Πειραιάς, 17.4.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΩΡΑΛΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ»
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον «Πειραιά Νικητή»

Σε

μια

μεγάλη

εκδήλωση

νίκης,

μετατράπηκε

η

παρουσίαση

των

υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του συνδυασμού
«Πειραιάς Νικητής», από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη.
Η αίθουσα «RED1925» του Γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης» αποδείχθηκε πολύ μικρή για
να χωρέσει τις χιλιάδες των δημοτών που έδωσαν το παρών σήμερα στην εκδήλωση,
προκειμένου να δηλώσουν τη στήριξή τους στον σημερινό Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη
και στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής».
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, στην ομιλία του, αφού έκανε έναν
συνοπτικό απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής από το 2014 έως το
2019, επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Πριν από 5 χρόνια ξεκινήσαμε με τον
Βαγγέλη Μαρινάκη και με μια ομάδα ανθρώπων με πραγματική αγάπη για
τον Πειραιά, να κάνουμε ένα όνειρό μας πραγματικότητα. Να ξαναγεννηθεί
ο Πειραιάς. Να γίνει μια πόλη σύγχρονη, μια πόλη Ευρωπαϊκή, μια πόλη
όπως την ονειρευόμαστε και τη θέλουμε».
Στη συνέχεια ο κ. Μώραλης ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή δούλεψε σκληρά τα
τελευταία 5 χρόνια, με προγραμματισμό και λεπτομερή σχεδιασμό, προσθέτοντας:
«Δεν το βάλαμε κάτω, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που είχαμε να

αντιμετωπίσουμε. Παρά την πολιτική αστάθεια, την οικονομική και κοινωνική
κρίση, συνεχίσαμε να παλεύουμε με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τις
ικανότητές μας. Και είμαστε υπερήφανοι, διότι πετύχαμε πολλά».
Αναλυτικότερα με το έργο που υλοποιήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια στην πόλη, ο
κ. Μώραλης αναφέρθηκε στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, λέγοντας πως
η Δημοτική Αρχή, κατάφερε να εξασφαλίσει 80 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά
πάνω από 111.000.000 για την ανάπτυξη του Πειραιά. Επιπλέον αναφέρθηκε στις
επενδύσεις που υλοποιούνται στην πόλη, στα οικονομικά του Δήμου, στη
μείωση των τελών, λέγοντας πως για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση
μειώθηκαν 10% τα δημοτικά τέλη, στις μεγάλες παρεμβάσεις που έχει
δρομολογήσει η Δημοτική Αρχή όπως είναι η ανάπλαση του Μικρολίμανου, η
αξιοποίηση του Πύργου και η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του Αγίου
Διονυσίου. Ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη σημαντική
κοινωνική πολιτική που έχει αναπτύξει ο Δήμος, σε αναπλάσεις πλατειών,
μεγάλων εμπορικών πεζόδρομων και παιδικών χαρών, στις μεγάλες
πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις που έχει υλοποιήσει ο Δήμος.
Μάλιστα ο κ. Μώραλης ανέφερε πως παρά το γεγονός ότι το 2015 ήταν ουσιαστικά
μια «χαμένη» χρονιά για τη χώρα, λόγω των 2 εκλογικών αναμετρήσεων και του
δημοψηφίσματος, η Δημοτική Αρχή κατάφερε να υλοποιήσει και να δρομολογήσει
σημαντικές παρεμβάσεις.
Επιπλέον ο κ. Μώραλης, αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετώπισε η
Δημοτική Αρχή με τις καθυστερήσεις έργων εξαιτίας της κεντρικής διοίκησης, όπως
είναι το τραμ, το μέτρο, η μετεγκατάσταση των Δικαστηρίων του Πειραιά, καθώς και
η έλλειψη ασφάλειας στην πόλη, λόγω υποστελέχωσης των αστυνομικών τμημάτων.
Ο κ. Μώραλης στη συνέχεια επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα 5 χρόνια,
αποδείξαμε ότι είναι εφικτό μια δημοτική ομάδα να υπηρετεί τους δημότες.
Είμαστε μια δημοτική αρχή που νοιάζεται να λύσει τα προβλήματα και όχι
να παίξει κομματικά παιχνίδια», προσθέτοντας πως στις δημοτικές εκλογές
οι δημότες ψηφίζουν για Δήμαρχο και όχι για τον επόμενο πρωθυπουργό.
Ακολούθως ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε στους 12 άξονες του προγράμματος
του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής», το οποίο θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια

στον Πειραιά και θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στους πόρους της Ο.Χ.Ε.
Αναλυτικότερα:
1ος Άξονας: Καλύτερη ζωή στην πόλη
2ος Άξονας: Φροντίδα για όσους έχουν ανάγκη
3ος Άξονας: Ώθηση στην οικονομία της πόλης
4ος Άξονας: Έμφαση στη Γαλάζια Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα
5ος Άξονας: Προτεραιότητα στις Γειτονιές
6ος Άξονας: Ο Πολιτισμός στο επίκεντρο
7ος Άξονας: Ο Πειραιάς Προορισμός
8ος Άξονας: Αθλητισμός για όλους
9ος Άξονας: Νέα «Έξυπνη Πόλη»
10ος Άξονας: Αλλάζουμε την εικόνα της πόλης
11ος Άξονας: Ανοιχτή και Έξυπνη Διακυβέρνηση
12ος Άξονας: Σχεδιάζουμε τον Πειραιά του 2030
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, παρουσίασε στη συνέχεια τους
υποψήφιους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους του συνδυασμού «Πειραιάς
Νικητής».
Κλείνοντας ο κ. Μώραλης τόνισε: «Σήμερα, ξεκινάμε έναν νέο αγώνα, έναν
όμορφο

αγώνα

προκειμένου

οι

Πειραιώτισσες

και

οι

Πειραιώτες

να

μας

ξαναεμπιστευθούν. Ο «Πειραιάς Νικητής», συνεχίζει δυναμικά. Ως ένας
υπερκομματικός συνδυασμός, μακριά και έξω από κόμματα, ο οποίος συγκεντρώνει
άξιους και ικανούς υποψηφίους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Και είμαι
ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι καταφέραμε να φέρουμε κοντά μας ακόμα
περισσότερους ανθρώπους που έβαλαν στην άκρη κομματικές πεποιθήσεις,
που παραμέρισαν τις όποιες διαφωνίες και αντιθέσεις και συνεργάζονται με
μοναδικό σκοπό να υπηρετήσουν το συμφέρον των Πειραιωτών».

Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, στην ομιλία του τόνισε:
«Φίλες και Φίλοι,
Πριν από πέντε χρόνια, μια ωραία παρέα από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με την
ίδια αγάπη και το ίδιο όραμα για τον Πειραιά, βγήκαμε μπροστά για να
δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας. Αυτό ήταν το βασικό
κίνητρο για την συγκρότηση του υπερκομματικού συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής».
Προσωπικά από την πρώτη στιγμή είχα δεσμευτεί ότι θα δρομολογούσα και θα
υλοποιούσα άμεσα στον Πειραιά μας, ορισμένα απαραίτητα έργα υποδομής και
βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και μια σειρά από κοινωνικές δράσεις για
τους συμπολίτες μας.
Σήμερα, 5 χρόνια μετά, μπορώ να περπατάω στην πόλη μας και να κοιτάω όλους
εσάς εδώ, αλλά και την κάθε Πειραιώτισσα και τον κάθε Πειραιώτη στα μάτια, και να
τους πω ότι αυτό το συμβόλαιο καρδιάς που υπογράψαμε το 2014 το τήρησα σε όλα
τα επίπεδα και με το παραπάνω. Kι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ακόμη κι εκείνοι
που μας αντιπολιτεύονται με μένος. Πλατείες, παιδικές χαρές, δενδροφυτεύσεις,
γήπεδα, παρεμβάσεις στις προσόψεις των κτηρίων που έπνιγαν το κέντρο της πόλης,
αναπλάσεις και δράσεις που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας με δύο εκατομμύρια οδηγούς βιβλία που
διανεμήθηκαν, παρεμβάσεις πολιτισμού που συνδέονται άρρηκτα με την ιστορική μας
μνήμη και τη ναυτική μας παράδοση, πολύπλευρες ενέργειες σε συνεργασία με το
Δήμο και την Μητρόπολη Πειραιά για τη σίτιση χιλιάδων δημοτών καθημερινά, καθώς
και κάλυψη των εξόδων για τις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης, αποτέλεσαν την
έμπρακτη ανταπόδοση της συγκινητικής εμπιστοσύνης που έδειξε ο πειραϊκός λαός
στον Πειραιά Νικητή και στο πρόσωπό μου.
Αυτή η εμπιστοσύνη, ήταν, είναι και θα είναι διαχρονική έμπνευση ανιδιοτελούς
προσφοράς για μένα και ταυτόχρονα η παρακαταθήκη, με βάση την οποία ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα που θα
καταστήσουν τον Πειραιά μια σύγχρονη και ακόμη πιο όμορφη πόλη. Άλλωστε, είχα
πει από τις προηγούμενες εκλογές ότι στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και
καθημερινά δουλεύω εδώ, έχω μόνο να δώσω και τίποτα να πάρω. Κάναμε πολλά
και σίγουρα παρακάμπτοντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντήσαμε στη
διάρκεια αυτής της θητείας, θα γίνουν ακόμη περισσότερα.

Βλέπετε σ’ αυτή την προσπάθεια δεν είχαμε ποτέ την ψευδαίσθηση ότι θα είχαμε την
συνδρομή του κεντρικού κράτους και ιδιαίτερα της παρούσας διακυβέρνησης, η οποία
κλείνει συνέχεια τ’ αυτιά της σε υπαρκτά μεγάλα προβλήματα.

Χαρακτηριστικά

παραδείγματα η έλλειψη δυναμικού σε αστυνομία και τροχαία με τραγικές συνέπειες
στο κυκλοφοριακό, ο εμπαιγμός για την μεταστέγαση των Δικαστηρίων στην Ράλλειο,
οι ηθελημένες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων του τραμ και του μετρό
που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια την πόλη ένα τεράστιο εργοτάξιο, προκαλώντας
σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως το αποκορύφωμα.
Πρόσφατα, η αδιανόητη απόφαση του ΚΑΣ για την κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου
σχεδόν του μισού Δήμου Πειραιά. Δεν περιμέναμε βεβαίως κάτι διαφορετικό από μια
κυβέρνηση που θα μείνει στην ιστορία της χώρας ως η πιο ανακόλουθη όλων των
εποχών. Θα έσκιζαν τα Μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και τελικά υπέγραψαν
το χειρότερο εξ αυτών. Θα προστάτευαν τα σπίτια των Ελλήνων και τελικά τα
βγάζουν καθημερινά στον πλειστηριασμό. Θα υπερασπίζονταν τα δικαιώματα των
πολιτών και είδαμε να ρίχνουν χημικά σε οικογένειες και μικρά παιδιά που
διαδήλωναν για την προδοσία της Μακεδονίας μας. Θα έφερναν διαφάνεια στον
δημόσιο βίο και τελικά ξεπούλησαν την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια, ενώ με
τη

βοήθεια

πρόθυμων

κρατικών

λειτουργών,

καταργούν

κάθε

έννοια

Συνταγματικότητας και διάκρισης των εξουσιών.
Έχω πει και πριν από λίγο καιρό, ότι ο Πειραιάς με την βαριά ιστορία του και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του μπορεί και οφείλει να στείλει ένα ηχηρό
μήνυμα. Ότι θα πρέπει να μπει άμεσα ένα τέλος σ’ αυτή τη διαρκή παρωδία που
παρακολουθούμε και στην οποία κανείς σκεπτόμενος πολίτης δεν μπορεί πλέον να
είναι απλός παρατηρητής. Άλλωστε, ήμασταν οι πρώτοι που το 2014 δείξαμε τον
δρόμο για το πέρασμα σε μια άλλη πολιτική λογική και μια σύγχρονη Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Συστήσαμε έναν υπερκομματικό συνδυασμό που αγκάλιασε και
συνεχίζει να αγκαλιάζει όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες. Κεντρική
στόχευσή μας και σ’ αυτή τη νέα πορεία που αρχίζει από σήμερα είναι να
ολοκληρώσουμε και τις άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που έχουμε εξαγγείλει. Όπως
για παράδειγμα ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο κι ένα κολυμβητήριο που να
αρμόζει στην πόλη μας και το οποίο θα κατασκευαστεί με προσωπική μου δαπάνη.
Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, η Περιφέρεια και η Πολιτεία δεν αποδεσμεύει έναν
από τους υπάρχοντες και αναξιοποίητους χώρους για την κατασκευή του.
Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τις πολύπλευρες ενέργειές μας για να δώσουμε

αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης, ένας τομέας, στον
οποίο όπως είδατε και στο βίντεο που προηγήθηκε, η Δημοτική μας Αρχή έχει δώσει
ισχυρό δείγμα γραφής χάρη στις αναπλάσεις στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης, τον
Άγιο Διονύσιο, το Μικρολίμανο και την Τρούμπα, καθώς και στις πρωτοβουλίες μας
για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην πόλη που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο
στη σύσταση εκατοντάδων νέων επιχειρήσεων και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων
εργασίας.
Το 2014 έλεγα πως η δουλειά μας και η γενικότερη παρουσία μας στον απαιτητικό
χώρο της Ναυτιλίας, όπου κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε μεγαθήρια και βγαίνουμε
νικητές, μας συνιστά εγγυητές για να επαναφέρουμε την αισιοδοξία στις καρδιές των
Πειραιωτών και αυτό ακριβώς κάνουμε μέρα με την μέρα. Άλλοι προπαγανδίζουν την
μιζέρια και την εμμονή στο παρελθόν. Εμείς ναι, είμαστε ΟΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Γι’ αυτό και θα ήθελα με την σειρά μου να καλέσω τους Πειραιώτες να βάλουν και
πάλι το χέρι στην ΚΑΡΔΙΑ και να γίνουμε και πάλι μια ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ, αλλά και μια
δυνατή γροθιά που θα εξασφαλίσει το αύριο της πόλης μας. Κι εμείς, όλα τα στελέχη
του Πειραιά Νικητή ΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΜΕ τους πάντες, ακόμη και τους αντιπάλους μας,
αφού μετά τις εκλογές θα είναι κι εκείνοι σύμμαχοί μας στον κοινό σκοπό να
αποκτήσει και πάλι το μεγάλο λιμάνι την αίγλη που του αρμόζει. Δεξιοί, Φιλελεύθεροι,
Κεντρώοι και Αριστεροί. Στον Πειραιά που θέλουμε και για τον οποίο παλεύουμε δεν
περισσεύει κανείς.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πως από την πρώτη στιγμή που κερδίσαμε το 2014,
γνώριζα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πλατιά συμμαχία που σχηματίσαμε στον
Πειραιά και η μεγάλη μας νίκη. Δεν μπορούσα ποτέ όμως να φανταστώ το μέγεθος
του πολέμου που θα ξεκινούσε στο πρόσωπό μου. Μας μιλούν για διαπλοκή. Εγώ
όπως έχω πει επανειλημμένα δεν έχω ούτε μια δουλειά με το ελληνικό Δημόσιο, ούτε
σκοπεύω να αποκτήσω. Μόνο επενδύω στη χώρα μου τα χρήματα που βγάζω από τη
δραστηριότητά μου στο εξωτερικό, στον τομέα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. Διαπλοκή είναι να
δημιουργείς τις συνθήκες για να παίρνεις δουλειές από το Δημόσιο. Διαπλοκή είναι να
μην υπάρχουν στεγανά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που προσδοκούν το
ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ. Όλα αυτά ας τα αναζητήσουν αλλού, μακριά από μένα.
Πραγματικά, δεν περίμενα ποτέ ότι η διάθεσή μου να προσφέρω στον τόπο και την
πατρίδα μου χωρίς να περιμένω τίποτα και από κανέναν, θα αποτελούσε αφορμή για

να γνωρίσω τον φθόνο ενός ακραία κυνικού συστήματος εξουσίας, το οποίο
επιστρατεύει θεσμικά παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λειτουργούς, επιχειρώντας
να καταστήσει εργαλείο λάσπης την ίδια την δικαστική εξουσία, για να σπιλώσει
όσους δεν υποκύπτουν στις διαταγές του. Το ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι δεν λυγίζω.
Όπως έλεγε και ο Νίκος Καζαντζάκης, η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο
άνθρωπος αντέχει. Ιδιαίτερα όταν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, όπως εγώ που ουδεμία
σχέση είχα ή θα μπορούσα να έχω με στημένες κατηγορίες. Έχω μάθει να κάνω
υπομονή και στο τέλος δικαιώνομαι πανηγυρικά. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι πως δεν
θα άλλαζα με τίποτα αυτό το πανέμορφο ταξίδι μας και θα το έκανα ξανά και ξανά.
Εξάλλου το αυθόρμητο χαμόγελο και η μεγάλη αγάπη των αμέτρητων φίλων και των
ανθρώπων που μεγαλώσαμε μαζί είναι για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή και η
δύναμη να ξεπερνώ κάθε εμπόδιο.
Σας ζητώ λοιπόν αυτό το συμβόλαιο καρδιάς του 2014, να το ανανεώσουμε ακόμη
πιο δυναμικά στις 26 Μαΐου, ώστε να κερδίσουμε όλοι μαζί το μεγάλο μας στοίχημα
να παραδώσουμε στα παιδιά του Πειραιά την πόλη που τους αξίζει. Σ’ αυτόν τον τίμιο
αγώνα για μία ακόμη μεγάλη νίκη και μεγάλη δικαίωση, δηλώνω παρών στο
ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας, δίπλα στον Γιάννη Μώραλη, δίπλα σε όλους σας
και δίπλα στα παιδιά του Πειραιά. Να είστε καλά και πάντα νικητές. ΖΗΤΩ Ο
ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
Σας ευχαριστώ πολύ».

Επισυνάπτονται οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι του
συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής»

