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Ο Δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του
ΜέΡΑ25, στην οποία συμμετείχαν ο Γραμματέας του κόμματος Γιάνης Βαρουφάκης,
η Βουλευτής Β’ Πειραιά Φωτεινή Μπακαδήμα, ο εκπρόσωπος Τύπου Μιχάλης
Κριθαρίδης και μέλη του κόμματος.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα τοπικά
προβλήματα που ταλανίζουν την πόλη, η λειτουργία της OILONE, τα απορρίμματα στο
Σχιστό, το επενδυτικό πλάνο της COSCO,οι καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του
Κέντρου Υγείας στην Αμφιάλη. Επίσης, συζητήθηκαν οι δυσκολίες των ανθρώπων της
πόλης, που εντάθηκαν με την πανδημία, η υψηλή ανεργία και η αγωνία τους για το μέλλον.

Στη συνέχεια της συνάντησης παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου της
πόλης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Νίκο Πέτσα. Οι επαγγελματίες ανέφεραν τα δραματικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συζήτησαν με τον
Γραμματέα του ΜέΡΑ25 για τα θέματα των κόκκινων δανείων, την επιστρεπτέα
προκαταβολή, την επέλαση των πολυεθνικών, το κεφάλαιο επανεκκίνησης και την ανάγκη
κουρεμάτων των χρεών.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, όπου ο
Δήμαρχος, Χρήστος Βρεττάκος, αναφέρθηκε στον αγώνα των κατοίκων και του δήμου για
να πετύχουν την ανάπλαση των 86 στρεμμάτων, τα οποία πλέον αποτελούν πνεύμονα για
την πόλη, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε
στον αγώνα της πόλης για την απομάκρυνση των ρυπογόνων εγκαταστάσεων της OILONE
και της LAFARGE, η λειτουργία των οποίων δημιουργεί σοβαρή επιβάρυνση στην δημόσια
υγεία, ενώ, τέλος, τόνισε την ανάγκη να επεκταθείη ανάπλαση στο κομμάτι των 200
στρεμμάτων της Εθνικής Τράπεζας, ώστε να ολοκληρωθεί το όνειρο των κατοίκων.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, ΓιάνηςΒαρουφάκης, δήλωσε από τα Λιπάσματα: «Η
Δραπετσώνα, το Κερατσίνι είναι μια μικρογραφία της κρίσης της Ελλάδας. Βλέπουμε την
Cosco στο λιμάνι, όπως και ο χρυσός στη Χαλκιδική που έχουν εκχωρηθεί. Αυτό είναι το
μοντέλο ανάπτυξης της «Μητσοτάκης Α.Ε.»: τζόγος, λιτότητα, απορρύθμιση της αγοράς,
νόμος Χατζηδάκη.

Υπάρχει μια ανάμεικτη εικόνα συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης. «Από τη μια έχεις την
οικονομική κατάρρευση, έχεις μία περιβαλλοντική καταστροφή, ένα έγκλημα της Oil One
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του κ. Μελισσανίδη, από την άλλη έχεις μία κοινωνία που αντιδρά. Η δημοτική αρχή έχει
αποσπάσει αυτό το κομμάτι των Λιπασμάτων, πρέπει να αποσπάσει και όλο το υπόλοιπο,
τα 200 στρέμματα της Εθνικής Τράπεζας που δεν έπρεπε να ανήκουν στην Εθνική Τράπεζα,
η οποία έχει ανακεφαλαιοποιηθεί τόσες φορές από τον ελληνικό λαό. Τα 200 στρέμματα
ανήκουν στο δήμο Δραπετσώνας-Κερατσινίου για να αναπνεύσει ακόμα πιο πολύ».
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