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Με μεγάλη συμμετοχή συμπολιτών μας, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκροτήθηκε στις
4 Ιουνίου στο Δημαρχείο της πόλης μας η Επιτροπή Βάσης Νέας Σμύρνης του
Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). Ομιλητές ήταν οι κ.κ.
Στάθης Στασινός, Σωκράτης Μαντζουράνης, Γιώργος Ρωμαίος και Γιώργος
Μητραλιάς,
ενώ το λόγο πήραν και 20 συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων και ο
Δήμαρχος Γ. Κουτελάκης
. Κοινός παρονομαστής τόσο των ομιλιών, όσο και των παρεμβάσεων ήταν ότι υπάρχουν
σήμερα οι προϋποθέσεις για να ριζώσει και να ακτινοβολήσει στη Νέα Σμύρνη ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
υπό έναν όμως όρο: Να μην περιοριστεί η τοπική Επιτροπή Βάσης του στα καθήκοντα που
θα της επιβάλλει η προεκλογική εκστρατεία αλλά να συνεχίσει και πέρα από τις εκλογές
τον ενωτικό και ριζοσπαστικό αγώνα της.

Με μεγάλη συμμετοχή συμπολιτών μας, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκροτήθηκε στις
4 Ιουνίου στο Δημαρχείο της πόλης μας η Επιτροπή Βάσης Νέας Σμύρνης του Συνασπισμού
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.). Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Στάθης Στασινός,
Σωκράτης Μαντζουράνης, Γιώργος Ρωμαίος και Γιώργος Μητραλιάς
, ενώ το λόγο πήραν και 20 συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων και ο
Δήμαρχος Γ. Κουτελάκης
. Κοινός παρονομαστής τόσο των ομιλιών, όσο και των παρεμβάσεων ήταν ότι υπάρχουν
σήμερα οι προϋποθέσεις για να ριζώσει και να ακτινοβολήσει στη Νέα Σμύρνη ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
υπό έναν όμως όρο: Να μην περιοριστεί η τοπική Επιτροπή Βάσης του στα καθήκοντα που
θα της επιβάλλει η προεκλογική εκστρατεία αλλά να συνεχίσει και πέρα από τις εκλογές
τον ενωτικό και ριζοσπαστικό αγώνα της.

Στη συγκέντρωση που είχε οργανωθεί από την Πρωτοβουλία για τη Συσπείρωση της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας, μίλησαν εκπρόσωποι του Συνασπισμού, της
ΑΚΟΑ, της πολιτικής οργάνωσης «Κόκκινο», της ΚΕΔΑ καθώς και της Νεολαίας του
Συνασπισμού. Στη συζήτηση που ακολούθησε πήραν το λόγο περίπου 20 συμπολίτες μας,
μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Γ. Κουτελάκης.

Δεν ήταν λοιπόν διόλου τυχαίο ότι όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν σε μια βασική διαπίστωση:
Ότι αποτελεί λαϊκό αίτημα η μέγιστη δυνατή ενότητα όλων των αριστερών για την
υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μας που
βρίσκονται στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Μια ενότητα που μπορεί όμως
να εμπνεύσει και να φέρει αποτελέσματα μόνον αν συνδυαστεί με την «χωρίς ναι μεν,
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αλλά» ασυμφιλίωτη αντίθεση στα δυο μεγάλα εγχώρια κόμματα που εφαρμόζουν τις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και εναλλάσσονται στην εξουσία, δηλαδή στη Ν.Δ. και στο
ΠΑΣΟΚ.
Η αρχή ήταν σίγουρα εξαιρετικά ελπιδοφόρα. Στη νεότευκτη Επιτροπή Βάσης Νέας
Σμύρνης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν απομένει από εδώ και πέρα παρά να περάσει στη δράση, να
κάνει πράξη τις υποσχέσεις της. Για να μην διαψεύσει τις ελπίδες που επενδύουν πάνω της
οι αριστεροί της Νέας Σμύρνης αλλά και για να απαντήσει στις προκλήσεις των (χαλεπών)
καιρών μας.
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