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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΠΟΦΑΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

 
‘’ ∆ΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΜΩΡΑΛΗ, ΟΥΤΕ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ‘’  

 
Από το βράδυ της Κυριακής 18 Μαΐου και µόλις έγιναν γνωστά τα αποτελέσµατα των 
δηµοτικών εκλογών στον ∆ήµο Πειραιά , µε επίσηµη δήλωση του Θοδωρή ∆ρίτσα 
ευχαριστήσαµε θερµά τους πολίτες του Πειραιά που µας τίµησαν µε την ψήφο τους και 
ενέκριναν το πρόγραµµά µας . Με την ίδια δήλωση υποσχεθήκαµε και δεσµευτήκαµε ότι η 
ψήφος αυτή και το πρόγραµµά µας θα αποτελούν τον µόνο και σταθερό οδηγό των αγώνων µας 
για τον Πειραιά . 
Σήµερα, εν όψει των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου, θεωρούµε υποχρέωσή µας να 
απευθυνθούµε πρωτίστως προς εσάς, τους 14.090   συµπολίτες που µας ψηφίσατε και µας 
αναδείξατε σε τρίτη δύναµη στο νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε ποσοστό 17,08%, µε τέσσερις 
δηµοτικούς συµβούλους και πέντε κοινοτικούς. Θεωρούµε όµως ταυτόχρονα υποχρέωσή µας να 
απευθυνθούµε και προς όλους εσάς τους συµπολίτες µας, γυναίκες και άντρες, που είτε ψηφίσατε 
άλλους συνδυασµούς, είτε επιλέξατε να ρίξετε στην κάλπη λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια, είτε απείχατε 
για οποιονδήποτε λόγο . 
Πειραιώτισσες και Πειραιώτες , 
Αν και 46% των εγγεγραµµένων δεν προσήλθαν στην κάλπη, σεβόµαστε τη γνώµη της 
πλειοψηφίας. ́ Οµως  θα σας πούµε καθαρά τη γνώµη µας .  
Ο Πειραιάς, η πόλη µας δεν κέρδισε από το εκλογικό αποτέλεσµα που φέρνει στη δεύτερη Κυριακή 
ως διεκδικητές της ∆ηµαρχίας τον κ. Μώραλη και τον κ. Μιχαλολιάκο . ́ Εχασε . ́ Εχασε µια 
ευκαιρία να ανοίξει πανιά για ένα ταξίδι δηµιουργίας και προόδου µε ανθρωπιά,   δικαιοσύνη και 
δηµοκρατία .  
Θεωρούµε ότι το δίληµµα Μώραλης  ή Μιχαλολιάκος, είναι ένα δίληµµα άγονο . 
 

• Η υποψηφιότητα Μώραλη (Μαρινάκη -  Κόκκαλη):  
 
Αθροίζει µεγάλα οργανωµένα συµφέροντα, οικονοµικό κατεστηµένο,  άγρια οικειοποίηση 
θρησκευτικού συναισθήµατος µε ευθύνη και της ηγεσίας της Πειραϊκής Εκκλησίας, γηπεδικό  
οπαδισµό, µηχανισµούς και ψήφους της Χ.Α. , εκπροσώπους του πιο φθαρµένου αυτοδιοικητικού 
προσωπικού του Πειραιά και του πολιτικού προσωπικού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Ν.∆. 
Βρίσκεται έξω από τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. ́ Εξω από οποιαδήποτε µορφή 
αυτοδιοικητικής παράδοσης. Κινείται εκτός κανόνων. Είναι η παραπολιτική, η σκοτεινή 
πλευρά της πολιτικής.  
Πρόκειται για µια οµάδα ολιγαρχών, µε νεοφεουδαρχική αντίληψη  και πρακτικές. Στην ουσία 
πρόκειται για µια συµπαράταξη  Ν.∆.,ΠΑ.ΣΟ.Κ., Χρυσής Αυγής, όπου όµως  οι ρόλοι αλλάζουν.  
Οι οικονοµικοί παράγοντες περνούν σε πρώτο πλάνο διεκδικώντας την πολιτική δύναµη και το 
πολιτικό προσωπικό περιορίζεται στον  ρόλο του µηχανισµού τους. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή 
της δηµοκρατίας . 
Η δύναµη του χρήµατος προτάσσεται µε κυνισµό απέναντι στη δύναµη των ιδεών και των 
προτάσεων . Η πόλη και οι θεσµοί θεωρούνται τσιφλίκια και οι άνθρωποί της , ιδιαίτερα όσοι 
συνθλίβονται από την κρίση , δοκιµάζονται ως εµπορεύµατα προς εξαγορά.  
Ως περιτύλιγµα για όλα αυτά επιστρατεύεται, χάριν εντυπωσιασµού, ένας προκάτ τεχνοκρατισµός, ο 
οποίος όµως δεν µπορεί να κρύψει την πλήρη άγνοια των προβληµάτων της πόλης .   
∆εν θα εφαρµόσουν απλώς τις µνηµονιακές πολιτικές . Είναι οι ίδιοι φορείς των συµφερόντων που 
ωφελούνται από αυτές. Είναι αυτοί για λογαριασµό των οποίων έγιναν τα µνηµόνια .  
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• Η υποψηφιότητα  Μιχαλολιάκου : 

 
Είναι υπόλογη γιατί : 
Άφησε απροστάτευτη την πόλη και τον ∆ήµο από τις µνηµονιακές επιλογές µε τις οποίες ταυτίστηκε. 
Στήριξε τις  επιλογές Σαµαρά , αλλά και στηρίχθηκε από τον ίδιο  τον πρωθυπουργό. Ενίσχυσε 
οργανωµένα συµφέροντα , µικρά και µεγάλα. Ο ∆ήµος Πειραιά παραµένει υπερχρεωµένος, ενώ οι 
δηµότες δεν έχουν ωφεληθεί ούτε ένα ευρώ από αυτά τα χρέη . 
Με αυταρχισµό  και αντιδηµοκρατικές συµπεριφορές προς τους πολίτες, τους αντιπάλους του, αλλά 
και προς τους εργαζοµένους του ∆ήµου καλλιέργησε την ευνοιοκρατία και την αδιαφάνεια, όλα αυτά 
που έστρωσαν το χαλί για την υποψηφιότητα Μώραλη, της οποίας έγινε πρόδροµος .  
Συµπεριφέρθηκε συχνά ως τοπικός κοµµατάρχης, αν και δήλωνε ότι κόµµα του είναι ο Πειραιάς. 
Χρησιµοποίησε το Κανάλι 1 και τους µηχανισµούς του ∆ήµου για να επιτίθεται στην αντιπολίτευση, 
ενώ δεν υπερασπίστηκε τον πειραϊκό λαό απέναντι στην κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου . 
∆εν διεκδίκησε οφειλές υπέρ του ∆ήµου από επιχειρήσεις µεγάλων συµφερόντων της πόλης, µεταξύ 
των οποίων η ’’ Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε.’’ του κ. Μαρινάκη  και  το δηµοσιογραφικό συγκρότηµα 
Αλαφούζου, τη στιγµή που οι δηµότες του Πειραιά πληρώνουν τα υψηλότερα δηµοτικά τέλη 
σε όλη την Ελλάδα . 
Άνοιξε πρώτος αυτός τον δρόµο για την παρέµβαση της Εκκλησίας στα πολιτικά πράγµατα 
της πόλης, αξιοποιώντας για µικροπολιτικές σκοπιµότητες το θρησκευτικό συναίσθηµα των 
πολιτών. Από αυτόν πήρε τη σκυτάλη ο συνδυασµός Μώραλη – Μαρινάκη .   
 
Πειραιώτισσες και Πειραιώτες, 
Είναι αυτονόητο ότι η τελική επιλογή είναι δική σας. ∆εν χρειάζεται να σας υποδείξουµε τι θα 
πράξετε. Σας εµπιστευόµαστε.  
Εµείς οφείλουµε να κρατήσουµε τίµια και καθαρή στάση απέναντί σας. Καµιά από τις δύο 
αδιέξοδες, επικίνδυνες και καταστροφικές επιλογές δε µπορούµε να στηρίξουµε. ∆εν αποτελούν 
λύση για τα συµφέροντα των πολλών. ∆εν θα αναλάβουµε εµείς την ευθύνη για όσα θα πράξουν  ή 
θα παραλείψουν να πράξουν. Θα αγωνιστούµε ως υπεύθυνη και δυναµική αντιπολίτευση 
υπηρετώντας την κοινωνία του Πειραιά . 
Ξεκινώντας από την κρίσιµη τριπλή ψήφο της Κυριακής, είµαστε αισιόδοξοι ότι γρήγορα θα 
συναντηθούµε στους νέους, ωραίους αγώνες που θα µας καλέσει η πόλη µας.  
Την Κυριακή 25 Μαΐου οι πολίτες του Πειραιά δεν θα βρεθούν µόνο µπροστά στο καταθλιπτικό και 
εκβιαστικό δίληµµα για τη νέα δηµοτική αρχή Πειραιά. Θα κληθούν να ανταποκριθούν και σε µια 
αισιόδοξη, δηµιουργική και ελπιδοφόρα πρόκληση  µπροστά στις κάλπες για την Περιφέρεια 
Αττικής και την Ευρωβουλή. Είναι δυο επιλογές  καθοριστικής σηµασίας και για τον Πειραιά και την 
ευρύτερη περιοχή (ιδιωτικοποίηση Ο.Λ.Π., διαχείριση απορριµµάτων, Ψυττάλεια, Λιπάσµατα ,κ.α.) 
και για τη χώρα µας.  
Καλούµε όλους και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες να δώσουµε δυναµικά το παρών σε 
αυτές τις εκλογικές µάχες. Η νίκη της αριστεράς θα είναι νίκη της δηµοκρατίας και 
εγγύηση για την προάσπιση των συλλογικών µας συµφερόντων και των συµφερόντων 
της πόλης µας.  
 

‘’ Το Λιµάνι της Αγωνίας- Πειραιάς η πόλη µας ’’ 
Συνέλευση µελών Συνδυασµού 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ο.Λ.Π. 

Τρίτη , 20/05/2014 
Το Γραφείο Τύπου 

 


