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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Πατρεων, Κώστας Πελετίδης, παρέστη σήμερα στο 6ο 

Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος». 

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων ανέφερε:  

«Σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας, μια πόλη φιλόξενη κι ένα λαό που 

αγωνίζεται για την επιβίωσή του. 

Χαιρετίζουμε το 6ο Συνέδριο που διοργανώνεται κι έχει ως θέμα αυτό 

που είναι στην πρώτη γραμμή για δεκαετίες. Το θέμα της «ανάπτυξης» 

των επενδύσεων. Πώς θα υπάρχει ζωή στην πόλη μας και την ευρύτερη 

περιοχή. Το θέμα δεν είναι ουδέτερο. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να 

θεωρείται ως κάτι το ξεκομμένο από την κοινωνία και τους ανθρώπους.  

Οι άνεργοι της πόλης μας που ανέρχονται σε 34.000, περιμένουν εργασία 

και μισθούς που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες. Οι 

αυτοαπασχολούμενοι θέλουν να σταματήσει η συγκέντρωση πλούτου σε 

λίγα χέρια, σε ομίλους και μονοπώλια και αυτοί να καταστρέφονται. Οι 

εργαζόμενοι που έχουν 4ωρη εργασία και αμείβονται με 380 ευρώ, 

θέλουν δουλειά με πλήρες ωράριο, με… πλήρη ζωή.  

Οι εργαζόμενοι των προγραμμάτων και των ελαστικών σχέσεων 

εργασίας, θέλουν δουλειά με δικαιώματα και αμοιβές ανθρώπινες. 

Οι συνταξιούχοι θέλουν συντάξεις που να επαρκούν για να τα βγάλουν 

πέρα με τις ανάγκες τους για ένα μήνα και όχι να «παραμιλούν» μετά το 

δεκαπενθήμερο. Να μην τους κυνηγούν οι τράπεζες, η εφορία, η ΔΕΗ για 

να τους κάνουν τη ζωή κόλαση. 

Από την άλλη πλευρά, οι «επενδυτές», οι «αγορές», δηλαδή το κεφάλαιο, 

θέλουν να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους, όχι από την «καλή τους 

την καρδιά», αλλά για το κέρδος που θα έχουν. Θέλουν η οικονομία μας 

να είναι ανταγωνιστική, που σημαίνει μισθούς φτώχιας και ελαστικές 

σχέσεις εργασίας, μείωση του «μη μισθολογικού κόστους», δηλαδή να 



δίνουν ελάχιστα για την ασφάλιση των εργαζομένων, που θα έχει ως 

αποτέλεσμα τις συντάξεις πείνας. Θέλουν να ελαφρυνθεί ακόμα 

περισσότερο η φορολογία του κεφαλαίου, που σημαίνει ότι τη λειτουργία 

της χώρας μας θα την αναλάβουν τα λαϊκά στρώματα που θα χάσουν το 

αφορολόγητό τους.  

Όλα αυτά, σημαίνουν κέρδη για το κεφάλαιο και φτώχια για τον 

παραγωγό του πλούτου, που είναι οι εργαζόμενοι. 

Αυτά υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται μέσω των 

μνημονίων και των αντιλαϊκών νόμων κι επειδή η αδικία βοά, δεν μας 

εξαπατούν τα κροκοδείλια κλάματα και οι ανακοινώσεις, του τύπου ότι 

δεν μπορεί η ανάπτυξη να στηριχθεί στη συντριβή της εργασίας. Τα έργα 

τους λένε ότι η συντριβή έγινε και θα συνεχίζεται εάν δεν τους εμποδίσει 

ο λαός. Ο Δήμος καλείται πολλές φορές να διαμορφώσει «φιλικό 

περιβάλλον» για την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών 

ομίλων. Ο Δήμος όμως, πρέπει να προστατεύει το δημόσιο πλούτο και τα 

χρήματα που έχει πρέπει να κατευθύνονται στην ικανοποίηση των 

αναγκών του λαού μας.  

Η παρακμή πρέπει να σταματήσει και γι’ αυτό εμείς δεν πρόκειται ν’ 

ακολουθήσουμε τη λογική που λέει ότι κάποιοι θα κερδίζουν και οι 

εργαζόμενοι θα βρίσκονται στο περιθώριο.  

Έχουμε ανάγκη από προσωπικό στο Δήμο. Γιατί λοιπόν δεν ενώνουμε τις 

δυνάμεις μας και να αποκτήσουμε 1.000 εργαζόμενους; Κι επειδή ακούω 

πολλές φορές, να αγωνιάτε για τον τουρισμό, γιατί δεν μπορεί η 

Περιφέρεια να κάνει τις νησίδες στις εισόδους της πόλης μας; Προφανώς 

γιατί δεν έχει προσωπικό. Αν θέλουμε τουρισμό, θέλουμε και προσωπικό 

για μια πόλη όμορφη και λειτουργική.  

Για μας υπάρχει λύση, αλλά πρέπει να προσδιορίσουμε για τίνος όφελος 

θα είναι αυτή η λύση. Εμείς, επειδή αγωνιούμε για τους εργαζόμενους, 

για τους επαγγελματίες που καταστρέφονται και για τους μικρομεσαίους 

αγρότες που ξεκληρίζονται πιστεύουμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός 

της διεκδίκησης για την ικανοποίηση των υπερώριμων λαϊκών αιτημάτων. 

Να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο λαός μας. 

Δυνατότητες, επιστημονικές και τεχνικές υπάρχουν. Ζωντανό 

παράδειγμα ο Δήμος μας, που με τις δυνατότητες που έχουμε, κρατάμε 

την πόλη μας ζωντανή και μέρα με τη μέρα τη φτιάχνουμε όλο και πιο 

όμορφη. Είναι μια πόλη εργοτάξιο, γιατί πολύ απλά, οργανώσαμε τις 

ελάχιστες δυνάμεις που έχουμε για το καλό των δημοτών μας. Σκεφτείτε 

αυτό να γινόταν σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχουμε μπροστά μας χρόνο για 

διάλογο και πιστεύω ότι ο λαός μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, 

προς όφελός του».  


