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Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση όπου έγινε η παρουσίαση του ψηφοδελτίου της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» στο Πέραμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου.
Στην εκδήλωση μίλησαν η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ο
Βασίλης Βατίστας, νυν δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Περάματος.

Η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου αναφέρθηκε στον πολιτικό χαρακτήρα της μάχης των
τοπικών και περιφερειακών εκλογών, επισημαίνοντας ότι το ΚΚΕ δίνει τις εκλογικές μάχες
ενιαία και καλεί τον κόσμο να μην πέσει στην παγίδα που στήνουν ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ και τα άλλα
αστικά κόμματα με κάλπικους καυγάδες, ενώ στην ουσία συμφωνούν και στηρίζουν την
ασκούμενη πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, αλλά και τους
σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Βατίστας, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η ενίσχυση
του ΚΚΕ σε δήμους και Περιφέρεια, ενώ κατήγγειλε την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η
δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, με τη βοήθεια των συνδυασμών των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που
εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι.

Κατήγγειλε ιδιαίτερα για την Περιφέρεια ότι δεν απέδωσε ποτέ τα 320 χιλιάδες ευρώ για
τη σίτιση των παιδιών στα σχολεία της πόλης για να μην ξεφύγει από τους
προϋπολογισμούς και τα «αυστηρά» δημοσιονομικά προγράμματα. Σε αυτό, πρόσθεσε,
συμφώνησαν με τη στάση τους και οι υπόλοιποι συνδυασμοί, εκτός της «Λαϊκής
Συσπείρωσης».
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Κατήγγειλε πως τα αστικά κόμματα όταν μιλούν για ανάπτυξη στο Πέραμα εννοούν την
ανάπτυξη προς όφελος των καπιταλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου, ενώ για τους
εργαζόμενους επιφυλάσσουν υποβάθμιση της ζωής τους, με χτύπημα των εργασιακών
σχέσεων και δικαιωμάτων, όπως στην «COSCO», καζάνια του θανάτου, ρύπανση της
θάλασσας με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Τέλος, παρουσίασε τις θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με αιτήματα που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Στην εκδήλωση τη στήριξή του στο ΚΚΕ ανακοίνωσε ο Γιώργος Δρακάκης, υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και πρώην υποψήφιος με συνδυασμό που
στηρίχθηκε από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες
βουλευτικές εκλογές, όπως ο ίδιος είπε.
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