ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟ∆ΑΡΙΑ
Στην τοπική εφηµερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ», η οποία είναι αφιερωµένη στον
συνδυασµό του ΣΥΡΙΖΑ στον Κορυδαλλό, προβάλλονται οι θέσεις και η
στάση τους σε ότι αφορά τα ζητήµατα της πόλης µας. Επειδή όµως το ψέµα
έχει κοντά ποδάρια ευτυχώς υπάρχουν τα πρακτικά του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που βάζουν τα πράγµατα στη θέση τους. Συγκεκριµένα:
1. Για τις αµαρτωλές ΜΚΟ: Η ΜΚΟ «Νόστος», της οποίας πρόεδρος ήταν
ο κ. Χριστοφορίδης – αντιδήµαρχος Κορυδαλλού µε τον κ. Κασιµάτη
(ΠΑΣΟΚ – Ν∆ – ∆ΗΜΑΡ), την πρώτη σύµβαση που υπέγραψε ήταν µε
τον ∆ήµαρχο της Ν. Ιωνίας, τον κ. Γκότση (ΣΥΡΙΖΑ), που η κ. Κυλάκου
τον έφερε σε εκδήλωση της στον Κορυδαλλό. Στη συνεδρίαση του
δηµοτικού Συµβουλίου την 1/3/2012, ήρθε θέµα για λήψη απόφασης του
∆ήµου Κορυδαλλού για συµµετοχή ως συµπράττων φορέας στο πρόγραµµα
του Υπ. Εργασίας « ∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια
Αττικής»……, σε συνεργασία µε τον Ε.Κ.ΠΟ.Σ.ΠΟ. ΝΟΣΤΟΣ, ως δικαιούχο
και την υπογραφή του αναθεωρηµένου Μνηµονίου Συνεργασίας. Ο
συνδυασµός της κ. Κυλάκου ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
2. Στην ίδια συνεδρίαση ήρθε επίσης θέµα « Λήψη απόφασης για την
πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διάρκειας 2 µηνών». Η παράταξη της κ. Κυλάκου ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Τόσο πολύ κόπτεται για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Κορυδαλλού, για το
δικαίωµα στην µόνιµη και σταθερή δουλειά.
3. Για τις περιβόητες ΚΟΙΝΣΕΠ (κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις), και
ιδιαίτερα για την «Αναπνοή». Η κ. Κυλάκου ψήφισε ΥΠΕΡ, εκτός από τα
άρθρα 5 και 7, που ήταν ανώδυνα.
4. Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 6/3/2014, ανάµεσα στα θέµατα ήταν και η
«δηµιουργία ίδρυσης ΣΕΚ -(Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης) την
προσεχή σχολική χρονιά 2013-2014». Την πρόταση εισηγήθηκε
εκπρόσωπος της διασπαστικής ΕΛΜΕ Κορυδαλλού (Σύλλογος καθηγητών)
που µετέφερε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της. Στην εισήγηση µάλιστα είπε: «Τι να
κάνουµε; που να πάνε τα 15χρονα που δεν παίρνουν τα γράµµατα;». Ωραίοι
εκπαιδευτικοί!!! που µάλιστα κοσµούν και το ψηφοδέλτιο της κας Κυλάκου. Να
τους χαίρονται!.
5. Όσο για την περίφηµη Αλληλεγγύη, ενώ συµφωνούν µε την πολιτική της
ΕΕ, που στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και της ανάκαµψης, σπέρνει την
φτώχεια και την ανεργία, σου πετάνε ένα πιάτο φαί και νοµίζουν ότι
εξιλεώνονται.
Η αλληλεγγύη που εµείς παλεύουµε, η ταξική αλληλεγγύη, αναπτύσσεται
ανάµεσα στους εργαζόµενους, στα φτωχά λαϊκά στρώµατα, βάζει αιτήµατα,
στόχους πάλης και διεκδικήσεις, δεν στοχεύει στη διαχείριση της φτώχειας
µέσω ΜΚΟ.

Φτάνουν τα ψέµατα! Ο Κορυδαλλός είναι µικρή πόλη και γνωριζόµαστε
όλοι πολύ καλά.
Η κατάσταση στο ∆ήµο Κορυδαλλού, όπως και σε όλους τους ∆ήµους έχει
και τη δικιά τους σφραγίδα. Το έχουν αποδείξει όπου έχουν διοικήσει
δήµαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτοι στην εφαρµογή όλων των αντιλαϊκών µέτρων:
των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, στην κατάργηση της Κυριακής αργίας,
στη συνεργασία µε ΜΚΟ (ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι µε 5 µήνες δουλειά και
χωρίς δικαιώµατα), στη δηµιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ (σηµαίνει ιδιωτικοποίηση
υπηρεσιών του ∆ήµου), στις Σ∆ΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα),
στη διαχείριση της φτώχειας.
Είναι καπηλεία της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στον Κορυδαλλό να προβάλλει
υποψηφίους του µε µόνη περγαµηνή ότι είναι «πρώην» ΚΚΕ και ιδιαίτερα να
επικαλούνται τον κοµµουνιστή ∆ήµαρχο Μήτσο Μαλαγαρδή, µε σκοπό να
θολώσουν τα νερά.
Ο λαός του Κορυδαλλού πρέπει να σκεφτεί, γιατί όλοι αυτοί είναι «πρώην»;
Γιατί πρόδωσαν τα πιστεύω τους και τους αγώνες του Κορυδαλλιώτικου λαού;
Ο λαός του Κορυδαλλού τιµάει τους κοµµουνιστές – αγωνιστές
∆ηµάρχους, όπως το Μήτσο Μαλαγαρδή που έµεινε µέχρι τέλος στο
ΚΚΕ, αγωνιζόµενος για τα δίκια του, διεκδικώντας για την πόλη έργα
υποδοµής, αντιπληµµυρικά, χώρους για σχολειά, για παιδικούς
σταθµούς, µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόµενους.
Η ψήφος του κόσµου που αισθάνονται «αριστεροί» θα µείνει στο
ΚΚΕ και στα ψηφοδέλτια που στηρίζει στους ∆ήµους και στις
Περιφέρειες, τη Λαϊκή Συσπείρωση. Για να τον καταθέσουν την άλλη
µέρα στους αγώνες, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, για να
εµποδίσουν τα χειρότερα, να ανοίξει ο δρόµος για ριζικές αλλαγές που
έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος µας.
Ο λαός του Κορυδαλλού δεν θα καταθέσει την ψήφο του σε συνδυασµούς
που θα την πάνε «προίκα» στου Μαξίµου, γιατί την επόµενη µέρα θα γυρίσει
εναντίον του, εφαρµόζοντας την ίδια πολιτική, αφού πίνουν νερό στο όνοµα
της ΕΕ, την Ένωση των επιχειρηµατιών και του µεγάλου κεφαλαίου.

ΨΗΦΟ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
στην Περιφέρεια, µε επικεφαλή τον ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΦΙΛΗ
στο ∆ήµο, µε την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆ΑΚΗ,
στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή.
Για να έχει ο λαός ΕΛΠΙ∆Α και ∆ΥΝΑΜΗ αύριο!!!

