
Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας το προγραμματισμένο για χθες (1-8-2018) Δημοτικό
Συμβούλιο. Πολλοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας αλλά και όλοι της μείζονος αντιπολίτευσης
(κατά την προσφιλή τους πρακτική) δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι
ένα  από  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  ήταν  και  η  έγκριση  της  μελέτης  για  την
ανάπλαση  του  Μικρολίμανου,  αποδεικνύοντας  εμπράκτως  την  αδιάφορη  και  ανεύθυνη
στάση  τους  καθώς  και  εκ  παραλλήλου  την  αδυναμία  του  Δημάρχου  να  πείσει  τους
συμβούλους του για τα αυτονόητα.

Η παράταξη μας –η δημοτική κίνηση «το Λιμάνι της Αγωνίας-Πειραιάς η πόλη μας–   είχε
την πρόθεση να ζητήσει να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της φονικής φωτιάς
στην Ανατολική Αττική και να καταθέσει την δική της άποψη  για την εθνική αυτή τραγωδία,
που είναι η παρακάτω: 

Μπορεί η σιωπή να ταιριάζει στην τραγωδία που προκαλούν οι πλημμύρες ή οι πυρκαγιές,
όμως η ίδια η τραγωδία κραυγάζει  να αναμετρηθούμε μαζί  της,  θέτοντας  επιτακτικά και
αμείλικτα το ερώτημα,  πώς ζούμε,  πώς κινούμαστε,  πώς χτίζουμε,  πώς συνυπάρχουμε,
πώς συνδυάζουμε τον ιδιωτικό με τον δημόσιο χώρο; 

Αυτό  που  συνέβη  στη  Μάνδρα  τον  περασμένο  Νοέμβρη  και  στο  Μάτι  την  περασμένη
εβδομάδα δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά και πουθενά, αφού κάθε φυσική καταστροφή
συνεπάγεται και κοινωνική καταστροφή.  

Όσα  μέτρα  επουλωτικά  κι  αν  ληφθούν,  συμπεριλαμβανομένων  της  πρόνοιας  για
αντιδιαβρωτική-αντιπλημμυρική│αντιπυρική  προστασία  και  των  αποζημιώσεων,  το
περιβάλλον θα συνεχίσει να είναι ευάλωτο και εύθραυστο, εξαιτίας της ήδη συντελούμενης
κλιματικής αλλαγής,  αλλά και  του βιασμού που υπέστη από την αλόγιστη ανάπτυξη,  το
εύκολο κέρδος και το μοντέλο πελατειακών σχέσεων.

Με τη σκέψη στραμμένη στα θύματα της πύρινης λαίλαπας, η δημοτική κίνηση «το Λιμάνι
της Αγωνίας – Πειραιάς η πόλη μας» εκτιμώντας ότι η περίοδος της αυθαιρεσίας και του
καιροσκοπισμού ανήκει  στο  παρελθόν,  θεωρεί  ότι  βιώσιμες  απαντήσεις  αποτροπής των
φαινομένων  που  βιώθηκαν  με  τον  πιο  τραγικό  και  μακάβριο  τρόπο,  απαιτούν  έναν
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα στηρίζεται στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών
μέσα από  τη συνεργασία, τη συμμετοχή και την κατάκτηση της κοινωνικής συνείδησης.
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Και  καθώς  ο  Πειραιάς  δεν  αποτελεί  εξαίρεση  από  τις  ανθρωπογενείς  επεμβάσεις  και
παραβιάσεις, με συνοικίες ολόκληρες να έχουν αναπτυχθεί οικιστικά πάνω σε μπαζωμένα
ρέματα,  χρειάζεται  να  αναστοχαστούμε,  να  επαναπροσδιορίσουμε  και  με  τόλμη,
υπευθυνότητα και σοβαρότητα να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση
μιας  αυτοδύναμης,  δίκαιης  και  ισόρροπης  –οικονομικά,  κοινωνικά  και  περιβαλλοντικά–
ανάπτυξης. Η πόλη μας το αξίζει, όπως το αξίζει κάθε πόλη ή χωριό της Ελλάδας για να
υπάρχει ευημερία και δημιουργία, αλλά κυρίως για να ζουν και να δρουν πολίτες με όραμα.  

Αυτό είναι το στοίχημα, με αυτό πρέπει να αναμετρηθούμε πολίτες και κάθε λογής εξουσία
τώρα, άμεσα, χωρίς υπεκφυγές, ανούσιες και αδιέξοδες αντιπαλότητες.
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