
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  11.5.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΘΗΜΑ ΝΙΚΗΣ  ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» 

 

Με μια μεγάλη εκδήλωση προπομπό νίκης με περισσότερους από 2.500 

Πειραιώτες,  πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του κεντρικού εκλογικού 

κέντρου του Συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής» που βρίσκεται στη συμβολή της 

Λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Τσαμαδού. 

Το εκλογικό κέντρο κατακλύστηκε από πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών, οι 

οποίοι παρευρέθηκαν στα εγκαίνια, προκειμένου να στηρίξουν τον Συνδυασμό 

και τον επικεφαλής του, Γιάννη Μώραλη. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης και ο υποψήφιος Δημοτικός 

Σύμβουλος Πειραιά κ. Βαγγέλης Μαρινάκης στις ομιλίες τους έδωσαν σύνθημα 

νίκης εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου.  

Τον Δήμαρχο προλόγισε η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος κα Ειρήνη Νταϊφά.  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, στην ομιλία του, τόνισε: 

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση σας σε αυτό το κάλεσμά 

μας. Είναι πραγματικά συγκινητικό σε κάθε κάλεσμα του Πειραιά Νικητή, σε 



κάθε κάλεσμα του συνδυασμού μας, της ομάδας μας, να υπάρχει αυτή η 

ανταπόκριση. Είτε πριν λίγες ημέρες στην εκδήλωση για την παρουσίαση του 

συνδυασμού μας, είτε σήμερα στα εγκαίνια του κεντρικού εκλογικού μας 

κέντρου και πολύ περισσότερο θαρρώ, στην κεντρική προεκλογική μας ομιλία 

την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Η ανταπόκριση σας είναι συγκινητική. Είναι 

χαρά μας που είστε εδώ μαζί μας σήμερα, είναι χαρά μας που έχουμε την 

ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε, 15 ημέρες πριν τις εκλογές. Σήμερα είναι μια 

ευκαιρία να δώσουμε μια νέα εκκίνηση για τις τελευταίες 15 ημέρες. Φαίνεται 

ότι ο Πειραιάς Νικητής έχει ένα προβάδισμα. Ξέρουμε ότι η απήχησή μας στην 

κοινωνία είναι πλειοψηφική. Πιστεύω όμως ότι μέχρι τις 26 Μαΐου πρέπει όλοι 

εμείς και όλοι εσείς να βάλουμε τα δυνατά μας, να βγούμε στον δρόμο, να 

μιλήσουμε στους δημότες, να σφίξουμε χέρια, να επικοινωνήσουμε αυτά τα 

σημαντικά που γίνονται στην πόλη μας τα τελευταία 4,5 χρόνια. Γιατί 

πραγματικά φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι γίνονται σημαντικά πράγματα 

στον Πειραιά. Και δεν πρέπει να τραβήξει χειρόφρενο η πόλη. Πρέπει 26 του 

μηνός να πετύχουμε μια σημαντική μεγάλη νίκη. Όχι νίκη του Πειραιά Νικητή, 

όχι νίκη δική μου, του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου. Νίκη της πόλης 

του Πειραιά. Νίκη για να συνεχίσουμε αυτά που έχουμε ξεκινήσει. Νίκη για να 

μην τραβήξουμε χειρόφρενο ή για να μην πάει πάλι πίσω η πόλη. Είναι λογικό 

και προφανές, γυρνάμε όλοι στις γειτονιές αυτές τις μέρες και ακούω ότι 

υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα. Σε κάθε πόλη 

υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτά που γίνονται τα τελευταία 4,5 χρόνια είναι 

πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να ανακόψουμε την πορεία για την ανάπτυξη της 

πόλης. Δεν πρέπει να ανακόψουμε την πορεία για την αξιοποίηση της 

δημοτικής μας περιουσίας, που έμενε αναξιοποίητη, όπως για παράδειγμα ο 

Πύργος. Δεν πρέπει να ανακόψουμε την πορεία μας για τις μεγάλες 

αναπλάσεις, του Μικρολίμανου, του Αγίου Διονυσίου, περιοχών που για χρόνια 

δεν προχωρούσαν, δεν προόδευαν. Δεν μπορούμε να μην συνεχίσουμε το 

νοικοκύρεμα των οικονομικών μας και την αύξηση των εσόδων του Δήμου 

όπως από το λιμάνι. Δεν μπορούμε να μην συνεχίσουμε να είμαστε κοντά 

στον συνάνθρωπό μας, στην Τρίτη ηλικία, στα παιδιά, στην άνεργη μητέρα, 

στους ενήλικες, στις προσπάθειες που κάνουμε μέσω των Κοινωνικών 



Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω της ΚΟ.Δ.Ε.Π.,. Δεν μπορούμε να μην 

συνεχίσουμε την ανάπλαση  όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη 

δημιουργία νέων. Το σκοπευτήριο ξεκινάει, το κολυμβητήριο θα γίνει σε 

δεύτερη φάση. Έχουμε και τη δέσμευση του Προέδρου μας για το 

κολυμβητήριο, με δική του δαπάνη θα γίνει. Δεν πρέπει όλα αυτά να 

ανακοπούν, επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν επιχειρήματα που ναι μεν είναι 

υπαρκτά, αλλά δεν είναι τα σημαντικά. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα 

καθημερινότητας, τα παλεύουμε. Για να τα παλέψουμε και να δώσουμε 

οριστικές λύσεις, έπρεπε να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Δεν πρέπει να 

αναστραφεί για παράδειγμα η αλλαγή όλων των φωτιστικών της πόλης, είναι 

η καθημερινότητα. Δεν πρέπει να εμποδιστεί η ανάπλαση νέων πλατειών. Η 

πλατεία Αλεξάνδρας, Αγίων Αναργύρων, Θεμιστοκλή ήδη αναπλάστηκαν με τη 

βοήθεια του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να φρενάρει 

η δουλειά που κάνουμε για τα νέα παιδιά στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς, η 

προσπάθεια που κάνουμε στα σχολεία, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, 

στην καθαριότητα θέλουμε περισσότερη προσπάθεια και στην ανακύκλωση 

αλλά εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά τη νέα 

προσπάθεια. Εμείς δημιουργήσαμε ένα πακέτο επενδύσεων 111.000.000 ευρώ 

μέσα στη χειρότερη κρίση για την  Ελλάδα και την πόλη. Εμείς, χωρίς τη 

βοήθεια της κεντρικής διοίκησης. Δεν είδαμε καμία βοήθεια, τα μεγάλα έργα 

της κεντρικής διοίκησης είναι αυτά που μας βάζουν χειρόφρενο. Το τραμ 

διέλυσε μας την πόλη ακόμα να ξεκινήσει, το μετρό κάθε δύο χρόνια παίρνει 

ένα χρόνο παράταση. Τα δικαστήρια δεν προχωράνε με ευθύνη της 

Κυβέρνησης.  

Εμείς είμαστε ομάδα, δεν είμαι εγώ το έχω ξαναπεί, ούτε ο σοφότερος, ούτε ο 

εξυπνότερος, ούτε ο ικανότερος, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής 

εμένα, που δουλεύουμε ισότιμα ο ένας δίπλα στον άλλον. Με τους 

εργαζομένους του Δήμου στο πλάι μας και πλάι στην κοινωνία. Με 

συνεργασίες, με την Μητρόπολη μας- ευχαριστώ και τον πατέρα Ιωάννη για 

την παρουσία του  και την ευχή του-με τα επιμελητήρια, με τους εμπόρους, 

με τοπικούς συλλόγους, με όλους αυτούς που αποτελούν την κοινωνία του 



Πειραιά. Πότε είχαν ξαναγίνει στον Πειραιά 80 εκδηλώσεις σε 10 μέρες; 

Πολιτιστικές, αθλητικές επιστημονικά συνέδρια, εκδηλώσεις για τα παιδιά, 

επιδείξεις μόδας, μια ζωντανή πόλη, σήμερα το Street Party στη Τρούμπα που 

θα το χαρούμε όλοι, πότε είχαμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα στην πόλη του 

Πειραιά που γίνονται τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια; Ας μη στεκόμαστε 

λοιπόν με την παλιά εσωστρέφεια και την μεμψιμοιρία, υπάρχουν προβλήματα 

αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο, έτσι να συνεχίσουμε όλοι μαζί με εσάς 

πρώτα, μπροστάρηδες τον Πρόεδρο, τους συμβούλους, τους δημοτικούς, 

τους κοινοτικούς, όλο τον Πειραιά έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε και έτσι 

προχωράμε κάθε μέρα. Έχοντας γνώση τον προβλημάτων αλλά έχοντας και 

την ικανότητα να τα διαχειριστούμε καλύτερα από τους συνυποψηφίους μου, 

τους τιμώ όλους όπως και κάθε Δήμαρχο που πέρασε από την πόλη, που 

σίγουρα προσέθεσε, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αλλά όλοι οι 

Δήμαρχοι προσέθεσαν, τιμώ τους συνυποψηφίους μου, να τους καλέσω ως 

νικητής των εκλογών, με την ομάδα μου να συνεργαστούμε για τα μεγάλα 

θέματα του Πειραιά . Εμείς θα είμαστε οι νικητές, αυτό είναι σίγουρο, αυτό 

είναι βέβαιο, αρκεί να δουλέψουμε 15 μέρες σκληρά, πρώτα οι υποψήφιοι 

αλλά μαζί με εσάς, στις γειτονιές, στο Βώκο, στα Μανιάτικα, στην Αγιά Σοφιά, 

στη Παλιά Κοκκινιά, στα Καμίνια, στη Φρεαττύδα, στο Πασαλιμάνι, στο 

Κέντρο. Επαναλαμβάνω υπάρχουν προβλήματα, το κρίσιμο είναι ποιός μπορεί 

να τα διαχειριστεί καλύτερα και ποιός είναι αυτός που έχει βάλει σε ένα δρόμο 

ανάπτυξης τον Πειραιά. Εμείς είμαστε αυτοί. Όλοι αναγνωρίζουν, οι πολιτικοί 

αρχηγοί, οι συνυποψήφιοί μου, όλοι, ότι ο Πειραιάς έχει μπει σε ένα δρόμο 

ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι και η Δημοτική Αρχή αυτή έχει το μερίδιο που 

της αναλογεί σε αυτή την πρόοδο που υπάρχει.  

Σας καλώ λοιπόν, 15 μέρες να είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα, στο δρόμο και 

να έχουμε μία περήφανη και σημαντική νίκη. Σας κοιτάμε με ψηλά το κεφάλι, 

σας κοιτάμε περήφανα γιατί προσπαθήσαμε, κάναμε πολλά, εδώ είμαστε για 

να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα και για την 

παρουσία σας.  



Και τώρα δώστε μου ένα λεπτό. Έτσι το έχουμε θεσπίσει στον «Πειραιά 

Νικητή» θέλω να καλέσω έναν άνθρωπο, που όχι μόνο υπήρξε εδώ στην 

δημιουργία του Συνδυασμού και στη πρώτη νίκη μας αλλά έναν άνθρωπο που 

στάθηκε τεσσεράμισι χρόνια με κόστος, δίπλα στη πόλη και δίπλα στους 

ανθρώπους του, καλώ τον Βαγγέλη Μαρινάκη για έναν χαιρετισμό». 

Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, 

στην ομιλία του επεσήμανε: 

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας βλέπω όλους εδώ κοντά μας. 

Συνεχίζουμε όλοι μαζί αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν από 4,5 

χρόνια. Σήμερα μπορώ να σας κοιτάζω όλους στα μάτια και να ζητήσω για 

άλλη μια φορά τη στήριξή σας και την ψήφο σας. Για να ολοκληρώσουμε το 

όραμά μας για έναν Πειραιά Νικητή, για έναν Πειραιά που μας κάνει όλους 

υπερήφανους. Θα συνεχίσουμε με λίγα λόγια και πολλά έργα. Θα συνεχίσουμε 

με πολλά έργα και πολλές δράσεις για το μέλλον και το καλό των παιδιών του 

Πειραιά. Έχουμε κάνει ήδη πολλά και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό. 

Είχαμε πει κάτι πριν από 4,5 χρόνια: ότι εμείς μπορούμε. Και συνεχίζουμε να 

μπορούμε. Άρα λοιπόν, εκτός από όλα αυτά που έχουμε κάνει, θα 

συνεχίσουμε ακόμα με ένα κολυμβητήριο, το οποίο θα το φτιάξουμε από την 

αρχή. Παρά τη δέσμευσή μας, δεν μας έχουν παραχωρήσει ακόμα τον χώρο. 

Πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια αυτό θα έχει διευθετηθεί και θα 

προχωρήσουμε. Καθώς επίσης και κάτι άλλο. Είχα δεσμευθεί, ότι με τις 

δράσεις μας και τις αναπλάσεις, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέες 

επιχειρήσεις στον Πειραιά και να μειώσουμε την ανεργία. Είναι κάτι το οποίο 

το έχουμε καταφέρει και είμαστε πολύ υπερήφανοι. Τελειώνοντας, είμαι πάρα 

πολύ χαρούμενος που σας βλέπω όλους εσάς, που ανταποκριθήκατε στο 

κάλεσμά μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Πειραιάς έχει αποφασίσει. Το βλέπουμε 

κάθε μέρα περπατώντας στην πόλη μας. Ο Πειραιάς έχει ήδη βγει 

κερδισμένος. Πάμε όλοι μαζί δυνατά για τα παιδιά του Πειραιά μας. Σας 

ευχαριστώ». 

 


