Πειραιάς, 31/5/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μια μεγάλη συναυλία με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Κώστα Καραφώτη και την
Ασπασία Στρατηγού, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προεκλογική εκστρατεία του
Γιάννη Μώραλη στην πλατεία Κανάρη, εν όψει του δευτέρου γύρου των
αυτοδιοικητικών εκλογών. Χιλιάδες Πειραιώτες έδωσαν δυναμικό παρών, ζωντάνια και
παλμό στη μαζική αυτή εκδήλωση.
Ο Δήμαρχος Πειραιά και επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής»
κ. Γιάννης Μώραλης στην ομιλία του μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τις Πειραιώτισσες
και τους Πειραιώτες για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, τονίζοντας πως ο
«Πειραιάς Νικητής» έλαβε το πολύ μεγάλο ποσοστό του 45,3% στον πρώτο γύρο
των δημοτικών εκλογών, αυξάνοντας κατά 12 μονάδες το ποσοστό του σε σχέση με
το 2014.
«Ο «Πειραιάς Νικητής» πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου
δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την εμπιστοσύνη των πολιτών στον συνδυασμό
μας και μας γεμίζει με αίσθημα ευθύνης, απέναντι σε κάθε Πειραιώτισσα και σε κάθε
Πειραιώτη. Αποτελεί μια έμπρακτη και ξεκάθαρη αναγνώριση για το έργο μας στον
Πειραιά τα προηγούμενα 4,5 χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μώραλης.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε επιγραμματικά στα σημαντικότερα
έργα που υλοποίησε η Δημοτική Αρχή, όπως είναι το νοικοκύρεμα των οικονομικών
του Δήμου, η μείωση των δημοτικών τελών, το αντισταθμιστικό έσοδο ύψους
2.000.000 ευρώ ετησίως για τη λειτουργία του λιμανιού, η αξιοποίηση του Πύργου

Πειραιά, η εξασφάλιση πόρων ύψους 111.683.000 ευρώ για την πραγματοποίηση
έργων και παρεμβάσεων στην πόλη. Αναφέρθηκε

επίσης στις αναπλάσεις του

Μικρολίμανου και του Άγιου Διονυσίου.
Για την Πειραϊκή ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι δεν κινδυνεύει, δεν θα γίνει
λιμάνι, επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή έχει εξασφαλίσει περίπου 7.000.000
ευρώ για την ανάπλαση της.
Για την επόμενη δημοτική περίοδο ο κ. Μώραλης τόνισε ότι θα υλοποιηθούν έργα,
παρεμβάσεις και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα του Πειραιά, θα βελτιώσουν
την καθημερινότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, θα δημιουργήσουν
ευκαιρίες και προοπτική.

«Την Κυριακή οι πολίτες δίνουν ξεκάθαρο μήνυμα και εντολή για να συνεχίσουμε,
πέραν από τεχνητές διαχωριστικές γραμμές, με μόνο γνώμονα το συμφέρον των
πολιτών, με μόνο οδηγό την προοπτική της πόλης μας. Με την εμπιστοσύνη και τη
στήριξη των πολιτών, προχωράμε με θαρραλέα βήματα προς το μέλλον για τον
Πειραιά που ονειρευόμαστε», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Μώραλης.
Ομιλία πραγματοποίησε και ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλης
Μαρινάκης, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο στην πλατεία
Κανάρη. Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης τόνισε:
«Να είστε όλοι καλά. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά απόψε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος
που μετά από σχεδόν 45 ημέρες, ένας ωραίος κι έντιμος αγώνας τελειώνει. Και
τελειώνει όμορφα! Αλλά να ξέρετε ότι για τις δύο ημέρες αυτές που μένουν σας
θέλουμε κοντά μας. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα την Κυριακή, αλλά σας χρειαζόμαστε όλους
σας για να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια κι αυτήν την Κυριακή. Η συμμετοχή
όλων είναι απαραίτητη. Η κάλπη στις 07:00 το πρωί είναι άδεια και πρέπει να γεμίσει.
Σας χρειαζόμαστε όλους κοντά μας. Το επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν υπάρχουν φαβορί. Τα φαβορί τα κάνετε εσείς! Σας χρειαζόμαστε όλους να
ψηφίσετε. Τους φίλους σας, τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας, τους ανθρώπους που
μπορείτε να επηρεάσετε να έρθουν την Κυριακή να ψηφίσουν, να στηρίξουν αυτήν
την προσπάθεια για το μέλλον του Πειραιά! Να είμαστε όλοι περήφανοι!

Κι όπως έχω πει, ό,τι και να είχατε ψηφίσει την περασμένη Κυριακή, εμείς είμαστε
εδώ για όλους τους Πειραιώτες! Δεν υπάρχουν λίγοι! Δεν υπάρχουν πολλοί! Υπάρχει
ένας Πειραιάς ενωμένος , δυνατός και σας θέλουμε όλους κοντά μας! Να είστε όλοι
καλά! Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και να ξέρετε ότι όλες αυτές τις
ημέρες η αγκαλιά σας, το χαμόγελό σας, μας δίνουν δύναμη να κάνουμε ακόμη
περισσότερα, για την όμορφη πόλη μας. Να είστε όλοι καλά! Σας ευχαριστώ πολύ!»

