
 

 

Αγαπητέ Ηλία 

 

Σε ευχαριστώ για την επιστολή σου, την οποία διάβασα με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και με χαρά, καθώς αποτελεί και δική μου πεποίθηση πως εν όψει 

των Δημοτικών Εκλογών του Μαΐου θα πρέπει να γίνει ένας ευρύς, ανοιχτός και 

παραγωγικός διάλογος για την πόλη μας. Οφείλουμε να πετύχουμε τις 

συγκλίσεις που απαιτούνται πέρα και πάνω από κόμματα και πολιτικές απόψεις, 

να συνθέσουμε ιδέες προκειμένου ο Πειραιάς να γίνει αυτό που ορίζει η ιστορία 

του: Μια ανθρώπινη πόλη προόδου και ανάπτυξης για όλους, μια πόλη με 

κοινωνική συνοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες.  

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε εργαζόμαστε από το 2014, υλοποιώντας 

ένα στρατηγικό σχέδιο για τον Πειραιά της επόμενης δεκαετίας, το 

οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων να γίνει η πόλη μας πιο ανθρώπινη, με 

μεγαλύτερη έμφαση σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να γίνει μια πόλη 

πιο ανοιχτή, πιο φιλική και πιο προσβάσιμη, με περισσότερους ελεύθερους 

χώρους και χώρους άθλησης και αναψυχής που θα βελτιώσουν την 

καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών. 

 

Τα ζητήματα που έθεσες βρίσκονται ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητές 

μας. Για του λόγου το αληθές, σχετικές παρεμβάσεις έχουν ξεκινήσει να 

υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί και άλλες βρίσκονται στο στάδιο του 

σχεδιασμού προκειμένου να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Η 

εξασφάλιση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για το Δήμο Πειραιά, μαζί 

με έναν σημαντικό προϋπολογισμό, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη 

το μεγαλύτερο σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην ιστορία της 

πόλης.  

 

Για την ολοκλήρωση του όμως χρειαζόμαστε απαραίτητα την ένωση δυνάμεων. 

Αποτελεί επιθυμία μας η ευρύτερη δυνατή συμμαχία όλων όσων επιθυμούν και 

μπορούν να συνεισφέρουν με προτάσεις και ιδέες. Και σε αυτό μπορείς να 

διαδραματίσεις σημαντικό ρόλο.  



 

 

Η εμπειρία σου στα κοινά του Δήμου, η έντονη  πολιτική σου δράση καθώς και 

οι  προοδευτικές και συνάμα ρεαλιστικές ιδέες σου θα λειτουργήσoυν ενισχυτικά 

και σίγουρα μόνο θετικά για την πόλη μας. 

 

Αγαπητέ Ηλία, 

 

Αποτελεί τιμή για εμένα προσωπικά αλλά και για το συνδυασμό μας η 

συστράτευσή σου σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για τον 

Πειραιά μας. 

 

Με εκτίμηση 

 

Γιάννης Μώραλης 

Δήμαρχος Πειραιά 

 


