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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Εκλογζσ ςτον Διμο Πειραιά. Ο Θοδωρισ Δρίτςασ υποψιφιοσ Διμαρχοσ με το 

"Λιμάνι τθσ Αγωνίασ" 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ και ΦΙΛΩΝ 

Κυριακι μεςθμζρι, 16.2.2014, Πειραϊκόσ φνδεςμοσ, αίκουςα «Κίμωνοσ Ράλλθ» 

 

Με εντυπωςιακι προςζλευςθ εκατοντάδων πολιτϊν του Πειραιά, ςε ανοικτι και 

ουςιαςτικι δθμοκρατικι διαδικαςία, οι ςυμμετζχοντεσ και ςυμμετζχουςεσ ςτθ υνζλευςθ 

του Πειραϊκοφ Δθμοτικοφ Δικτφου «Σο Λιμάνι τθσ Αγωνίασ» ςυναποφάςιςαν, ενζκριναν και 

ζδωςαν ςτθ δθμοςιότθτα Ψιφιςμα με το οποίο απευκφνονται ςτθν κοινωνία του Πειραιά:  

 τουσ ανκρϊπουσ τθσ εργαςίασ, εργαηόμενουσ και ανζργουσ, τουσ ανκρϊπουσ τθσ 

κάλαςςασ και τθσ ναυτοςφνθσ, του εμπορίου και τισ βιοτεχνίασ, του πολιτιςμοφ και 

του ακλθτιςμοφ, ςτουσ απόμαχουσ, αλλά κυρίωσ ςτισ νζεσ και νζουσ, ςτουσ 

αδφναμουσ, ςε όςουσ και όςεσ ζνοιωςαν βαριά τα πλιγματα και τθν καταςτροφι 

που ζφεραν ςτθν πόλθ τα μνθμόνια και θ κρίςθ.   

Σο Ψιφιςμα  ςυνοψίηοντασ καταγράφει τουσ μεγάλουσ κρίςιμουσ τομείσ αλλαγϊν ςτθν 

πόλθ και καλεί: 

 "Συμπολίτιςςεσ και ςυμπολίτεσ, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ 

Ξεκινάμε ςιμερα τθ νζα ςυλλογικι και ατομικι μάχθ ευκφνθσ με επικεφαλισ υποψιφιο 

Διμαρχο Πειραιά τον Θοδωρι Δρίτςα. 

Ήρκε θ ϊρα να τελειϊνουμε ! Να ανταμϊςουμε με τισ δυνάμεισ που αγωνίηονται για τθν 

αποτίναξθ των μνθμονίων, για τθν επιςτροφι τθσ δθμοκρατίασ, για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ 

κοινωνίασ, για τθν ανάπτυξθ και τθ ςωτθρία τθσ πόλθσ, όχι με τισ ςυνταγζσ – οφτε με 

αυτοφσ – που ζφεραν τον όλεκρο, αλλά με όραμα : 

 -Η πόλθ μασ, οι πολίτεσ και το περιβάλλον πάνω από τα κζρδθ ! 

 -Για να ανικει ο Πειραιάσ ςτουσ δθμότεσ του και ςτουσ κατοίκουσ του και να 

 κυβερνιζται από αυτοφσ. 

Φιλοδοξοφμε μαηί με όλουσ και όλεσ, να απαγκιςτρϊςουμε τον Πειραιά από τθ βακειά 

κρίςθ, να τθ μετατρζψουμε ςε μια πόλθ – λιμάνι βιϊςιμθ, κοινωνικά δίκαιθ, αλλθλζγγυα 

προσ τουσ πολίτεσ τθσ, χωρίσ φτϊχεια, περιβαλλοντικά ιςορροπθμζνθ. Αυτι θ προςπάκεια 

δεν μπορεί παρά να είναι υπόκεςθ μίασ ευρφτατθσ ςυςπείρωςθσ του Πειραϊκοφ λαοφ, των 

δθμοκρατικϊν, ριηοςπαςτικϊν, οικολογικϊν δυνάμεϊν του. 

Η Ανοικτι Συνζλευςθ μελϊν και φίλων του Πειραϊκοφ Δθμοτικοφ Δικτφου «Το Λιμάνι τθσ 

Αγωνίασ», με αυτιν τθν απόφαςθ – Ψιφιςμα ςασ καλεί ςε διάλογο, ςυςπείρωςθ, 

ςυμμετοχι και ςυμπαράταξθ για τθ διεκδίκθςθ μιασ ιςχυρισ δθμοκρατικισ και 

ριηοςπαςτικισ πλειοψθφίασ ςτο Διμο Πειραιά, για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ πόλθσ. Για τθ 

νίκθ ςτον Πειραιά». 
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