μας είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποί της και το εισόδημα είναι η βάση για το επίπεδο ζωής όλων μας. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν και απαιτείται πραγματικός αγώνας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ενώ έχουν συνυπογράψει πολιτικά όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί που διεκδικούν την ψήφο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το αναφέρουμε γιατί το επόμενο διάστημα (και με την πλάτη των κομμουνιστών) θα πρέπει να ζωντανέψουν οι αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής, να οργανωθούν, να μαζικοποιηθούν, να ριχτούν στον αγώνα για την καλύτερη επιβίωσή τους, ενώνοντας τη δύναμη και τη φωνή τους με την αγροτιά που μάχεται και είναι στο δρόμο! Είναι θετική η πείρα από τη συγκρότηση του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Μπλόκων, με τη σφραγίδα του Μπλόκου της Νίκαιας!
        Φίλες και φίλοι,
        Δέσμευσή μας ακόμα είναι ότι θα έχουμε στο επίκεντρο των διεκδικήσεων και προτάσεών μας όλα τα απαραίτητα έργα και υποδομές που λείπουν τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Έργα και υποδομές, όπως η αντισεισμική θωράκιση και η αντιπλημμυρική προστασία που είτε δεν θεωρούνται "επιλέξιμα" στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί τμήμα του γνωστού ΕΣΠΑ, είτε κόβονται και ράβονται στα μέτρα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, που δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.
     Όσα γίνονται, συνήθως γίνονται κατόπιν εορτής, μετά από καταστροφές, καθυστερούν, τα χρυσοπληρώνουμε. Ταυτόχρονα, δεν εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό με διασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση.
	Για παράδειγμα, αντιπλημμυρικά έργα γίνονται με το σταγονόμετρο, ενώ η χρηματοδότηση για όλο τον άξονα του ΠΕΠ στον οποίο εντάσσονται αυτά τα έργα είναι της τάξης των 78 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν επαρκεί ούτε για μια Περιφερειακή Ενότητα. Εμείς δεν υιοθετούμε τους πανηγυρισμούς για ορισμένα έργα που έχουν ανακοινωθεί, γνωρίζουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και δεσμευόμαστε ότι θα διεκδικήσουμε όλα όσα είναι απαραίτητα. Είναι έργα που έπρεπε να έχουν γίνει, πριν πλημμυρίσει 3 φορές ο Στρυμόνας τα τελευταία 5 χρόνια.
	Ακόμα, η αντισεισμική θωράκιση, με τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτιρίων και ειδικά των σχολείων και την ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, βρίσκεται στα "αζήτητα" του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ, των τεχνικών προγραμμάτων των δήμων. Γιατί, ως γνωστό, αν ενισχύσεις αντισεισμικά ένα σχολείο, μετά δεν μπορείς να του βάλεις διόδια, για να πλουτίζουν οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι.

     Φίλες και φίλοι,
     Στις προτεραιότητές μας επίσης βρίσκονται απαραίτητα έργα:
	Για την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων.
	Ακόμα, για να λειτουργούν σωστά οι ΧΥΤΑ, η αποκομιδή απορριμμάτων, να ενισχυθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Στον ολοκληρωμένο και επιστημονικό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος του λαού και όχι τις μπίζνες που έχουν ανοίξει, όπως το παράδειγμα με τον ΧΥΤΑ Παλαιόκαστρου!
	Για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος και των ΕΕΛ σε όλη την ΠΕ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα χωριά.
	Ακόμα, για παρεμβάσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο, μεγάλα τμήματα του οποίου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, όπως σχεδόν όλοι οι επαρχιακοί δρόμοι της ΠΕ Σερρών! Ο λαός της περιοχής έχει μνήμη και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει και προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά και μια ενδεχόμενη καθυστερημένη ολοκλήρωση του έργου.
	Πρώτης προτεραιότητας είναι επίσης έργα αγροτικής οδοποιίας και εγγείων βελτιώσεων για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής στο ύψος των αναγκών.
	Ακόμα, έργα για την ανάπτυξη των υποδομών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, του εξοπλισμού των μονάδων Υγείας, αλλά και αναβάθμισης των χώρων πρασίνου, αξιοποίησης των όποιων ελεύθερων χώρων.

        Φίλες και φίλοι
        Στις προτεραιότητες μας για την Π.Ε.Πέλλας επίσης βρίσκονται ταπαραίτητα έργα:
	ﾃ鱆 � �碯ﾟ� � 籤���焏�� �� � 褻碵��聳 � � 碣碵矚� �ﾝ �硅 褄ﾝ胱 肓�  ﾋ�ﾟ� �硅 � ﾔﾜ� 66 �� �磑硴ﾞ胥 裲� � ﾜ�� �硅 硼褞褓ﾝ碯 �ﾞ��磑� 碣� � ��汯蒟� 褞褓褥聶碪 矼�� �浯焏. ﾅ�襁�,肓� � �碯ﾟ� � �ﾟ�渹� ﾂ裙�蓊� 硴�ﾜ �硅 瀅�鳰ﾜ 肓� � �碯ﾟ� � �硼�� �鳰�銕ﾜ� � ��.
	ﾁ��� 肓� 涖 �裨胥�� ﾜ �� ﾗﾕﾔﾁ �� � 磆� � ｸ蒟碪 � ﾝ� �粱ﾞ�磑� �� 蓚碵ﾞ 聽鴣�ﾜ� �硅 肓� � �ﾟ� �ﾜ涖�� �粃 � ﾐ.ﾓ, � 碣���鱠ﾞ 碣�鴈�ﾜ�, 涖 褊鴣韃ﾟ � 硼碎��� �� 蓚硴�聳 鈿 聳. ﾇ �粱褸� � ﾜ裨 肓� �襁磋� � ���裨�� 碣�鴈�ﾜ� (ﾜ瀅� �ﾜ蔡�) � ﾌ.ﾅ.ﾁ. � ﾄ鳰�� ﾔ��ﾝ� ﾈ褫��涇�銓 � 鞦 �裨肄ﾟ 碣� 鱠� �ﾝ ﾓﾄﾉﾔ 裲� � ﾜ�� 鞦 褞鰾碵�淲� �� 褞鴪�ﾝ�� ����  蓍��� � ��, 褊� �硴ﾜ裨 � �ﾜ �  褞鳰ﾟ淸� �ﾜ� � 碣�鴈�ﾜ�. ﾅ�矚瀅� � 碣�  800 裲.� � ﾝ 蔡韃ﾟ 肓�  蓚磔裃 � 碣�鴈ﾜ� 淲��砌鳰ﾜ  �襄ﾟ� �渧� ��瀅  100 ﾝ �磑襄頷湜裃 肓� 涖 銖鴒韃ﾟ � 硼碎��� �� 蓚硴�聳 鈿 聳.
	ﾃ鱆 � ����ﾞ � 碣�鳰�� ﾞ�磑�� �硅 � ﾅﾅﾋ  �� � ﾐ.ﾅ., ﾝ� �� 涖 �硴韵�� ��  ﾜ.
	ﾁ��� 肓� �籤鶯 � �� �蓚�� 葹��, �裙ﾜ�� ﾞ�磑� � �ﾟ�� 糂ﾟ�焏硅  矼鳰ﾞ �磑ﾜ碯�, 褊� � 硼矮ﾜ韲鴣� �硅 ����ﾞ � �蓚�� ﾜⅰ涖 ﾈ褫��涇�� � ﾃ鱆澵鴟 � ｸ蒟� ﾝ� �磑硴ﾞ鮱�  � �焏��� 硼ﾝ�蔡. ﾏ �磬� � �� ﾝ� �洄�� �硅 館� �� 涖 硼�襁ﾟ� �硅 �裲��肓�ﾝ� 褓矼肄�ﾟ褪 硴�ﾜ �硅 �鱆 褊蒟�褊� �礪�ﾝ渹 ����ﾞ � ﾝ��. 
	ﾐ�� �鵈� 裃涖� 褞ﾟ� ﾝ� 矼�ﾞ� �蔡鱇碪 �硅 裙肄ﾟ 粢�� 肓� � 褊ﾟ� � 矼�ﾞ� 脩聳� � �� � 硼矼��. ﾁ��� � 胝ﾞ胥 ����ﾞ � �籤 � �� 葹�� �蓴襄� �硅 鶯 蒟髜�褊ﾝ� � � �� 硴�ﾜ �硅 � �磑碯�襄ﾞ ﾝ ��  ﾜ冐� 鈿 ﾊ硴ﾞ. ｼ 硼碎�鳫�瀅焏硅 �硅 �ﾝ胥焏硅 鱠鱆ﾟ �裲��肓�ﾜ 碣��硴�� � 鱧� 褄�裃鶯 褊 ﾝ 2020 �硅 �ﾜ�鴣  �鱆 � �� ��� ﾜ瀅 蔟涖�鳰�.

        Ακόμα έργα για την ανάπτυξη των υποδομών παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού, του εξοπλισμού των μονάδων υγείας αλλά και αναβάθμισης των χώρων πρασίνου, αξιοποίησης των όποιων ελεύθερων χώρων. Ιδιαίτερα για το ζήτημα της υγείας επισημαίνουμε ότι μια ορισμένη χρηματοδότηση που έρχεται μέσω του ΕΣΠΑ και της Περιφέρειας προφανώς και δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες και τις ελλείψεις από την υποχρηματοδότηση που συνεχίζει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
    Αυτές είναι ορισμένες απ' τις προτεραιότητές μας για βασικά ζητήματα που καθορίζουν το επίπεδο ζωής μας. Για τις μεγάλες ελλείψεις είναι συνυπεύθυνοι τόσο η διοίκηση Τζιτζικώστα, όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκλεκτός της οποίας είναι ο κ. Γιαννούλης, οι οποίοι βέβαια συγκλίνουν στα βασικά και ουσιαστικά ζητήματα. Όπως είναι για παράδειγμα οι μίζεροι για το λαό μας προϋπολογισμοί της Περιφέρειας, λόγω της υποχρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος, όπως είναι οι κατευθύνσεις της ΕΕ για μια συγκεκριμένη ιεράρχηση έργων και παρεμβάσεων, με βασικό κριτήριο την άμεση ή έμμεση υποστήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων.
      Η αντιπαράθεση που προσπαθεί να κάνει ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ κ.Γιαννούλης στη Διοίκηση της Περιφέρειας, που πρόσκειται στη ΝΔ, περί ταχύτητας απορρόφησης των κονδυλίων, είναι πραγματικά άσφαιρη. Και αυτό γιατί συμφωνούν σε όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις, ενώ ήταν τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο πρωθυπουργός που έδινε συγχαρητήρια στη Διοίκηση Τζιτζικώστα μπροστά στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας που έγινε πριν ένα χρόνο.
     Από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εργατικά - λαϊκά στρώματα και τις μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές, αποδεικνύεται ότι η πρωτιά στην απορροφητικότητα "αναπτυξιακών" κονδυλίων από το ΕΣΠΑ που καταγράφεται, τόσο συνολικά για τη χώρα μας σε επίπεδο ΕΕ, όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε επίπεδο Ελλάδας, βασικά εξυπηρετεί επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και μπαλώνει ορισμένες τρύπες, κατευθύνει ορισμένα ψίχουλα για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λεγόμενα "αναπτυξιακά" ευρωπαϊκά κονδύλια προέρχονται από τη βαριά φορολογία των εργατικών και ευρύτερα λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας, σε όλη την ΕΕ.
      Φίλες και φίλοι,
      Με ισχυρό ΚΚΕ και "Λαϊκή Συσπείρωση" θα μπει στο προσκήνιο πιο δυναμικά η προοπτική μιας ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τους εργαζομένους, τους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες, τις πραγματικές δυνατότητες του τόπου μας και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
    Έτσι θα μπορούσε να απογειωθεί τόσο η αγροτική παραγωγή, όσο και η βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά και η παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων, λιπασμάτων, εφοδίων, κλπ. Έτσι θα μπορούσαν να βρουν δουλειά χιλιάδες εργαζόμενοι, επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες.
    Είναι προφανές ότι σε αυτό το δρόμο δεν θα υπήρχε ανάγκη για εισαγωγή προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε και μάλιστα ανώτερης ποιότητας. Είναι προφανές ότι σε αυτό το δρόμο, βιομηχανίες όπως η ΕΒΖ, δεν θα απαξιώνονταν και δεν θα έκλειναν.
     Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
    Διοίκηση της Περιφέρειας, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιοι που στηρίζονται από άλλα αστικά κόμματα μέχρι και από τη ΧΑ, συμφωνούν στην ταχύτερη μετατροπή της Περιφέρειας μας σε "πύλη εισόδου" προς τα Βαλκάνια, αμερικανοΝΑΤΟικών σχεδιασμών, επιχειρηματικών πλάνων μεγάλων ομίλων στην Ενέργεια, στις Μεταφορές, σε άλλους κλάδους.
    Είναι αυτοί οι σχεδιασμοί και επιχειρηματικά συμφέροντα που καθιστούν τα Βαλκάνια και τη ΒΕ κόμβο αντιθέσεων - αντιπαραθέσεων μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, που φέρνουν πιο κοντά μεγάλους κινδύνους για όλους τους λαούς της περιοχής.
Είναι οι σχεδιασμοί ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που έφεραν στο προσκήνιο και τη συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ, στην ουσία της οποίας συμφωνούν όλοι οι άλλοι συνδυασμοί στην Περιφέρεια, εκτός του συνδυασμού που στηρίζει το ΚΚΕ.
     Και η ουσία προφανώς δεν βρίσκεται στο όνομα, αλλά στην ενίσχυση αυτού του δολοφονικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας, του βασικού παράγοντα αποσταθεροποίησης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι τέτοιες μέρες πριν 20 χρόνια, το ΝΑΤΟ αξιοποιώντας τα εδάφη, τις εγκαταστάσεις, τον εναέριο χώρο της χώρας μας, άρχισε τους βομβαρδισμούς απέναντι στην τότε Γιουγκοσλαβία, διαλύοντας τις υποδομές της χώρας, χτυπώντας σχολεία, νοσοκομεία, άμαχο πληθυσμό.
     Γι' αυτό, καταρχήν, αυτή η συμφωνία είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για όλους τους λαούς της περιοχής. Είναι επίσης απαράδεκτη, γιατί συντηρεί τα ανιστόρητα περί "Μακεδονικής γλώσσας" και "Μακεδονικής ιθαγένειας", ακριβώς για να συντηρούνται αλυτρωτισμοί, να αλληλοτροφοδοτούνται εθνικισμοί που μπορούν να αξιοποιηθούν από μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, στην τακτική του "διαίρει και βασίλευε" στα Βαλκάνια, αν και όποτε χρειαστεί για να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί τους.
    Το ποιος κρύβεται πίσω από τη συμφωνία αποκαλύπτεται τόσο από τα συνεχόμενα συγχαρητήρια του κ. Πάιατ, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και αξιωματούχων της ΕΕ, αλλά και από την επίσκεψη του πρωθυπουργού προ λίγων ημερών στα Σκόπια, συνοδεία των στελεχών των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας μας.
     Για να αποσπάσει τη στήριξη του λαού σ' αυτούς τους σχεδιασμούς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαφημίζει τα δήθεν "οφέλη" που θα έχει τάχα από τη "συνανάπτυξη" των Βαλκανίων, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Όμως έχουμε πείρα:
      Οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν ωφελήθηκαν, ούτε θα ωφεληθούν από τις επενδύσεις μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στη γείτονα και γενικότερα στα Βαλκάνια. Πέρα από το γεγονός ότι η μετανάστευση επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια άφησε χιλιάδες ανέργους και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι χαμηλότεροι μισθοί στις βαλκανικές χώρες αξιοποιήθηκαν για τη συμπίεση των μισθών στη χώρα μας, συμπίεση που επικυρώθηκε με το μνημονιακό πλαίσιο των προηγούμενων χρόνων.
    Ταυτόχρονα, η ενεργειακή φτώχεια αφορά ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, την ώρα που το ενεργειακό δίκτυο επεκτείνεται, περνάν αγωγοί όπως ο TAP από την περιοχή μας. Οι επενδύσεις σε μεταφορικές και ενεργειακές υποδομές για τη διασύνδεση των βαλκανικών χωρών, αλλά και τα 200 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε ο Τσίπρας στους επιχειρηματικούς ομίλους, ως μαγιά για το ταμείο της συνανάπτυξης, είναι πόροι που θα στερηθεί ο λαός της περιοχής για την κάλυψη των διευρυμένων κοινωνικών αναγκών.
    Φίλες και φίλοι,
    Με δυνατό ΚΚΕ και "Λαϊκή Συσπείρωση" μπορεί να ενισχυθεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στο φασισμό και στην ακροδεξιά.
    Έτσι μπορεί να γκρεμιστεί από την τρίτη εκλογική θέση η ΧΑ, αλλά και να χωθούν στις τρύπες τους αυτοί που πρόδωσαν αμέτρητες φορές το λαό μας, όπως τότε που οι πολιτικοί τους πρόγονοι παρέδιδαν στους Γερμανούς ναζί, στους Ιταλούς και Βούλγαρους φασίστες τη Μακεδονία, το λαό μας. Όπως τότε που έβαζαν κουκούλες και κατέδιδαν στους κατακτητές, πατριώτες που πάλευαν για την απελευθέρωση, που οδηγούσαν τους κατακτητές σε θηριωδίες, όπως το πογκρόμ στο κέντρο της Έδεσσας και η σφαγή των κατοίκων της.
     Όπως τώρα, που δεν λένε κουβέντα για τους εργαζομένους, για τα δικαιώματα της νέας γενιάς, αλλά στέκονται "κλαρίνο" στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και στο πιο ισχυρό τμήμα του ελληνικού κεφαλαίου, του εφοπλιστικού.
     Φίλες και φίλοι,
    Το όνομα του συνδυασμού μας δεν είναι τυχαίο. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μόνο μια ευρεία κοινωνική - λαϊκή συσπείρωση μπορεί σήμερα να "ταράξει τα νερά", να διεκδικήσει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα, να ανοίξει το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.
   Συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ψηφοδέλτιό μας στελεχώνεται από ανθρώπους αγωνιστές όλων των ηλικιών, με προσφορά, με αξίες και ιδανικά που δεν μπαίνουν σε συνδιαλλαγές και παζαρέματα, που δεν έχουν δεσμεύσεις σε επιχειρηματίες.
Από εργαζομένους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εργάτες και υπάλληλους, μικρομεσαίους αγρότες, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, μικρούς επαγγελματίες, επιστήμονες, φοιτητές, καλλιτέχνες, ανθρώπους του αθλητισμού, απόστρατους. Με διακριτό το χαρακτηριστικό της ανανέωσης και της παρουσίας νέων ανθρώπων.
     Φίλες και φίλοι,
   Έχουμε τη δυνατότητα να εκλέξουμε περιφερειακό σύμβουλο στην ΠΕ Πέλλας, ο οποίος θα μπορέσει να έχει τη δική του συμβολή, τόσο στην ανάδειξη των προβλημάτων του λαού της περιοχής, όσο και στη διατύπωση προτάσεων για τη διεκδίκηση συγκεκριμένων λύσεων.
   Γιατί, όσο δεν έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για ριζικές ανατροπές σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας, έχει μεγάλη σημασία το ποιος μπορεί να ασκήσει αξιόπιστα πραγματική αντιπολίτευση από την πλευρά των συμφερόντων των εργαζόμενων, της νεολαίας.
    Με ισχυρό ΚΚΕ και "Λαϊκή Συσπείρωση" στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά, για να δυναμώσει ο αγώνας, η ελπίδα, να ανοίξει ο δρόμος για τη ριζική αλλαγή πορείας που έχει ανάγκη ο λαός μας, η νεολαία», ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Σωτήρης Αβραμόπουλος.

