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Ο Δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Τα παράπονα σας
στο Δήμαρχο», στο δημοτικό ραδιόφωνο «Κανάλι 1 - 90,4 FM, ανάμεσα στα άλλα δήλωσε
τα εξής:
ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ «Είδα προχθές τον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τρόμαξα. Ένα παραλήρημα επιθετικότητας. Αυτό
βλάπτει. Η έλλειψη μια κυβέρνησης εθνικής αξιοπρέπειας, η οποία θα πει: βρε παιδιά και
εσείς όταν μας τα δανείζατε, ξέρατε τη δυσκολία αποπληρωμής. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα
του πολιτισμού και στην οποία η Ευρώπη οφείλει το όνομά της. Δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς
Ελλάδα. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ευρώ. Είναι πολιτισμός, είναι ανθρωπισμός και δεν
μπορείς με την ευκολία που πετάς το χαρτομάντιλο, που χρησιμοποίησες μια φορά, να
πετάς τον εργαζόμενο στο δρόμο. Είναι ντροπή. Πρέπει να ανασκουμπωθούμε. Πρέπει να
πάμε με άλλη λύση.
Εγώ δεν μιλώ κομματικά,
παρά τη δεδομένη πολιτική μου προέλευση, αλλά αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, είναι
μονόδρομος. Ισχυρή λαϊκή εντολή για επαναδιαπραγμάτευση, με όρους αξιοπρέπειας.
Ασφαλώς τα χρωστάμε τα χρήματα και ασφαλώς μας χρωστάνε χρήματα. Μας χρωστάνε
μια μοναδική συνέπεια σε συμμαχικές και εταιρικές υποχρεώσεις. Ως Ελλάδα δεν είμαστε
ποτέ απόντες από όλους τους αγώνες της ανθρωπότητας για ελευθερία και δημοκρατία και
αυτές κοστίζουν και αίμα και χρήματα.
Θέλουμε κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Δεν την έχουμε. Δεν πρέπει
να ξυπνάμε με δελτίο απολύσεων και μειώσεως των αποδοχών. Δεν μπορεί να τα λένε όλα
αυτά, χωρίς να ντρέπονται, όταν κέρδισαν τις εκλογές, λέγοντας: λεφτά υπάρχουν.
Υψώνω την φωνή, έχοντας πλήρη συνείδηση του τί θα πει υπερκομματικός Δήμαρχος. Είμαι
ως Δήμαρχος υπερκομματικός. Το ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι αντιμετωπίζονται ως ίσοι.
Ποτέ δεν ρώτησα, ποτέ δεν έμαθα, ποτέ δεν θέλω να μάθω τι ψηφίζουν.
Θα θυμάστε ότι ακαριαία και αποτελεσματικά αντιμετωπίσαμε το κίνδυνο δημιουργίας
καθεστώτος εφεδρείας στο Δήμο.
Εφεδρεία εδώ, απολύσεις εκεί. Αυτός είναι πανικός. Ηρεμήστε.»
Σε ερώτηση ακροάτριας, ποια θα ήταν η απάντηση του Δημάρχου αν ο Πρόεδρος της Ν.Δ,
Αντώνης Σαμαράς του πρότεινε να γίνει υπουργός, ο κ. Μιχαλολιάκος απάντησε:
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«Εγώ δεν έχασα τη βουλευτική μου έδρα. Ο Πειραϊκός λαός δεν με άφησε ποτέ χωρίς
βουλευτική έδρα. Μου την είχε δώσει, παραιτήθηκα από κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Το
αποχωρίστηκα με πόνο –αν θέλετε- για να υπηρετήσω κάτι στο οποίο χρωστάω
περισσότερα. Δεν πρόκειται να επιστρέψω στην κεντρική πολιτική πριν ολοκληρώσω το
όραμά μου για τον Πειραιά και δεν νομίζω ότι θα προλάβω να έχω και άλλον ενεργό βίο.
Είναι η υψηλότερη τιμή που μπορεί να έχει ένας πολιτικός του Πειραιά, να είναι Δήμαρχος
του Πειραιά και να δημιουργεί έργο.
Το να γίνω υπουργός, δεν εξαρτάται μόνο από τον κ. Σαμαρά, ο οποίος προφανώς θα το
ήθελε, αλλά εξαρτάται και από εμένα που δεν το θέλω, όχι γιατί το υποτιμώ ή το απαξιώνω.
Γιατί αυτό που κάνω ως Δήμαρχος το αγαπώ πολύ και θα το κάνω μέχρι τέλους. Δεν θα
φύγω από το Δήμο Πειραιά. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα ικανό να με αποσυνδέσει από αυτό
που λατρεύω.»
Ο Δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Τα παράπονα σας
στο Δήμαρχο», στο δημοτικό ραδιόφωνο «Κανάλι 1 - 90,4 FM, ανάμεσα στα άλλα δήλωσε
τα εξής:
Για τα κυβερνητικά μέτρα

«Είδα προχθές τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τρόμαξα. Ένα
παραλήρημα επιθετικότητας. Αυτό βλάπτει. Η έλλειψη μια κυβέρνησης εθνικής
αξιοπρέπειας, η οποία θα πει: βρε παιδιά και εσείς όταν μας τα δανείζατε, ξέρατε τη
δυσκολία αποπληρωμής. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του πολιτισμού και στην οποία η
Ευρώπη οφείλει το όνομά της. Δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα.

Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ευρώ. Είναι πολιτισμός, είναι ανθρωπισμός και δεν μπορείς με την
ευκολία που πετάς το χαρτομάντιλο, που χρησιμοποίησες μια φορά, να πετάς τον
εργαζόμενο στο δρόμο. Είναι ντροπή. Πρέπει να ανασκουμπωθούμε. Πρέπει να πάμε με
άλλη λύση. Εγώ δεν μιλώ κομματικά, παρά τη δεδομένη πολιτική μου προέλευση, αλλά αυτά
που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, είναι μονόδρομος.

Ισχυρή λαϊκή εντολή για επαναδιαπραγμάτευση, με όρους αξιοπρέπειας. Ασφαλώς τα
χρωστάμε τα χρήματα και ασφαλώς μας χρωστάνε χρήματα. Μας χρωστάνε μια μοναδική
συνέπεια σε συμμαχικές και εταιρικές υποχρεώσεις. Ως Ελλάδα δεν είμαστε ποτέ απόντες
από όλους τους αγώνες της ανθρωπότητας για ελευθερία και δημοκρατία και αυτές
κοστίζουν και αίμα και χρήματα. Θέλουμε κυβέρνηση εθνικής ευθύνης και εθνικής
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αξιοπρέπειας. Δεν την έχουμε. Δεν πρέπει να ξυπνάμε με δελτίο απολύσεων και μειώσεως
των αποδοχών. Δεν μπορεί να τα λένε όλα αυτά, χωρίς να ντρέπονται, όταν κέρδισαν τις
εκλογές, λέγοντας: λεφτά υπάρχουν. Υψώνω την φωνή, έχοντας πλήρη συνείδηση του τί θα
πει υπερκομματικός Δήμαρχος. Είμαι ως Δήμαρχος υπερκομματικός. Το ξέρουν όλοι οι
εργαζόμενοι ότι αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Ποτέ δεν ρώτησα, ποτέ δεν έμαθα, ποτέ δεν
θέλω να μάθω τι ψηφίζουν. Θα θυμάστε ότι ακαριαία και αποτελεσματικά αντιμετωπίσαμε
το κίνδυνο δημιουργίας καθεστώτος εφεδρείας στο Δήμο. Εφεδρεία εδώ, απολύσεις εκεί.
Αυτός είναι πανικός. Ηρεμήστε.»

Σε ερώτηση ακροάτριας, ποια θα ήταν η απάντηση του Δημάρχου αν ο Πρόεδρος
της Ν.Δ, Αντώνης Σαμαράς του πρότεινε να γίνει υπουργός, ο κ. Μιχαλολιάκος
απάντησε:

«Εγώ δεν έχασα τη βουλευτική μου έδρα. Ο Πειραϊκός λαός δεν με άφησε ποτέ χωρίς
βουλευτική έδρα. Μου την είχε δώσει, παραιτήθηκα από κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Το
αποχωρίστηκα με πόνο –αν θέλετε- για να υπηρετήσω κάτι στο οποίο χρωστάω
περισσότερα. Δεν πρόκειται να επιστρέψω στην κεντρική πολιτική πριν ολοκληρώσω το
όραμά μου για τον Πειραιά και δεν νομίζω ότι θα προλάβω να έχω και άλλον ενεργό βίο.
Είναι η υψηλότερη τιμή που μπορεί να έχει ένας πολιτικός του Πειραιά, να είναι Δήμαρχος
του Πειραιά και να δημιουργεί έργο.
Το να γίνω υπουργός, δεν εξαρτάται μόνο από τον κ. Σαμαρά, ο οποίος προφανώς θα το
ήθελε, αλλά εξαρτάται και από εμένα που δεν το θέλω, όχι γιατί το υποτιμώ ή το απαξιώνω.
Γιατί αυτό που κάνω ως Δήμαρχος το αγαπώ πολύ και θα το κάνω μέχρι τέλους. Δεν θα
φύγω από το Δήμο Πειραιά. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα ικανό να με αποσυνδέσει από αυτό
που λατρεύω.»
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