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Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 
Συντρόφισσες και σύντροφοι, 
Φίλες και φίλοι, 
Συγκεντρωθήκαµε σήµερα εδώ, 10 µέρες πριν την έναρξη της τριπλής 
εκλογικής µάχης της 18 Μάη. Και δεν επιλέξαµε, όπως θα µπορούσαµε, 
από τη θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης που µε εµπιστοσύνη οι 
Κορυδαλλιώτες µας έδωσαν στις προηγούµενες εκλογές, να κάνουµε τη 
συγκέντρωσή µας παραµονή των εκλογών για τον εξής λόγο θέσης και 
στάσης.  
Εµείς οι κοµµουνιστές και όσοι βρίσκονται στο πλευρό µας, δεν είδαµε 
ποτέ τη λύση, την έξοδο από τα λαϊκά βάσανα στο αποτέλεσµα που θα 
δώσει η κάλπη. Την εποµένη των εκλογών, όποιοι και να έρθουν, δεν θα 
φύγει η φτώχεια, η ανεργία, οι πετσοκοµµένοι µισθοί και οι συντάξεις, η 
τραγική κατάσταση σε υγεία – παιδεία – πρόνοια, που βιώνει ο λαός µας. 
Εµείς και από αυτή τη συγκέντρωση, σταθµό µάχης κι αυτή, σαλπίζουµε 
το µήνυµα που πρέπει να διατρέχει τις επόµενες µέρες τη δράση µας, 
όπου κι αν βρεθούµε, µε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και της Λαϊκής 
Συσπείρωσης στο χέρι: ∆ώσε ψήφο που την εποµένη των εκλογών θα 
δώσει δύναµη και προοπτική για το λαό, για να αντισταθεί, να 
αντεπιτεθεί, να διεκδικήσει αιτήµατα που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του, στο µέλλον που ονειρεύεται για εκείνον και τα παιδιά του. 
∆ώσε δύναµη στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης γιατί είναι ένα 
διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Είναι το ψηφοδέλτιο που χρωµατίζεται 
περήφανα από το κόκκινο χρώµα του ΚΚΕ. ∆εν είναι ένας ακόµα δήθεν 
«ανεξάρτητος», δήθεν «άχρωµος» και άοσµος συνδυασµός, όπως όλοι 
οι άλλοι που εµφανίζονται σαν σωτήρες για να συνεχίσουν την επόµενη 
µέρα την ίδια αντιλαϊκή πολιτική που εφάρµοσαν και στήριξαν όλο το 
προηγούµενο διάστηµα, µε το άλλοθι της λαϊκής ψήφου που εγκλώβισαν 
κάτω από τις ανεξάρτητες φτερούγες τους. 
 
Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι διαφορετικό και για έναν 
ακόµη λόγο. Απαρτίζεται από κοµµουνιστές, αγωνιστές, ανθρώπους του 
µόχθου, εργάτες, αυτοαπασχολούµενους, άνεργους, νέους που έχουν τις 
ίδιες αγωνίες και τα ίδια βάσανα µε σένα. Απαρτίζεται από ανθρώπους 
που δεν συµβιβάστηκαν, που αντιπάλεψαν την ηττοπάθεια και την 
µοιρολατρία, ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στους αγώνες του λαού 
µας, στους χώρους δουλειάς, στα σωµατεία, στο µαζικό κίνηµα, στα 
σχολεία, στις λαϊκές επιτροπές, στις επιτροπές ανέργων. Είναι αγωνιστές 
που δεν µπορούν να τους «βάλουν στο χέρι», που δεν «κιοτεύουν», δεν 



συµβιβάζονται, δεν φοβούνται να συγκρουστούν µ’ αυτούς που 
πραγµατικά ευθύνονται για τα βάσανα της λαϊκής οικογένειας και όχι 
µόνο, συγκρούονται µε το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό τους, 
συγκρούονται µε τους εκµεταλλευτές του µόχθου µας, διεκδικώντας 
µέτρα ανακούφισης για το σήµερα, βάζοντας ταυτόχρονα πλάτη για να 
οργανωθεί ο λαός µας και να κατακτήσει τη ζωή που του αξίζει. 
Είναι αγωνιστές που δεν µοιράζουν προεκλογικές διαφηµιστικές 
καρτούλες και δεν ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ σε πολυτελή ιλουστρασιόν 
φυλλάδια. Με ανιδιοτέλεια και σεµνότητα δίνουν τη µάχη, όχι 
προσδοκώντας καρέκλες και οφίτσια, αλλά παλεύοντας σε όποιο µετερίζι 
βρεθεί ο καθένας και έτσι όλοι µαζί σαν µια γροθιά, θα αγωνιστούν και 
την εποµένη. 
 
Το ίδιο έκανε πράξη η Λαϊκή Συσπείρωση έως σήµερα. Κοιτάµε το λαό 
του Κορυδαλλού στα µάτια. Τιµήσαµε την ψήφο που µας δόθηκε. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση µέσα και κυρίως έξω από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
µέσα στους εργατικούς – λαϊκούς αγώνες, έδωσε όλες τις δυνάµεις της 
για ν’ αντιµετωπιστεί η αντιλαϊκή λαίλαπα που εφάρµοσε η «ανεξάρτητη» 
σήµερα διοίκηση του ∆ήµου, µε τη στήριξη ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ αλλά και 
της Ν.∆. και σιγοντάρισαν όλες οι άλλες παρατάξεις που πίνουν νερό στο 
όνοµα της Ε.Ε. 
Συγκρουστήκαµε µε τον περιβόητο «Καλλικράτη», ταφόπλακα για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν όλοι µαζί ζητωκραύγαζαν, αποκαλύπτοντας 
ότι την µετατρέπει σε µακρύ χέρι του κράτους στην εφαρµογή της 
πολιτικής του, που τσακίζει τη ζωή του λαού µας, µε ασφυκτική εποπτεία, 
ώστε να διασφαλίζεται η αφαίµαξη των λαϊκών νοικοκυριών, προς 
όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων. 
Απαιτήσαµε µείωση των υπέρογκων δηµοτικών τελών και κατάργησή 
τους για τους ανέργους, τα Α.Μ.Ε.Α., τους επαγγελµατοβιοτέχνες που 
βάζουν λουκέτο στα µαγαζιά τους. Μας κατηγορούσαν για λαϊκιστές, 
όταν σήµερα ψευδώς διαφηµίζουν µηδενική αύξηση των δηµοτικών 
τελών την προηγούµενη τετραετία. 
Απαιτήσαµε κατάργηση των τροφείων στους Παιδικούς Σταθµούς και 
πρόσβαση όλων των παιδιών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ήµασταν 
και πάλι λαϊκιστές. Έτσι εννοούν την κοινωνική πολιτική που 
διαφηµίζουν. 
Καταγγείλαµε τις ιδιωτικοποιήσεις, µε όποια µορφή, είτε άµεσα όπως µε 
την ιδιωτικοποίηση του «Σινέ Παράδεισος», είτε µέσω σύµπραξης µε 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, όπως έγινε µε το ∆ηµοτικό Ωδείο, που σήµερα πληρώνουν 
οι γονείς όσο και στα ιδιωτικά Ωδεία, ενώ οι επιχειρηµατίες – 
εργαζόµενοι, παραµένουν απλήρωτοι. Με το εργαλείο των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, 
και όχι µόνο, θα προχωρήσουν αµέσως µετά τις εκλογές στην παράδοση 
της υπηρεσίας του πρασίνου, της καθαριότητας, της αυτεπιστασίας, της 
Βοήθειας στο Σπίτι, µια και οι ανάγκες µας είναι πεδίο κερδοφορίας για 



το κεφάλαιο και περιττό βάρος, κόστος για τη διοίκηση του ∆ήµου, που 
πρέπει να µεταφερθεί στις άδειες τσέπες του λαϊκού νοικοκυριού. 
 
Αποκαλύψαµε πώς εφαρµόστηκε µέχρι κεραίας η αντιλαϊκή πολιτική και 
στα οικονοµικά του ∆ήµου. Είναι αποκαλυπτικό, το 70% των εσόδων του 
προέρχεται από φόρους, τέλη, πρόστιµα και χαράτσια. Την ώρα που 
σηκώνει η νυν δηµοτική αρχή τη σηµαία της υποχρηµατοδότησης των 
∆ήµων, µε σιγοντάρισµα στο κλαψούρισµα απ’ όλες τις άλλες δηµοτικές 
παρατάξεις και συνδυασµούς, αποκρύπτει πως ο ∆ήµαρχος 
Κορυδαλλού στην ΚΕ∆Ε (Κεντρική Ένωση ∆ήµων), µαζί µε τους 
∆ηµάρχους που στηρίζουν ΠΑΣΟΚ, Ν.∆., ∆ΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ, 
συµφώνησε στο κούρεµα των παρακρατηθέντων πόρων που οφείλει το 
κράτος στους ∆ήµους, στο 1,7 δις από 10 που χρωστούνται και µάλιστα 
σε 8 δόσεις. Συµφώνησαν δηλαδή στην κυριολεξία να χαρίσουν τα λεφτά 
του λαού µας.  
Η Λαϊκή Συσπείρωση διεκδίκησε κάθε καθηµερινό ζήτηµα που αφορούσε 
τη ζωή των λαϊκών οικογενειών: Ασφάλεια σχολικών κτιρίων, 
αποµάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που αγκάλιαζαν σχολεία και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς, αποµάκρυνση των λατοµείων και 
αξιοποίηση του χώρου για το λαό και τη νεολαία, για ελεύθερους χώρους 
άθλησης και πολιτισµού, για αποµάκρυνση του ΚΥΤ, που παρανόµως 
δεν κατεδαφίζεται, για να φύγουν οι φυλακές που ακόµα µένουν, για να 
µην πληρώσουν τα χαράτσια του ∆ήµου οι κάτοικοι στο Κακοσούλι, γιατί 
τα σπίτια τους πήραν λέει υπεραξία, επειδή φτιάχτηκε πλατεία (έτσι 
εννοούν το δικαίωµα στη σύγχρονη λαϊκή στέγη και σε υποδοµές 
αναψυχής). 
Καταγγείλαµε τις απολύσεις, τη διαθεσιµότητα που περιµένει τους 
εργαζόµενους την επόµενη των εκλογών. 
Σταθήκαµε στο πλευρό του Σωµατείου των εργαζοµένων του ∆ήµου, 
στους αγώνες τους για το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή δουλειά, για 
να µην απολυθούν οι σχολικοί φύλακες, για να πληρωθούν οι 
συµβασιούχοι τα δεδουλευµένα τους. 
Η θέση µας ήταν πράγµατι πάγια και σταθερή, χωρίς ταλαντεύσεις και 
τυχοδιωκτισµούς, απέναντι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στα 2µηνα, 
τα 5µηνα, τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους από Μ.Κ.Ο, το 
δουλεµπόριο των σύγχρονων σκλάβων «ωφελούµενων» εργαζόµενων, 
χωρίς δικαιώµατα. 
∆ιεκδικήσαµε το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή δουλειά, µε πλήρη 
εργασιακά δικαιώµατα. Κρατήσαµε αυτή τη στάση από τη θέση µας στο 
πλευρό της υπεράσπισης των δικαιωµάτων του λαού µας και όχι 
τυχοδιωκτικά, όπως έπραξε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Κορυδαλλό, 
το «Πάµε Αλλιώς», που ψήφισε λευκό για να ‘ναι και µε τον 
«χωροφύλαξ» και µε τον «αστυφύλαξ». Πιστή στην προσπάθειά της να 



εγκλωβίσει το λαό µας στη λογική του µικρότερου κακού, των µειωµένων 
απαιτήσεων. 
 
Η Λαϊκή Συσπείρωση πάλεψε στο πλευρό του γονεϊκού κινήµατος για την 
άµεση απόδοση των χρηµάτων των σχολικών επιτροπών, που 
παρακρατούνταν και αποδίδονταν µε µεγάλη καθυστέρηση, όταν οι 
ανάγκες των σχολείων ήταν εκρηκτικές. Παλέψαµε για να µην κλείσει και 
να µην συγχωνευθεί κανένα σχολείο. Απαιτήσαµε την κατασκευή νέων 
σχολείων για να λείψουν τα τριτοκοσµικά φαινόµενα των 10 containers 
που στάζουν όταν βρέχει στο 4ο – 5ο Γυµνάσιο, για νέο γυµνάσιο και 
δηµοτικό στην περιοχή του Άνω Κορυδαλλού, για αξιοποίηση 
χαρακτηρισµένων ήδη σχολικών κτιρίων από τις δηµοτικές αρχές των 
Μαλαγαρδή και Θεµελή, για ανέγερση σχολείων. Τη διεκδίκηση νέων 
χώρων στο κέντρο του Κορυδαλλού, ώστε να εγκαταλειφθούν επικίνδυνα 
για την ασφάλεια των µαθητών σχολικά κτίρια, που δεν δείχνουν οι 
ιλουστρασιόν φωτογραφίες στα φυλλάδια του κ. Κασιµάτη, εκεί όπου 
εµφανίζεται ο νέος βρεφονηπιακός σταθµός, αλλά κουβέντα για τους 6 
που έκλεισαν, για γιοφύρια της Άρτας, που διαρκώς ψήφιζε παρατάσεις 
ολοκλήρωσής τους στα ∆ηµοτικά Συµβούλια, παίζοντας µε τα νεύρα 
γονιών και µαθητών. 
Παρουσιάζει επίσης τη µακέτα του Ειδικού Σχολείου, που το κόµµα µας 
έχει καταθέσει σειρά επερωτήσεων στη Βουλή, για την ανέγερσή του, 
ενώ τα παιδιά είναι ακόµα σε containers. 
 
∆ιεκδικούσαµε σταθερά τα χρήµατα του ΕΣΠΑ να διατίθενται όχι για έργα 
βιτρίνας, αλλά µε κριτήριο τις πραγµατικές ανάγκες των λαϊκών 
οικογενειών, για σχολεία, χώρους άθλησης, πολιτισµού, ελεύθερους και 
δωρεάν για όλους, για αντισεισµική και αντιπληµµυρική θωράκιση. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση µια σηµαία είχε ψηλά: Την ικανοποίηση των 
λαϊκών αναγκών και αυτή θα έχει πάντα, γιατί ο δρόµος της είναι ο 
δρόµος του ΚΚΕ, αυτός που περπάτησαν κοµµουνιστές ∆ήµαρχοι στον 
Κορυδαλλό, όπως ο Μήτσος Μαλαγαρδής, που πάλεψε στο πλάι του 
λαού του Κορυδαλλού, που µε του αγώνες του κέρδισε τις υποδοµές που 
υπάρχουν για σχολεία, για ελεύθερους χώρους, χώρους άθλησης, τα 88 
στρέµµατα, το άσυλο, αντιπληµµυρικά και τόσα άλλα. 
Αυτή την παρακαταθήκη προσπαθούν να καπηλευθούν σήµερα οι 
«δήθεν» αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ στον Κορυδαλλό και ο συνδυασµός 
«Πάµε Αλλιώς» της Κ. Κυλάκου. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, λένε στους 
Κορυδαλλιώτες µέσα από τα έντυπά τους, ότι επειδή κάποια ναυάγια της 
ταξικής πάλης ξεβράστηκαν στα ψηφοδέλτιά τους, πήραν µαζί τους, 
εκτός από το τοµάρι τους και την προσφορά των συνδυασµών και των 
δηµοτικών αρχών που στήριξε το ΚΚΕ. ∆εν λένε ότι βρέθηκαν κάτω από 
τις ροζ σηµαιούλες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί απεµπόλησαν (έχασαν) τα ιδανικά 
και τα οράµατα για ένα αύριο του λαού µας, όπου αυτός θα είναι ο 



κυρίαρχος του πλούτου που παράγει και θα σχεδιάζει µια ζωή στο ύψος 
των ονείρων του, µακριά από κάθε λογής σωτήρες, που θέλουν να 
χρησιµοποιήσουν την ψήφο του, σαν σκαλοπάτι για να φτάσουν στο 
Μαξίµου και σαν εγγυητική επιστολή στα αφεντικά τους στην Ε.Ε., της 
οποίας το εικονοστάσι προσκυνούν νύχτα µέρα.  
Οι Κορυδαλλιώτες έχουν µνήµη. Κάθε δρόµος, κάθε νεραντζιά στον 
κορυδαλλό έχει στη λαϊκή συνείδηση τη σφραγίδα της δηµοτικής αρχής 
του Κοµµουνιστή ∆ηµάρχου, που δεν αγκαλιάστηκε µε τον ΣΕΒ και δεν 
υποκλίθηκε στην τότε ΕΟΚ και τα αφεντικά της, αλλά έδωσε όλες τις 
δυνάµεις στην ενίσχυση του εργατικού – λαϊκού κινήµατος. 
Εδώ αισθάνοµαι την ανάγκη να αποτίσω φόρο τιµής στην σ/φισσα Βάσω 
Βιτετζάκη, που δεν είναι σήµερα κοντά µας, αλλά η στάση της ζωής της, 
είναι φωτεινός φάρος για όλους µας. 
 
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες 
και φίλοι, 
Οι υπόλοιποι συνδυασµοί στον Κορυδαλλό, που σήµερα ζητούν την 
ψήφο σου, δεν έδωσαν όλο το προηγούµενο διάστηµα εξετάσεις στην 
στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής που γονάτισε τα λαϊκά νοικοκυριά. 
Συµπορεύτηκαν στη λογική του Ευρωµονόδροµου, στη δηµιουργία 
ψεύτικων διληµµάτων, στη δαιµονοποίηση της πρόνοιας, για να 
ξεχάσουµε πως όλοι µαζί στηρίζοντας την Ε.Ε. στηρίζουν µνηµόνια 
διαρκείας για το λαό. 
Σήµερα η δηµοτική αρχή του κ. Κασιµάτη, προβάλλει ως ανεξάρτητη και 
έµπειρη δύναµη. Έχει πραγµατικά πλούσια εµπειρία στην εφαρµογή της 
αντιλαϊκής πολιτικής. ∆εν προήλθε από παρθενογένεση. Ήταν από τους 
πρώτους ∆ήµους που το ΠΑΣΟΚ έδωσε στήριξη στις προηγούµενες 
εκλογές. Σήµερα, µε το ανεξάρτητο προφίλ, εγκλωβίζει ευκολότερα, αλλά 
δεν µπορεί να ξεπλύνει την ευθύνη για την πολιτική που εφάρµοσε, που 
όχι µόνο ανεξάρτητη δεν ήταν, αλλά βαθειά εξαρτηµένη από την πολιτική 
που σχεδιάζεται στα επιτελεία της Ε.Ε. και των εκάστοτε κυβερνήσεων. 
Να ποιά είναι τα έργα του: 
Προώθησε την πλήρη κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων και 
δικαιωµάτων. Στήριγµά του βέβαια και οι άλλες δυνάµεις στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, είτε υπερψηφίζοντας, είτε κάποιοι «αριστεροί», ψηφίζοντας 
λευκό. 
Αθλητισµός και πολιτισµός, µέσα από τις δοµές του ∆ήµου 
αντιµετωπίστηκαν σαν εµπόρευµα, όπου ο δηµότης βάζει βαθιά το χέρι 
στην τσέπη, πράγµα για το οποίο δεν κάνει λόγο ο νυν ∆ήµαρχος στο 
ιλουστρασιόν φυλλάδιό του, αφού κλείνει την ανταποδοτικότητα σε όλες 
τις πτώσεις.  
Στήριξε την ίδρυση ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης), βάζοντας 
πλάτη στην πολιτική της Ε.Ε. που ζητά φτηνό εργατικό δυναµικό, 
χαµηλής κατάρτισης, ευέλικτο, δηλ. διαρκώς επανακαταρτιζόµενο, για να 



αυξάνουν οι επιχειρηµατίες την κερδοφορία τους. Έτσι στάθηκε απέναντι 
στο πάγιο αίτηµα του κινήµατος στην παιδεία, για 12χρονο ενιαίο 
υποχρεωτικό σχολείο και επαγγελµατική εκπαίδευση που θα ακολουθεί, 
στέλνοντας τα παιδιά µας στην απλήρωτη εργασία, στη µαθητεία, µ’ ένα 
χαρτί ψευτοκατάρτισης στο χέρι, χωρίς επαγγελµατικά δικαιώµατα, µια 
ζωή στα πλοκάµια της «δια βίου µάθησης», για να βρίσκει ένα 
µεροκάµατο.  
Η νυν δηµοτική αρχή εφάρµοσε σειρά ευρωπαϊκών προγραµµάτων που 
οδηγούν σε κολοβές υπηρεσίες µε ηµεροµηνία λήξης. Οι ανάγκες µας 
όµως θα παραµείνουν οι ίδιες και όταν τα προγράµµατα θα ‘χουν λήξει. 
Τότε τι; Κι εκεί ξεφυτρώνουν τα δίκτυα αλληλεγγύης. Ενώ η σηµερινή 
δηµοτική αρχή στήριξε την πολιτική που γεννά τη φτώχεια και την 
εξαθλίωση, αντί να διεκδικεί, εφάρµοσε την πολιτική «να σε κάψω 
Γιάννη, να σε αλείψω λάδι». Με την φιλανθρωπία και την εφαρµογή των 
περιορισµένων απαιτήσεων, στο όνοµα του «τι να κάνουµε;», διαφήµιζε 
τα συσσίτια, τα µεταχειρισµένα ρούχα, τα κοινωνικά ιατρεία και 
παντοπωλεία.  
Από δίπλα και οι αριστεροί ψάλτες του ΣΥΡΙΖΑ, που πρωτοστατούν στις 
δοµές διαχείρισης της φτώχειας, µε διακηρυγµένο το στόχο τους για 
διεύρυνση και θεσµοθέτηση της και κοινό µέληµά τους τη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, (όπως διαφηµίζουν στα έντυπά τους) µη τυχόν 
δηλαδή καταφέρει ο λαός µας να σηκώσει κεφάλι. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση στο πλευρό της Επιτροπής Ανέργων Κορυδαλλού, 
πρωτοστάτησε στην ταξική αλληλεγγύη. Με το σύνθηµα «Κανένας µόνος 
του στην κρίση», απλώνοντας το χέρι για να σηκωθούν, να οργανωθούν, 
να αντισταθούν και τελικά µαζί να ανοίξουµε το δρόµο, για να 
απαλλάξουµε απ’ το σύστηµα που γεννά τη βαρβαρότητα, τη φτώχεια 
και την ανεργία, που την έχει ανάγκη για να µειώσει διαρκώς τις 
απαιτήσεις µας. 
Η Επιτροπή Ανέργων και η Λαϊκή Συσπείρωση, στέκονται στην πλευρά 
της ανακούφισης από την καθηµερινή δυσβάσταχτη κατάσταση που η 
ανεργία έχει δηµιουργήσει, χωρίς να διαφηµίζει, γιατί στόχος της είναι η 
χειραφέτηση, η εµπιστοσύνη στη δύναµή τους και όχι ο εγκλωβισµός 
τους στην αναµονή του σωτήρα, που παραµονές εκλογών πλήθυναν, 
πετώντας τους στη δουλειά µε το κοµµάτι, τάζοντάς τους 2µηνα και 
5µηνα, µέχρι να περάσουν οι εκλογές και µε τις πολιτικές τους 
αποφάσεις να τους χώσουν ακόµα πιο βαθιά στον πάτο του βαρελιού. 
Σ’ αυτό τον κόσµο που στενάζει από την ανεργία του λέµε ξεκάθαρα, το 
πιάτο φαί που σου τάζουν, είναι ποτισµένο το δηλητήριο της υποταγής. 
Το δικαίωµά σου στη δουλειά και στη ζωή το παζαρεύουν. Κι’ αυτό 
πρέπει να ‘ναι το κριτήριο ψήφου σου! Γύρνα τους την πλάτη. Ψήφισε και 
πορεύσου µε αξιοπρέπεια που προσπαθούν να σου στερήσουν. 
Στην εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο νυν ∆ήµαρχος δεν ήταν µόνος 
του, µαζί του ήταν και τα πρωτοπαλίκαρά του και Αντιδήµαρχοί του από 



πολλές θέσεις ευθύνης (όπως καυχιούνται) κ. Μελάς, κ. ∆ηµόπουλος και 
ο κ. ∆ιάκος, της «Πρώτης Πόλης», αλλά και η κ. Κυλάκου µε τη γνωστή 
τακτική του «ναι µεν αλλά». 
Όλοι µαζί αποδέχθηκαν και εφάρµοσαν τον «Καλλικράτη», µε όλες τις 
επιταγές του. Οι πρώην αντιδήµαρχοι (κ. Μελάς και κ. ∆ηµόπουλος), που 
σήµερα κατεβαίνουν «δήθεν» ανεξάρτητοι, κι αυτοί υποψήφιοι ∆ήµαρχοι, 
αποτέλεσαν στελέχη και οι δύο τους, του καραβιού του ΠΑΣΟΚ που 
βουλιάζει. Ο κ. ∆ηµόπουλος διετέλεσε επί σειρά ετών Γραµµατέας της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ στον Κορυδαλλό, αλλά ή ντρέπεται να 
το πει ή µάλλον δεν πουλάει πια. 
Τα προγράµµατά τους πανοµοιότυπα, αποδοχή του µοντέλου ∆ήµου – 
Επιχείρηση, των ιδιωτικοποιήσεων, της φοροµπηξίας, της 
ανταποδοτικότητας (το ∆ΩΡΕΑΝ έχει πεθάνει στο λεξιλόγιό τους). 
Παλεύουν να γίνουν το µαξιλαράκι της δικαιολογηµένης λαϊκής οργής και 
δυσαρέσκειας. Προεκλογικά χτυπούν φιλικά στην πλάτη τους 
εργαζόµενους και τάζουν θέσεις εργασίας, το χέρι όµως δε σηκώθηκε 
ποτέ στα ∆ηµοτικά Συµβούλια, για να στηρίξει το δικαίωµα τους στην 
µόνιµη σταθερή δουλειά, για να στηρίξει µέτρα ανακούφισης των 
ανέργων που σήµερα τους µοιράζει σακούλες ο ένας και δωρεάν 
εξετάσεις ο άλλος. 
 
Ο κ. Μελάς εντοπίζει την πολιτικής φύσεως διαφωνία του, όπως λέει ο 
ίδιος, σε ζητήµατα εκδηµοκρατισµού και διαλόγου της κοινής τους έως 
τώρα παράταξης. Άραγε αυτό καίει τους Κορυδαλλιώτες και όχι η βασική 
πολιτική του συµφωνία και στήριξη στην πολιτική που εφαρµόστηκε; 
∆εν υποχώρησε, λέει ο ίδιος νωρίτερα από αίσθηµα ευθύνης απέναντι σ’ 
αυτούς που τον ψήφισαν. Αυτό το αίσθηµα ευθύνης δεν τον έκανε 
εκείνον και όσους τον ακολούθησαν στο νέο του συνδυασµό, να 
καταψηφίσουν έστω και µια φορά αυτά για τα οποία σήµερα 
καταγγέλλουν την νυν διοίκηση; Την παρακράτηση µισθών των 
εργαζοµένων, να καταγγείλουν την ύπαρξη απλήρωτων εργαζόµενων 
όπως έκανε η Λαϊκή Συσπείρωση; Να καταψηφίσουν έστω µια φορά τις 
ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα 5µηνα, ν’ απαιτήσουν να δοθούν τα 
χρήµατα στις σχολικές επιτροπές; Όλα αυτά δηλ. που σήµερα 
καταγγέλλουν αλλά τα ψήφισαν και τα στήριξαν όλα. 
Σήµερα διαµαρτύρονται για το έργο της ανάπλασης της πλ. Μέµου και 
της ∆ηµητρακοπούλου. Όλοι µαζί όµως τα ψήφισαν. Η στάση του λοιπόν 
απέναντι σε όλα αυτά αλλά και σε όλα όσα προαναφέραµε, 
περιγράφοντας τη νυν ∆ιοίκηση, αποτελεί την πολιτική στάση µε την 
οποία πορεύεται. Με «τα λόγια και τα λόγια, χτίζω ανώγεια και κατώγεια» 
λέει ο λαός µας. Όµως η στάση του και το προεκλογικό του πρόγραµµα 
άλλα λένε. 
Αλλαγή διαχειριστή ζητά για να φορτώνει άλλος στην πλάτη του 
υποζυγίου δηµότη τα βάρη των αντιλαϊκών επιλογών. Άλλωστε το έργο 



του πιο καλού και δηµοκράτη διαχειριστή το ζήσαµε ξανά στις 
προηγούµενες εκλογές στην εναλλαγή του προηγούµενη ∆ηµάρχου από 
τον νυν και τα αποτελέσµατα τα ζούµε στο πετσί µας. 
 
Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο κ. ∆ηµόπουλος, που λίγες µέρες πριν 
αποχωρήσει από το συνδυασµό του κ. Κασιµάτη, εισηγήθηκε και ψήφισε 
τον προϋπολογισµό του ’14. Άλλωστε δεν έλειψε η ψήφος του και οι 
υποστηρικτικές τοποθετήσεις του ως Αντιδήµαρχου σε όλη τη διάρκεια 
της θητείας του. Θυµήθηκε την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα έργα 
του ΜΕΤΡΟ τώρα, παραµονές εκλογών, αυτός ο οποίος υπήρξε 
συνοµιλητής µε την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ επί ∆ηµαρχίας του κ. Χρήστου. 
Στο πρόγραµµά του στηρίξει τον Καλλικράτη, ζητά εξοµοίωση των 
δηµοτικών τελών, λες και πρόκειται για ζήτηµα επιµέρους αδικιών και όχι 
της εφαρµοζόµενης οικονοµικής πολιτικής που έχει στηρίξει. Το 
πρόγραµµα του βήµα δεν κάνει προς την απέναντι όχθη της διεκδίκησης 
µε γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες. Μας ζητάει ν’ αφήσουµε πίσω µας την 
υπάρχουσα «δυναστεία» της οποίας υπήρξε εκλεκτό µέλος έως 
πρόσφατα και ποιος ξέρει ίσως τα ξαναβρούν στο µέλλον. Σίγουρα όµως 
θα πορευτούν χέρι χέρι στη µάχη των Ευρωεκλογών. 
 
Το αριστερό εξαπτέρυγο του Ευρωµονόδροµου στον Κορυδαλλό 
αποτελεί ο συνδυασµός του ΣΥΡΙΖΑ «Πάµε Αλλιώς». Μόνο που δεν 
πάνε αλλιώς. Πάνε σταθερά και πάγια στο δρόµο που χαράζει η πολιτική 
της Ε.Ε., όπου ράβει κοστουµάκι ο Πρόεδρός τους για επικεφαλής της 
Κοµισιόν.  
Ζητούν από το λαό να τους ψηφίσει για να φέρουν «αλλαγή στο ∆ήµο, 
ανατροπή παντού». 
Πώς το εννοούν αλήθεια την ανατροπή παντού; Μας λένε πως στις 25 
ψηφίζουµε και στις 26 φεύγουν. Για να δούµε όµως τι θα µείνει; Η 
τελευταία συνέντευξη του κ. Τσίπρα ήταν αποκαλυπτική. Τίποτα δεν 
µπορούν να περιµένουν οι εργαζόµενοι από µια τέτοια επιλογή. Ούτε τη 
δευτέρα παρουσία δεν θα δουν άσπρη µέρα, (γιατί δεν είναι και Χάρι 
Πότερ). 
Ποντάροντας «να φύγουν» παίζουν τους σωτήρες για να εγκλωβίσουν τη 
λαϊκή ψήφο στη στρούγκα της αναµονής χωρίς τέλος, της ελπίδας χωρίς 
προοπτική. Με τη θέση τους καθυστερούν, βάζουν εµπόδια στην πιο 
µαζική, την πιο οργανωµένη ανασυγκρότηση του κινήµατος, βάζοντας τις 
ανάγκες µας σε λίστα αναµονής. 
Αλλαγή στο ∆ήµο! Άραγε όπου ήταν διοίκηση των ∆ήµων, οι ∆ήµαρχοι 
του ΣΥΡΙΖΑ, τι αλλαγή είδαν οι λαϊκές οικογένειες; Προσκυνώντας την 
Ε.Ε., αποδέχονταν συµπράξεις δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα, 
πρωτοστάτησαν στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, νοίκιαζαν 
εργαζόµενους από ΜΚΟ, συµφωνούσαν στη σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ, στη 
διαχείριση της φτώχειας και ουκ έστιν τέλος. 



Όποιος τα ακούει αυτά και διαβάζει τα φυλλάδια της κ. Κυλάκου και του 
συνδυασµού «Πάµε Αλλιώς» νοµίζει πως µιλάµε για παράταξη άλλου 
κόµµατος. Το ψέµα όµως έχει κοντά ποδάρια, λέει ο λαός µας και τα 
πρακτικά των δηµοτικών συµβουλίων είναι αδιάψευστος µάρτυρας της 
στάσης τους. 
Τέρµα λοιπόν οι αριστερές προεκλογικές κωλοτούµπες για να 
εγκλωβιστεί κι άλλος κόσµος από τον τυχοδιωκτισµό τους. 
Η κ. Κυλάκου και το «Πάµε Αλλιώς» καταγγέλλουν σήµερα 
(προεκλογικά) τη σύναψη σύµβασης του ∆ήµου µε την αµαρτωλή ΜΚΟ 
«Νόστος». ∆εν λέει όµως ότι η πρώτη σύµβαση που υπέγραψε η εν 
λόγω ΜΚΟ ήταν µε το ∆ήµαρχο του ΣΥΡΙΖΑ στη Ν. Ιωνία, κ. Γκότση, 
που η κ. Κυλάκου έφερε σε εκδήλωσή της στον Κορυδαλλό. 
Στο ∆ηµοτικό συµβούλιο του Κορυδαλλού στις 1/2/12 για τη σύµβαση µε 
τη ΜΚΟ Νόστος η παράταξη της κ. Κυλάκου ψήφισε λευκό. Στην ίδια 
συνεδρίαση ψήφισε πάλι λευκό για πρόσληψη προσωπικού µε σχέση 
ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 2 µηνών. Έτσι εννοεί την πάγια θέση της για 
το δικαίωµα της µόνιµης και σταθερής δουλειάς. 
Όσον αφορά τις ΚΟΙΝΣΕΠ και ειδικά την ΚΟΙΝΣΕΠ «Αναπνοή», που 
επίσης καταγγέλλει, ψήφισε Υπέρ, εκτός από τα άρθρα 5 και 7 που ήταν 
ανώδυνα. 
Απορίας άξιο είναι και η απουσία της παράταξης «Πάµε Αλλιώς» του 
ΣΥΡΙΖΑ, όταν συζητιόταν η ίδρυση ΣΕΚ, έξοδος δηλαδή από τη σχολική 
ζωή µετά τα 15, ανήλικη φθηνή εργασία και µαθητεία, ψευτοκατάρτιση 
και δια βίου µάθηση. Η απορία µας λύθηκε για την απουσία σε τόσο 
σοβαρή συνεδρίαση, όταν είδαµε να φιγουράρει στο ψηφοδέλτιό της ο 
Πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ, η οποία οµόφωνα εισηγήθηκε το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Άλλωστε στην ίδια συνεδρίαση ήρθε και η 
τροποποίηση της σύµβασης µε την ΚΟΙΝΣΕΠ µε τον ΠΕΣΥ∆ΑΠ που ο 
συνδυασµός της είχε υπερψηφίσει. 
Η κριτική τους για τον προϋπολογισµό είναι κενή, αφού κρύβουν ότι είναι 
ενταγµένος στα πλαίσια της στρατηγικής της Ε.Ε. που προσκυνούν. Ενώ 
διαµαρτύρονται για την περικοπή της κρατικής χρηµατοδότησης, 
εισηγούνται στην ΚΕ∆Ε την αυτοτέλεια και αυτοδυναµία των ∆ήµων, που 
σηµαίνει µεγαλύτερο χαράτσωµα της λαϊκής οικογένειας. 
Καταγγέλλουν στο έντυπό τους το κούρεµα των παρακρατηθέντων 
πόρων, το οποίο στήριξαν. 
 
Τέρµα λοιπόν τα ψέµατα! Ο κόσµος που αισθάνεται «αριστερός» πρέπει 
χωρίς ταλαντεύσεις να σταθεί στο πλευρό του ΚΚΕ και της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, που θα καταθέσει την ψήφο του την επόµενη µέρα στους 
αγώνες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, για να εµποδίσουµε τα 
µέτρα, για να κερδίσουµε κατακτήσεις, για ν’ ανοίξουµε το δρόµο για τις 
ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο λαός µας. 
 



Ο «ανεξάρτητος» συνδυασµός του κ. ∆ιάκου, «Πρώτη Πόλη», ήταν και 
είναι συνδυασµός που στήριξε ανερυθρίαστα όλη την αντιλαϊκή πολιτική 
της κυβέρνησης, εξαρτώµενος πλήρως έως τώρα από τη Ν.∆., τώρα έχει 
και νέα στηρίγµατα, το ΛΑΟΣ και τον Καρατζαφέρη, τους ΑΝΕΛ, τους 
συντρόφους του, όπως τους αποκάλεσε, του Πατριωτικού Μετώπου… 
Υπήρξε Αντιδήµαρχος της σηµερινής διοίκησης και στήριξε όλα όσα 
έφερνε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο, δίνοντας συχνά τα εύσηµα στον νυν 
∆ήµαρχο για την καλή διαχείριση. Σήµερα µεταλλάχθηκε από «λαϊκή» 
δεξιά, όπως αυτοπροσδιοριζόταν, σε «πατριωτική» δεξιά και όλοι 
καταλαβαίνουµε τα εθνικιστικά πλοκάµια που απλώνονται κάτω από το 
ψηφοδέλτιο του, κρυµµένα κάτω από πατριωτικά προσωπεία. Γιατί ο 
γνήσιος λαϊκός πατριωτισµός δεν µπορεί να συµβαδίσει µε τον εθνικισµό. 
Η Χρυσή Αυγή δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο στον Κορυδαλλό. Κρύβονται 
όπως πάντα στη νύχτα, περιµένοντας µέσα σε άλλα φιλικά κείµενα 
ψηφοδέλτια. Να τους αποµονώσουµε! Το φασιστικό µίσος τους δεν χωρά 
στις γειτονιές µας. 
 
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες 
και φίλοι, 
Αποµένουν 10 µέρες που πρέπει να δώσουµε και αυτή τη µάχη µε 
εµπιστοσύνη στη δύναµη του λαού µας, να πάρει την υπόθεση της ζωής 
του στα χέρια του, οργανωµένος, ν’ ανοίξει το δρόµο για ριζικές αλλαγές 
προς όφελός του. 
Η ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση είναι δύναµη στα χέρια του λαού µας 
την επόµενη µέρα. Θα κατατεθεί στην ανασυγκρότηση του εργατικού 
λαϊκού κινήµατος. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση θα αποτελέσει την πιο δυνατή ΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΛΑΪΚΗ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ στη βάρβαρη πολιτική τους, είτε από θέση διοίκησης, 
είτε αντιπολίτευσης. 
Στις µέρες που αποµένουν µε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, να φτάσει µήνυµα ελπίδας σε κάθε λαϊκό σπίτι. 
 
ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ ΤΗΣ 

ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. 

ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ. 

 
 
 


