Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι
Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να σαλπίσουμε την έναρξη μιας ακόμα μάχης. Δεν ξεκινάμε σήμερα,
αφού κάθε μέρα και ώρα στεκόμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων, καταθέτοντας τις
δυνάμεις μας στην οργάνωση τους,με στόχο την ενίσχυση της πάλης για την ικανοποίηση των
αναγκών μας.
Μπροστά μας βρίσκεται μια τριπλή εκλογική αναμέτρηση, ευρωεκλογές, περιφερειακές και
τοπικές εκλογές θα την προσεγγίζαμε με άλλους στόχους από τους υπολοίπους δημοτικούς
συνδυασμούς.
Η Διαφορετικότητα μας πηγάζει από την βασική ειδοποιό μας διάφορά. Είμαστε ο συνδυασμός
του ΚΚΕ! Του κόμματος που 100 χρόνια τώρα εκφράζει ένα άλλο όραμα για την ελληνική κοινωνία,
όραμα που βασίζεται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη πίστη μας ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος
ανάπτυξης με επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την αύξηση των κερδών των
επιχειρηματιών. Είναι ο δρόμος που θα βάλει τέλος στην βαρβαρότητα που τσακίζει τις ζωές μας
και θα απαλλάξει τον λαό μας από τα βάσανα, την φτώχεια, την ανεργία και θα του προσφέρει ένα
μέλος ευημερίας.
Η διαφορετικότητα του συνδυασμού μας βρίσκεται επίσης στο ότι το ψηφοδέλτιο μας
συσπειρώνει εργάτες, υπάλληλους; αυτοαπασχολούμενους ανέργους νέους και νέες που όλο το
προηγούμενο διάστημα πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της λαϊκής πάλης για τα μικρά και μεγάλα
προβλήματα της καθημερινότητας, που πάλεψαν για την ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από
όλα τα βάρβαρα μέτρα.
Σε αυτά δεν θα βρείτε ανθρώπους της ρεκλάμας, παραγοντίσκους που μοιράζουν προσωπικές
καρτούλες και πρωτοστατούν στα κομπρεμί και την συναλλαγή. Θα βρείτε αγωνιστές που
αγωνίστηκαν μέσα από το εργατικό λαϊκό κίνημα, στη λαϊκή επιτροπή, στην επιτροπή ανέργων, σε
όποιο μετερίζι κι αν βρέθηκαν αντιπαλεύοντας αταλάντευτα την κυρίαρχη πολιτική της Ε.Ε. και
των μονοπωλίων.
Οι πράξεις και η στάση μας μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο έως σήμερα είναι εγγύηση
ότι «εμάς δεν μας βάζουν στο χέρι» και ότι θα διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις κάθε
ανάσα επιβίωσης της λαϊκής οικογένειας ώστε να σταθεί όρθια, να αντισταθεί και να διεκδικήσει
μια ζωή στο ύψος των ονείρων μας! Η δράση μας είναι εγγύηση για την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη στράτευση λαϊκών δυνάμεων στον αγώνα για την χειραφέτηση τους, στον αγώνα για

την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος για την ανατροπή της αστικής εξουσίας και της
βαρβαρότητας δίχως τέλος που σχεδιάζουν.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΚΚΕ που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης
τίμησαν την εμπιστοσύνη που τους έδειξε σημαντικό τμήμα του κορυδαλλιώτικου λαού μέσα και
έξω από το δημοτικό συμβούλιο. Έδωσαν όλες τις δυνάμεις τους συγκρουόμενοι με την αντιλαϊκή
λαίλαπα που υλοποίησε η διοίκηση του δήμου με την συναίνεση και των υπολοίπων δημοτικών
παρατάξεων πίνοντας νερό στο όνομα της ΕΕ.
Η δημοτική αρχή με δήμαρχο τον κύριο Κασιμάτη, που στηρίζει ανοιχτά τον ΣΥΡΙΖΑ και την
διοίκηση στην περιφέρεια Αττικής, έβαλε πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα στην στήριξη της
κυβερνητικής πολιτικής, βγάζοντας ανέξοδες φιλολαϊκές κορώνες για να ενσωματώνει την λαϊκή
οργή, την ώρα που την εφάρμοζε με ευλάβεια και μαζί με την περιφέρεια, όχι μόνο την
υλοποιούσε, αλλά μετείχε στο σχεδιασμό της ανάπτυξης προς όφελος τους κεφαλαίου.
Η νυν δημοτική αρχή υπήρξε ο καλύτερος διαφημιστής της περιφερειακής διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ
υπερθεματίζοντας στον αναπτυξιακό της σχεδίασμά με γνώμονα τα συμφέροντα και την αύξηση
της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων, πανηγυρίζοντας για τα μεγάλα έργα πνοής που υπέγραφε
με τον δήμο και ευχαριστώντας τους λες και μας χάριζαν ξένα λεφτά και όχι σταγόνες μόνο από
τον ιδρώτα των εργαζομένων. Έργα βιτρίνας και ανάπλασης ή άλλα που θα μπορούσαν στο τέλος
να αξιοποιηθούν από επενδυτές για να αυγατίσουν τα κέρδη τους, την ιδία ώρα που τήρησε σιγή
ιχθύος στις καταγγελίες μας για έργα που να πατούν στις λαϊκές ανάγκες και έμεναν μόνιμα έξω
από το σχεδίασμά τους. Έτσι τα χρήματα δεν έφταναν για να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο της
Λαμπράκη που χρόνια διεκδικεί ο λαός της περιοχής μας, ούτε βέβαια για την αντισεισμική
θωράκιση των σχολείων μας που έχει να γίνει έστω και πρωτοβάθμιος οπτικός έλεγχος από το
1999. Δεν βρίσκεται βλέπετε στην προτεραιότητες του κεφαλαίου αφού τα έργα αντιμετωπίζονται
στην λογική κόστους-οφέλους.
Την στήριξη τους στην κυβέρνηση την έδειξαν ακόμα και την ώρα της πλημμύρας και των νεκρών
της μάνδρας βγάζοντας την λάδι μαζί με δημάρχους και περιφέρεια αφού για τις καταστροφές
ευθύνονται οι κάτοικοι που μπάζωσαν τα ρέματα χωρίς να λέει βέβαια πως αυτά μπαζώθηκαν από
επιχειρήσεις και δημοτικά γκαράζ. Λίγο καιρό αργότερα άλλωστε συμμετέχοντας σε ημερίδα της
περιφέρειας για τις φυσικές καταστροφές από την κλιματική αλλαγή μας ενημέρωσαν ότι δεν έχει
σημασία ανέχουμε υποδομές πρόληψης, μια και το μένος των φαινομένων είναι τέτοιο που
πρέπει να στραφούμε στην αυτοπροστασία "να κλεινόμαστε δηλαδή στα σπίτια μας όταν βρέχει"

Ε λοιπόν για μας ο άνθρωπος δεν είναι ανήμπορος μπροστά στην φύση αλλά τα μέτρα και οι
υποδομές για την προστασίας της ζωής του δεν είναι στα σχέδια τους ; αφού δεν αυγατίζουν τα
κέρδη των αφεντικών τους ή μπαίνουν εμπόδιο σε αυτά.
Πανηγύριζαν και οργάνωναν φιέστες για την απόδοση της χρήσης των 10 στρεμμάτων των
φυλακών και έκρυβαν και συσκότιζαν την αλήθεια ότι ο αγώνας συνεχίζεται για άμεση
απομάκρυνση τους αφού κανένα χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει για κάτι τέτοιο αντίθετα οι
φυλακές υψίστης ασφάλειας μένουν και οι ποινικές, ανακοινώθηκε λίγες μέρες μετά τις φιέστες
ότι παραμένουν μετατρεπόμενες σε μεταγωγών. Το γεγονός αυτό χειροκροτήθηκε από τη
δημοτική αρχή αντί να σταθεί μπροστάρης στην οργάνωση του αγώνα των Κορυδαλλιωτών όπως
έκαναν στο παρελθόν κομμουνιστές δήμαρχοι με ένα και μόνο αίτημα να φύγουν τώρα οι
φυλακές.!!! Απόδοση της έκτασης στον λαό! Και μήπως η στάση τους σε άλλα κρίσιμα για τις
λαϊκές ανάγκες ζητήματα ήταν στην κατεύθυνση της διεκδίκησης τους?
Παινεύεται η δημοτική αρχή ψευδόμενη ότι έχει καλύψει τις ανάγκες σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς και δεν μένει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Η αλήθεια είναι πως έχει μόνο ένα
βρεφικό σταθμό και ενώ έφτιαξε έναν παιδικό σταθμό, συγχώνευσή σειρά άλλων. Όσο για το
ποσά παιδιά καλύπτονται αρκεί να δει κάνεις πόσα παιδιά αυτών των ηλικιακών ομάδων ζουν
στον κορυδαλλό για να καταλάβει ότι με τα κριτήρια που έχουν θεσπίσει δεν μπορούν καν να
κάνουν αίτηση για μια θέση σε αυτούς. Τι σχέση έχει η κατάσταση αυτή με την πάγια διεκδίκηση
του κινήματος για κανένα παΐδι εκτός παιδικού σταθμού χωρίς όρους και προϋποθέσεις; Όταν τα
τροφεία μέχρι χθες ήταν τα ψηλότερα της περιοχής.
Όσο για την κατάσταση στα σχολεία μας; Πολλά σχολικά κτίρια που η συντήρηση τους βρίσκεται
στην ευθύνη και αρμοδιότητα του δήμου βρίσκονται σε οριακή κατάσταση ενώ οι ελλείψεις σε
σχολικές μονάδες βγάζουν μάτι σε περιοχές όπως το Σχιστό χωρίς γυμνάσιο ή λύκειο με σχολικά
κτίρια όπως το Ρινιωτάκη και το ειδικό σχολείο ντροπή και κατάντια για την πόλη μας!! Όμως η
κατεύθυνση σε σύμπνοια με τη κυβέρνηση είναι η προώθηση των συγχωνεύσεων σχολείων και
τμημάτων και όχι η διεκδίκηση νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων που να καλύπτουν τις ανάγκες
των παιδιών μας.
Είναι αυτή η δημοτική αρχή που επί σειρά ετών καθυστερούσε την απόδοση των χρημάτων των
σχολικών επίτροπων στα σχολεία, χρήματα που ενώ είναι ψίχουλα μπροστά στις ανάγκες για να
λειτουργήσουν με αξιοπρέπεια, στηρίζοντας την κρατική υποχρηματοδότηση τους, υποστηρίζουν
πως αν γινόταν καλή διαχείριση από τασχολεία θα περίσσευαν κιόλας. Βέβαια σε αυτό το έργο του

αποπροσανατολισμού από την διεκδίκηση τους, βασικό ρόλο έπαιξαν και παίζουν και σειρά άλλων
παρατάξεων και κάποιες πολύ φρέσκιες που σηκώνουν σκόνη γύρω από υπαρκτά ζητήματα
διαχείρισης ή επιλογής προσώπων για να βγάλουν λάδι και να συσκοτίσουν την πολιτική που
υλοποιούνταν για την οποία και οι ίδιοι έβαζαν πλάτη το προηγούμενο διάστημά.
Συχνά πυκνά η δημοτική αρχή Κασιμάτη μπροστά στην πίεση της διεκδίκησης από το λαϊκό κίνημα
σηκώνει την σημαία της υποχρηματοδότησης κρύβοντας ότι στήριξε με συνέπεια το αφήγημα
«λεφτά δεν υπάρχουν»,


για να κρύψει ότι όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγές- φοροελαφρύνσεις επενδυτικά
πακέτα για το κεφάλαιο του οποίου την εξουσία στηρίζει υπάρχουν



για να κρύψει ότι συμφώνησε στην κλοπή των παρακρατηθέντων των δήμων στην ΚΕΔΕ



για να κρύψει ότι ενώ τα χρήματα δεν έφταναν όπως λέει αποδέχτηκε το πέρασμα
αρμοδιοτήτων στους δήμους που ανοίγει τον δρόμο για παραπέρα ιδιωτικοποίηση τομέων
και δομών, αλλά ζητά με στήριγμα όλες τις άλλες παρατάξεις,να έρθουν στα χέρια των
δήμων και άλλες αρμοδιότητες όπως παιδεία και που, προωθώντας την παραπέρα
υποβάθμιση τους και στρώνοντας νέα πεδία κερδοφορίας για να επενδύουν τα κεφαλαία
τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Κρύβει ότι με όχημα αυτό το αφήγημα όχι μόνο δεν διεκδίκησε αύξηση της κρατικής
Χρηματοδότησης, αλλά έβαλε πλάτη και εφάρμοσε την φοροεισπρακτική- φορομπηχτική πολίτικη
στον δήμο, αυξάνοντας δυο φορές τα δημοτικά τέλη μέσα στην περίοδο της κρίσης, τα υψηλότερα
στην Β’ Πειραιά αυξάνοντας τις ανταποδοτικές υπηρεσίες στοιχιζόμενος πλήρως με τις επιταγές
της ΕΕ και της κυβέρνησης για μείωση του ποσοστού της κρατικής χρηματοδότησης σε σχέση με
την χρηματοδότηση τους από ίδια έσοδα φόρους, τέλη και χαράτσια, δηλαδή στην πλάτη της
λαϊκής οικογένειας.
Στις δε υπηρεσίες αθλητισμού και πολιτισμού στον Δήμο κορυδαλλού όλαείναι ανταποδοτικά και
όλα πληρώνονται. Σε αυτή βέβαια την φορομπηχτική πολιτική είχε πολύτιμους συμμάχους τις
άλλες παρατάξεις που ανέμιζαν την παντιέρα της οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής
αυτοδιοίκησης

στην

πραγματικότητα

δηλαδή

ζητούσαν

παραπέρα

ενίσχυση

της

ανταποδοτικότητας και της φορομπηξίας.
Την ίδια ώρα μάλιστα που ο λαός μας στενάζει δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΝΔ στα κεντρικά
όργανα των δήμων διεκδικούν ο ΕΝΦΙΑ να παγιωθεί και να γίνει φόρος που θα εισπράττουν οι

δήμοι.
Να λοιπόν σε ποια μεριά στέκουν όλοι μαζί! Απέναντι από τα λαϊκά συμφέροντα!
Και ενώ παίρνουν αποφάσεις δήθεν για μη κατασχέσεις για δημοτικά χρέη σαν εισπρακτική
εταιρεία στέλνουνε μπιλιετάκια οφειλών στους καταχρεωμένους δημότες. Και ενώ οι ανάγκες για
ελεύθερους χώρους άθλησης και πολιτισμού δωρεάν για όλους, είναι εκρηκτικές η δημοτική αρχή
μαζί με την περιφέρεια διαφημίζει το νέο γυμναστήριο, το νέο κολυμβητήριο των οποίων τις
μακέτες έχουμε βέβαια ξαναδεί σε προηγούμενες προεκλογικές περιόδους. Τέλος πάντων εμείς
διεκδικούμε να φτιαχτούν άμεσα αλλά με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των παιδιών των νέων
όλων των λαϊκών οικογενειών με θέση σε αυτές τις εγκαταστάσεις για ενίσχυση του μαζικού
ερασιτεχνικού αθλητισμού να είναι φτιαγμένες για να υπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες και όχι να
παραδοθούν όπως φαίνεται από τις δηλώσεις τους στο κεφάλαιο μέσω μεγάλων επαγγελματικών
ομάδων και για τους Κορυδαλλιώτες να μείνει το «φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο» μία
και η δημοτική αρχή απέκλεισε άμεσα τη δωρεάν πρόσβαση στο κολυμβητήριο.
Η δημοτική αρχή του κυρίου Κασιμάτη στην ίδια ρότα με τις υπόλοιπες παρατάξεις του δημοτικού
συμβουλίου μόνιμα απέναντι στις διεκδικήσεις του εργατικού και του λαϊκού κινήματος σηκώνει
τη σημαία του εφικτού και του ρεαλιστικού. Εμείς πάλι κρατάμε ψηλά τη σημαία της υπεράσπισης
των λαϊκών δικαιωμάτων και της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών! Ήμαστανλοιπόν λαϊκιστές
όταν διεκδικούσαμε στο πλευρό των εργαζομένων του δήμου και του ταξικού του σωματείου το
δικαίωμά τους στη μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα να
μην απολυθούν οι συμβασιούχοι να θεωρούνται εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα και όχι
ωφελούμενοι οι εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία όταν διεκδικούσαμε μέτρα υγιεινής και
Ασφάλειας όταν θρηνούσαν 60 νεκρούς!
Το εφικτό και το ρεαλιστικό για αυτούς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και είναι οι δίμηνες,τετράμηνες,
οκτάμηνες συμβάσεις, δουλεμπορικές συμβάσεις, μέχρι και σε ΜΚΟ,ΚΟΙΝΣΕΠ, δουλειά με
κουτσουρεμένες μισθούς, δικαιώματα, δουλειά σε άθλιες συνθήκες, όπου παίζουν τη ζωή τους
κορώνα-γράμματα, δουλειά με το κομμάτι, ανακύκλωση της ανεργίας και της φτώχειας, μόνιμη
εργασιακή ομηρία!
Όλοι μαζί συμφωνούσαν και αποδέχονταν τις απολύσεις των συμβασιούχων, την καλή
αξιολόγηση, στήριζαν την πολιτική που γεννά τη φτώχεια και την εξαθλίωση και με τη λογική του
να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι στήριζαν τη φιλανθρωπία την αποδοχή μειωμένων
απαιτήσεων διαφήμιζαν τα συσσίτια τα μεταχειρισμένα ρούχα και τα κοινωνικά ιατρεία και

παντοπωλεία.
Εμείς στον αντίποδα προς το στήσαμε στην ταξική αλληλεγγύη μέσα από τη δράση της λαϊκής
επιτροπής και της επιτροπής ανέργων και άπλωσα με το χέρι για να βοηθήσουμε να σταθούν να
αντέξουν να αντιπαλέψουν να διεκδικήσουν και τελικά να καταφέρουν να γκρεμίσουν το σύστημα
που γεννά την ανεργία τη φτώχεια την εξαθλίωση.
Συναγωνιστές συναγωνίστριες, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι
Το επόμενο διάστημα θα σηκωθούν δήθεν οι τόνοι της αντιπαράθεσης θα αρχίσουν οι
κοκορομαχίες ανάμεσα σε δημοτικές παρατάξεις, θα φουντώσουν οι ψεύτικοι καυγάδες για
δευτερεύοντα ζητήματα, για να κρύψουν ότι συμφωνούν στα βασικά, για να κρύψουν ότι δεν είναι
και τόσο εχθροί όσο το παίζουν αλλά είναι μάλλον παίκτες της ίδιας ομάδας. «Δήθεν» ανεξάρτητη,
αυτόνομη, αυτοδιοικητική, ενωτική. Υπερασπιστές όλοι και δεκανίκια του σάπιου συστήματος που
υπερασπίζονται και προσπαθούν να μας πείσουν πώς φτιασιδώνετε και μπορεί να αποκτήσει
ανθρώπινο πρόσωπο ή βαρβαρότητα που υπηρετούν.
Όλοι αυτοί που περπάτησαν μαζί το προηγούμενο διάστημα και θα πορευτούν μαζί παρά τις
όποιες μικροδιαφορές τους και από την επόμενη μέρα!
Και να ποιοι είναι για του λόγου το αληθές!
Η νυν διοίκηση με επικεφαλή τον νυν δήμαρχο θα πάρει στήριξη και θα κατέβει σε κοινό
ψηφοδέλτιο με τον κ. Μελά, με τον οποίο είχαν βγάλει μαχαίρια στις προηγούμενες εκλογές αλλά
τελικά από την επόμενη κιόλας κινούνταν ψήφιζαν και υλοποιούσαν μαζί και αγαπημένοι.
Ο κύριος Χρουσαλάς που θα είναι ο επικεφαλής της παράταξης της ΝΔ, στέλεχός της, εξέφραζε
πάγια την κομματική θέση της ΝΔ. Άσχετα αν βολεύει προεκλογικά να φορέσει και αυτός
«υπερκομματικό κουστούμι». Ενώ η κριτική που ασκούσε ήταν στην κατεύθυνση ενίσχυσης των
ιδιωτικοποιήσεων και της ικανότητας του δήμου να εισπράττει από το λαό.
Η παράταξη του κυρίου Δημόπουλου, πρώην αντιδήμαρχος της διοίκησης Κασιμάτη και αυτός με
καταγωγή από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, με Περισσό λαϊκισμό σηκώνει δήθεν τους τόνους της
αντιπαράθεσης σε διάφορα τοπικά ζητήματα ενώ αποδέχεται όλες τις στρατηγικές επιλογές της
διοίκησης. Έβαλε άλλωστε πλάτη στην υλοποίησή τους από θέση ευθύνης και έχει δώσει δείγματα
γραφής. Σ’ αυτές μάλιστα τις εκλογές το ψηφοδέλτιο του θα κοσμεί και ο πρώην επικεφαλής του
ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Διάκος της πατριωτικής δεξιάς όπως την αποκαλεί...
Ο ΣΥΡΙΖΑ στον Κορυδαλλό, ενώ έχει ήδη μέσω δημοσιευμάτων δώσει στήριξη στο νυν δήμαρχο, θα
κατεβάσει όπως φαίνεται και το αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο της κ Κυλλάκου όπου το έργο έχει

θέμα: «στηρίζουμε την κυβέρνηση με κάθε τρόπο. . . κάνοντας αυτοδιοικητικές ενστάσεις.
Αντιμνημονιακοί που στήριξαν τα μνημόνια, αυτοδιοικητικοί που στηρίζουν τη μετατροπή της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε μακρύ χέρι του Κράτους με την αναδιάρθρωση του Καλλικράτη
Κλεισθένη σήμερα και ούτω καθεξής. Αυτοί που λένε όχι στην τρόικα αλλά ναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις επιταγές της. Μανούλες στην κωλοτούμπα ως γνήσιοι οπορτουνιστές.
Τέλος έχουμε και ένα νέο ψηφοδέλτιο αλλά τόσο «παλιάς κοπής», ανατρεπτικό, ανανεωτικό! Που
έστησαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να εγκλωβίσουν ακόμα περισσότερους προοδευτικούς
ανθρώπους. Στο πρόγραμμά τους ξεκαθαρίζουν από τις πρώτες παραγράφους πως είναι με την
επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις που θα φέρουν ανάπτυξη, για το κεφάλαιο φυσικά. Στις
ιδιαίτερες αναφορές για την παιδεία, από τον οποίο χώρο προέρχεται ο επικεφαλής τους κι άλλα
μέλη τους, δεν μπορούμε να μη σταθούμε στην πλήρη απουσία διεκδίκησης αύξησης της κρατικής
χρηματοδότησης, αλλά πώς θα είναι δυνατόν αυτό αφού ανάμεσα στις ιδιαίτερες ανατρεπτικές
προτάσεις τους βρίσκεται η αξιοποίηση των αύλειων χώρων των σχολείων απογεύματα από
φορείς και ιδιώτες σε ένα πρόγραμμα με όμορφο όνομα «ανοιχτά σχολεία»... Τόσο ανατρεπτικά
θα στηρίξει το σάπιο σύστημα να κάνει τα σχολεία μας, σχολεία Nike Coca-Cola, του Ιδρύματος
Νιάρχος κ.ο.κ.
Η Χρυσή Αυγή δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο αλλά κρύβονται μέσα σε δήθεν ανεξάρτητα. Να τους
μαυρίσει ο Κορυδαλλιώτικος λαός με πλήρη Συνείδηση ότι αποτελούν το μαστίγιο του συστήματος
απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα και τα δικαιώματα του λαού μας όταν τελειώνει το καρότο.
Από όλα τα παραπάνω ένα είναι φανερό, πως ένα είναι βέβαιο! Όλοι μαζί ενιαία θα σταθούν
απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα.


Μαζί θα στηρίξουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης ως μακρύ χέρι του κράτους για το πέρασμα
της αντιλαϊκής πολιτικής.



Μαζί θα στηρίξουν αναδιαρθρώσεις όπως έκαναν με τον Καλλικράτη και τώρα με τον
Κλεισθένη που εκσυγχρονίζουν το αστικό κράτος για να ανταποκρίνεται καλύτερα στη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Μαζί θα στηρίζουν το ρόλο των δήμων ως θεσμό χειραγώγησης και ενσωμάτωσης των
λαϊκών δυνάμεων.



Μαζί στηρίζουν το μοντέλο δήμος – επιχείρηση.

Όλοι μαζί θα καταθέσουν την επόμενη των εκλογών την ψήφο που θα τους δοθεί για να
συνεχίσουν οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, για την
τοπική φορολογία, την ανταποδοτικότητα, της ελαστικές σχέσεις εργασίας, την παραχώρηση
υπηρεσιών των δήμων σε ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Ενιαία θα δώσουν
αυτή τη μάχη.
Για αυτό και η απάντηση πρέπει να είναι ενιαία!
Ο Κορυδαλλός δεν μπορεί να είναι μία γυάλα όπου μέσα θα ‘ναι ο παράδεισος και έξω η κόλαση.
Κριτήριο ψήφου η κατάσταση που βιώνουμε στη δουλειά, στο σπίτι, στο σχολείο, παντού!
Κριτήριο ψήφου η τραγική κατάσταση σε παιδεία - υγεία.
Κριτήριο ψήφου τα ταμπούρλα του πολέμου που Χτυπούν όταν οι ιμπεριαλιστές τη γη ξανά
μοιράζουν.
Κριτήριο ψήφου η ζωή και οι ανάγκες μας.
Για αυτό σας καλούμε να στηρίξετε, να δυναμώσετε, να συσπειρωθείτε γύρω από το ΚΚΕ.
Να ψηφίσετε με βάση τα πραγματικά ταξικά σας συμφέροντα!
Να απαντήσετε και με την ψήφο σας επίθεση που δέχεστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγάλο
κεφάλαιο, το πολιτικό τους προσωπικό σε Ευρωβουλή, Βουλή, Περιφερειακά και Δημοτικά
συμβούλια.
Η ψήφος στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ ξέρετε πού πάει!
Θα κατατεθεί την επόμενη μέρα στην ενίσχυση και ανασυγκρότηση του εργατικού, λαϊκού
κινήματος.
Θα αποτελέσουμε την πιο ισχυρή εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση παντού, από θέσεις διοίκησης
είτε αντιπολίτευσης!
Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, θα κάνει την πραγματική διαφορά υπέρ του λαού!
Οι 5 δήμοι που κομμουνιστές δήμαρχοι και η Λαϊκή Συσπείρωση είχαν την ευθύνη της διοίκησης,
έδειξαν έμπρακτα το δρόμο!
Βαδίζουμε άλλωστε εδώ στον Κορυδαλλό στο δρόμο που χάραξαν μεγάλοι αγωνιστές δήμαρχοι
όπως ο Μήτσος Μαλαγαρδής και ο Νίκος Θέμελης που έβαλαν τη σφραγίδα τους στους αγώνες
του Κορυδαλλιώτικου λαού!
Είμαστε αισιόδοξοι! Να θεριέψει η ελπίδα!
Με εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού μας, να οργανώσει την πάλη του, να αντεπιτεθεί και να
νικήσει να δώσουμε και αυτή τη μάχη! Καλή δύναμη! Καλούς αγώνες.

