
Κ. Σημίτης

Την επόμενη Κυριακή θα αποφασίσουμε για δύο θέματα, για το 
ποιό πρόσωπο μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα θέματα του 
Δήμου του Πειραιά και για το ποια σημασία, ποιό ρόλο θέλουμε 
να παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο ερώτημα μπορούμε 
να απαντήσουμε εύκολα, εάν θυμηθούμε μόνο και μόνο τα γεγο
νότα. Είχαμε δήμαρχο εδώ στον Πειραιά ένα από τα πιο 
σημαντικά στελέχη της συντηρητικής παράταξης. Τι προσέφερε* 
Κυρίως το ραδιοσταθμό και τη τηλεόραση στα πλαίσια μιάς 
εκστρατείας πολιτικής αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση.
Τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα της πόλης έμειναν άλυτα. 
Ράλλειος. 0 δήμαρχός μας ξεκίνησε από τον Πειραιά για την 
Ελλάδα όπως έλεγε το σύνθημά του στις βουλευτικές εκλογές.
Μας εγκατέλειψε σε πρώτη ευκαιρία. 0 σημερινός υποψήφιος 
της συντηρητικής παράταξης μας ανακοίνωσε ήδη ότι θα προσπα
θήσει να καταργήσει το ασυμβίβαστο δημάρχου και βουλευτή. 
Ετοιμάζεται και αυτός να αναχωρήσει. Εκλέγομε δήμαρχο και 
όταν λέμε δήμαρχο εννοούμε κάποιον που αισθάνεται ευθύνη, 
υποχρέωση, πάθος για τα προβλήματα του Πειραιά. Δεν αποφασί
ζουμε για το ποιός αύριο πρέπει να είναι υπουργός αλλά ποιός 
και σήμερα και αύριο θα είναι η τοπική κυβέρνησή μας ή 
πειραιώτική κυβέρνηση. 0 Στέλιος Λογοθέτης έχει δουλέψει 
χρόνια στη τοπική αυτοδιοίκηση, έχει πείρα, έχει γνώσεις, έχει 
πάθος για τα τοπικά προβλήματα. Είναι η επιλογή μας άν θέλουμε 
κάποιον που θα είναι εδώ κοντά μας και δεν θα μας αποχαιρε- 
τήσει μόλις ανοίξουν κάποιες άλλες πόρτες που σήμερα είναι 
κλειστές. Το δεύτερο ερώτημα για το ρόλο της τοπικής αυτο
διοίκησης μπορεί να απαντηθεί εξίσου απλά. Γιατί θέλουμε 
τοπική αυτοδιοίκηση^ Γιατί θέλουμε εμείς οι πολίτες να συμ
μετέχουμε ενεργά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου 
μας. Γιατί εμείς οι πολίτες θέλουμε να έχουμε λόγο όχι μόνο 
για το άν θα γίνουν συντριβάνια ή πεζόδρομοι αλλά και για 
τη μορφή της πόλης, το ρόλο του λιμανιού, την έκταση της 
βιομηχανίας, τις συγκοινωνίες, το περιβάλλον, τις συνθήκες 
ζωής. Η συντηρητική παράταξη βλέπει το δήμο και τις κοινό
τητες ως τοπικές κρατικές υπηρεσίες. Λόγος ύπαρξής του



είναι "η γεωγραφική εγγύτης" προς τους πολίτες. Όσοι δεν 
θέλουν πρόσθετες κρατικές υπηρεσίες που περιορίζουν και 
καταπιέζουν αλλ’αντί θετά θέλουν συμμετοχή, θέλουν ένα θεσμό 
κύτταρο δημοκρατικής διαδικασίας θα πρέπει να ψηφίσουν για 
τον συνδυασμό Σύγχρονος Ανθρώπινος Πειραιάς. Είναι ο μόνος 
που θα μπορέσει να δώσει στη δημοτική δραστηριότητα την 
ευρύτερη διάσταση, θα μπορέσει πέρα από τα καθημερινά μικρο- 
;προβλήματα να δεί την πόλη ως ένα σύνολο που'αναπτύσσεται, 
θα μπορέσει να παρακινήσει όλους εσάς να συμμετάσχετε σε μιά 
κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.
0 δήμαρχος μέχρι σήμερα ήταν απρόσιτος στον τελευταίο όροφο 
του Δημαρχείου. 0 δήμαρχος από τη Δευτέρα μπορεί να είναι 
και εδώ στο δρόμο μαζί μας. Εξαρτάται από όλους μας.
Έ να τελευταίο σημείο. Κάπσττη ε  ίπαν---ό-τι -η—παρο-υσία μας 
■κβμματ-ικοποι-&Χ— εκλογέσ_. Εμείς δηλώνουμε ότι επιδίωξή 
μας είναι η νίκη του συνδυασμού Σύγχρονος Ανθρώπινος Πειραιάς 
να σημάνει την αρχή για αξιοκρατική και ακομμάτιστη διαχεί
ριση του δήμου, για διαφάνεια, για το τέλος των πελατειακών 
σχέσεων, για μιά νέα περίοδο όπου κυρίαρχο κριτήριο για τις 
αποφάσεις είναι το συμφέρον του Δήμου και όχι προσώπων και 
ομάδων. Εσείς μπορείτε να δώσετε εδώ από τον Πειραιά το μήνυμα 
σε όλη την Ελλάδα για την ενότητα των δυνάμεο,ιν του εκσυγχρονι
σμού και της προόδου, για μιά νέα πολιτική που θα προωθεί 
δημοκρατία και ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος για μιά πολιτική 
που ξεπερνά τα κόμματα και τις παραταξιακές αντιθέσεις.
Γι'αυτό πιστεύω, ότι αξίζει και πρέπει να ψηφίσουμε το 
συνδυασμό Σύγχρονος Ανθρώπινος Πειραιάς, το Στέλιο Λογοθέτη 
γιο: δήμαρχο.
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Την επόμενη Κυριακή θα αποφασίσουμε για δύο θέματα, για το 
ποιό πρόσωπο μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα θέματα του 
Δήμου του ΓΙειραΐά^αΐ για το ποιά σημασία, ποιό ρόλο θέλουμε 
να παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση/ Το πρώτο ερώτημα μπορούμε 
να απαντήσουμε εύκολα, εάν θυμηθούμε μόνο και μόνο τα γεγο
νότα. ^Είχαμε δήμαρχο εδώ στον Πειραιά ένα από τα πιο 
σημαντικά στελέχη της συντηρητικής παράταξης. Τι προσέφερε*^ 
Κυρίως το ραδιοσταθμό και τη τηλεόραση στα πλαίσια μιάς 
εκστρατείας πολιτικής αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση.^
Τα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα της πόλης έμειναν άλυτα. 
Ράλλειος./Ο δήμαρχός μας ξεκίνησε από τον Πειραιά για την 
Ελλάδα /όπως έλεγε το σύνθημά του στις βουλευτικές εκλογές.
Μας εγκατέλειψε σε πρώτη ευκαιρία. 0 σημερινός υποψήφιος 
της συντηρητικής παράταξης μας ανακοίνωσε ήδη ότι θα προσπα
θήσει να καταργήσει το ασυμβίβαστο δημάρχου και βουλευτή./ 
Ετοιμάζεται και αυτός να αναχωρήσει. Εκλέγομε δήμαρχο και 
όταν λέμε δήμαρχο εννοούμε κάποιον που αισθάνεται ευθύνη, 
υποχρέωση, πάθος για τα προβλήματα του Πειραιά.»Δεν αποφασί
ζουμε για το ποιός αύριο πρέπει να είναι υπουργδς/χλλά ποιος 
και σήμερα και αύριο_θα. είναι η τοπική κυβέρνησή μας ή 
πειραιώτική κυβέρνηση./ο Στέλιος Λογοθέτης έχει δουλέψει 
χρόνια στη τοπική αυτοδιοίκηση,/έχει πείρα, έχει γνώσεις, έχει 
πάθος για τα. τοπικά προβλήματα. Είναι η επιλογή μας άν θέλουμε 
κάποιον που θα είναι εδώ κοντά μας και δεν θα μας αποχαιρε- 
τήσει μόλι^ανοίΡουν κάποιες άλλες πόρτες που σήμερα είναι 
κλειστές ΛλΓδεύτερο ερώτημα για το ρόλο της τοπικής αυτο- 
δκ?Τ??ησης μπορεί να απαντηθεί εξίσου απλά./Γιατί θέλουμε 
τοπική αυτοδιοίκηση^/πιατί θέλουμε εμείς οι πολίτες να συμ
μετέχουμε ενεργά στην αντιμετώπιση το̂ ν προβλημάτων του τόπου 
μας. Γιατί εμείς οι πολίτες θέλουμε να έχουμε λόγο όχι μόνο 
για το άν θα γίνουν συντριβάνια ή πεζόδρομοι/αλλά και για 
τη μορφή της πόλης, το ρόλο του λιμανιού, την έκτα,οη. τη£ 
βιομηχανίας, τις συγκοινωνίες, το περιβάλλον, τις συνθήκες 
ζωής./Η συντηρητική παράταξη βλέπει το δήμο και τις κοινό
τητες ως τοπικές κρατικές υπηρεσίες. Λόγος ύπαρξής του



είναι "η γεωγραφική εγγύτης" προς τους πολίτες./Όσοι δεν
θέλουν πρόσθετες κρατικές υπηρεσίες που περιορίζουν και
καταπιέζουν κχλλ*αντίθετά θέλουν συμμετοχή, θέλουν ένα θεσμό
κύτταρο δημοκρατικής διαδικασίας θα πρέπει να ψηφίσουν για
τον συνδυασμό Σύγχρονος Ανθρώπινος Πειραιάς. Είναι ο μόνος
που θα μπορέσει να δώσει στη δημοτική δραστηριότητα την
ευθύτερη διάσταση,/θα μπορέσει πέρα από τα καθημερινά μικρό-
προβλήματα να δεί την πόλη ως ένα σύνολο που αναπτύσσεται/
θα μπορέσει να παρακινήσει όλους εσάς να συμμετάσχετε σε μιά
κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.
0 δήμαρχος μέχρι σήμερα ήταν απρόσιτος στον τελευταίο όροφο
του Δημαρχείου. 0 δήμαρχος από τη Δευτέρα μπορεί να είναι
και εδώ στο δρόμο μαζί μας. Εξαρτάται από όλους μας.
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μας είναι η ν.ίκη του συνδυασμού Σύγχρονος Ανθρώπινος Πειραιάς 
να σημάνει την αρχή για αξιοκρατική και ακομμάτιστη διαχεί
ριση του δήμου^ για διαφάνεια / για το τέλος των πελατειο;κών 
σχέσεων,/για μιά νέα περίοδο όπου κυρίαρχο κριτήριο για τις 
αποφάσεις είναι το συμφέρον του Δήμου και όχι προσώπων και 
ομάδων. Εσείς μπορείτε να δώσετε εδώ από τον Πειραιά το μήνυμα 
σε όλη την Ελλάδα για την ̂ ενότητα των δυνάμεων του εκσυγχρονι
σμού και της προόδου/ για μιά νέα πολιτική που θα προωθεί ίη 
δημοκρατία και ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος/για μιά πολιτική
που ξεπερνά τα κόμαατα και τις παραταξιακές αντιθέσεις. ΤΓίΛευΟ Ο ΐι  υοί υίο’ οοοί*! οχηο τ,α γ«ο'υο^»ί* .
Γι'αυτό πιστεύω, ότι αξίζει και πρέπει να ψηφίσουμε το
συνδυασμό Σύγχρονος Ανθρώπινος Πειραιάς, το Στέλιο Λογοθέτη 
για δήμαρχο.


