
                        

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ,  

ΤΟΥ ΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ  Μ.Μ.Ε.  

    ΤΗΛ.: 213 2022144 

Email : typos@piraeus.gov.gr 

Website: www.piraeus.gov.gr     

 

 

Γιάννης Μώραλης-Δήμαρχος Πειραιά  

«Ο εορτασμός των Ημερών Θάλασσας για  8η χρονιά στον Πειραιά ξεκινά στις  

27 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου με ποικίλες εκδηλώσεις και πάντα 

με επίκεντρο την θάλασσα.  

Έχουμε ξαναπεί ότι ο Πειραιάς κοιτάζει προς την θάλασσα, ότι η ναυτιλία και ο 

τουρισμός περνάνε από τον Δήμο του Πειραιά, άρα οι εκδηλώσεις μας είναι 

ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές, βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλουραλισμός στις εκδηλώσεις μας 

και θεωρώ ότι και εφέτος θα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο Δήμος Πειραιά 

με τις «Ημέρες Θάλασσας» αναδεικνύει τη δυναμική του και γίνεται ακόμη πιο 

εξωστρεφής. Καλούμε λοιπόν όλους τους Πειραιώτες και όχι μόνο, να έρθουν 

και να απολαύσουν  όμορφες και σημαντικές εκδηλώσεις».       

 

Ανδριάνα Ζαρακέλη-Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού  και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων   

«Οι Ημέρες Θάλασσας, έρχονται για 8η συνεχόμενη χρονιά στον Πειραιά, με 

σκοπό εφέτος να απολαύσουμε στην πόλη μας όσα μας στέρησε η πανδημία 

τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά από δύο 

χρόνια εφέτος επιστρέφουν στις «Ημέρες Θάλασσας», οι συναυλίες, το πάρτι 
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στην Τρούμπα, οι ανοιχτές εκδηλώσεις, οι χοροί και τα τραγούδια, στο κέντρο 

και τις γειτονιές της πόλης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δεκάδες δράσεις 

για μικρούς και μεγάλους, με το βλέμμα βεβαίως στα μικρά παιδιά που 

κλείστηκαν αναγκαστικά στο σπίτι τα δύο προηγούμενα χρόνια. Καλούμε όλο 

τον κόσμο να συμμετέχει στις Ημέρες Θάλασσας και σας περιμένουμε στον 

Πειραιά από τις 27 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα 

δωρεάν εκδηλώσεων».   

 

Δημήτρης Καρύδης-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης 

Ανάπτυξης  

 «Το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι 

πυλώνας.  Το θέλουμε αυτό ως δημοτική αρχή, διότι θέλουμε να προτρέψουμε 

κυρίως τις νέες ηλικίες, να χρησιμοποιούν αντί αυτοκίνητα και τα εναλλακτικά 

μέσα μετακίνησης.  Θέλουμε ο Πειραιάς,  κι αυτό το προσπαθούμε και μέσα 

από τις αναπλάσεις που κάνουμε, να αποκτήσει και ποδηλατοδρόμους 

οργανωμένα και για εμάς αυτό έχει μία ιδιαίτερη αξία. Ο δεύτερος πυλώνας  

είναι τα θέματα της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και ο 

τρίτος πυλώνας αφορά στα θέματα μετανάστευσης. Στις Ημέρες Θάλασσας 

έχουμε σχετικές εκδηλώσεις και θα χαρούμε να συμμετέχει ο κόσμος». 

 

Ιωσήφ Βουράκης-Πρόεδρος Ο.Π.Α.Ν.  

«Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών, οι εφετινές Ημέρες 

Θάλασσας θα είναι ένα μεγάλο γεγονός, ένας τρόπος ο κόσμος να 

παρακολουθήσει πολλές δράσεις,  τόσο οι Πειραιώτες  όσο και  πολίτες και 

δημότες άλλων δήμων. Ιδιαίτερη σημασία για εμένα έχει ο κολυμβητικός 

μαραθώνιος που θα κάνουμε από τον Σεπτέμβριο πλέον, λόγω αδυναμίας της 

χρήσης του κολυμβητηρίου αυτές τις ημέρες. Είναι μια δράση αφιερωμένη 

στον φίλο μας  Βασίλη Τοκάκη και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον 

Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω»».  
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Αλέξανδρος Τζεφεράκος-Πρόεδρος ΔΗ.ΡΑ.Π.  

«Ό, τι έχει σχέση με τη θάλασσα είναι Πειραιάς. Όταν λες Πειραιάς εννοείς και 

θάλασσα. Όταν έγινε πρώτη φορά μία γιορτή με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

για τις «Ημέρες Θάλασσας», αυτό δημιούργησε την ιδέα - και έτσι ανέλαβε την 

πρωτοβουλία η δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος κ.  Μώραλης - το 2015 να 

κάνουμε ετήσια τη γιορτή. Αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε  στην τωρινή μορφή 

των Ημερών Θάλασσας  που περιλαμβάνει 100 δράσεις. Το Κανάλι Ένα  είναι, 

εκ του ιδρυτικού του λόγου και στόχου, αρωγός σε κάθε δημοτική δράση».  
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