Πειραιάς, 16/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Πειραιά και επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής» κ. Γιάννης
Μώραλης παρευρέθηκε χθες, μαζί με τον ηγέτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και υποψήφιο
Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιά κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, στην εκδήλωση των Παλαίμαχων
Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού στο εστιατόριο «ΒΑΓΓΕΙΡ».
Στη διάρκεια της εκδήλωσης εκ μέρους των Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών
απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στον Δήμαρχο Πειραιά και στον κ. Βαγγέλη
Μαρινάκη.
Ο Δήμαρχος Πειραιά και επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής»
κ. Γιάννης Μώραλης στον σύντομο χαιρετισμό του σημείωσε:
«Είναι ιδιαίτερα τιμητικό να σε βραβεύουν οι ήρωες σου. Μεγαλώσαμε μαζί σας, σε
διάφορα στάδια και ηλικίες. Είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε μαζί με το
Σύνδεσμο Βετεράνων το 1994-95. Κάναμε πολλά μαζί, πολλές δράσεις, πολλά
παιχνίδια. Ήμασταν κοντά. Έχω παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη αυτού του
πραγματικά εκπληκτικού συνδέσμου. Όχι λόγω των ανθρώπων μόνο αλλά λόγω της
κοινωνικής προσφοράς του, μέσα από τους εκατοντάδες αγώνες σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας. Είχα την χαρά να συνεργαστώ με όλους σας, άλλους λιγότερο άλλους
περισσότερο, πολλούς από εσάς να σας ζήσω και μέσα στην ομάδα. Στην ομάδα
εργάστηκα 21 χρόνια, δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Είμαστε μια ομάδα ο «Πειραιάς
Νικητής», όπως ομάδα είναι και ο Ολυμπιακός. Ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι

οι ομάδες κερδίζουν και όχι τα άτομα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος κάναμε αρκετά,
θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ζητάμε την στήριξή σας, να κάνουμε μια
δυνατότερη νίκη από το 2014 και πιστεύω θα είναι μεγαλύτερη νίκη. Είμαστε δυνατή
ομάδα,

έχουμε

γνώση,

διάθεση,

εντιμότητα,

ικανότητα.

Θέλουμε

όλοι

να

προσφέρουμε, κανείς στο Συνδυασμό μας δεν έχει έρθει για να πάρει κάτι από τον
Πειραιά, πόσο μάλλον ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αντιπαρέρχομαι όλες αυτές τις
γελοιότητες τις οποίες ακούμε κατά καιρούς, ότι ήρθαν οι ολιγάρχες να κατακτήσουν
τον πλούτο του Δήμου. Θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας, ευχαριστούμε για την
στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και πόσο μάλλον για τη στήριξη που θα μας δώσετε
αυτές τις δέκα μέρες μέχρι τις εκλογές».
Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Πειραιά κ. Βαγγέλης Μαρινάκης επεσήμανε:
«Είμαστε όπως έχετε δει τα τελευταία πέντε χρόνια στο πλευρό του Γιάννη Μώραλη
όσον αφορά τον Δήμο Πειραιά και μπορώ να πω μετά από όλα αυτά τα χρόνια ότι
μπορούμε και περπατάμε στους δρόμους του Πειραιά με ψηλά το κεφάλι και να
βλέπουμε όλους τους Πειραιώτες στα μάτια γιατί τους είχαμε υποσχεθεί έργα, τους
είχαμε πει λίγα λόγια και το πράξαμε. Επίσης θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και
τη δεύτερη πενταετία μετά και με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, θα είναι ακόμα
καλύτερη και πιστεύουμε ότι σε δύο χρόνια από σήμερα θα περπατάτε σε έναν
διαφορετικό Πειραιά. Εμείς ούτε έργα έχουμε, ούτε δουλειές, ούτε μας ενδιαφέρει ο
Δήμος επιχειρηματικά. Εμείς αγαπάμε τον Πειραιά όπως αγαπάμε και τον Ολυμπιακό.
Είναι οι δύο μεγάλες αγάπες και προχωράμε έτσι. Ζητάω από όλους σας την
συμπαράστασή σας σε αυτό τον τίμιο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει και στις 26 Μαΐου
θέλουμε να είμαστε για άλλη μια φορά νικητές. Σας χρειαζόμαστε όλους στο πλευρό
μας. Όλοι εδώ μέσα που έχετε περάσει από τον Ολυμπιακό και σαν παίκτες και σαν
προπονητές και σαν παράγοντες και μέσα από διάφορες θέσεις, είστε πάντα κοντά.
Είτε είστε μέσα ή έξω από την ομάδα και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί
είμαστε όλοι ενωμένοι. Η αγκαλιά μας είναι μεγάλη. Υπάρχει μια μεγάλη αγάπη που
μας ενώνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που το
βλέπω αυτό εδώ μέσα».

