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Ανακοίνωση της Δημοτικής κίνησης Πειραιά «το Λιμάνι της Αγωνίας» για τη στάση του
Δήμαρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη στα πρόσφατα γεγονότα με αφορμή την συγκέντρωση
του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά:
«Τα γεγονότα είναι γνωστά. Σε σύνοψη, μία μικρή
ομάδα νεαρών κυρίως ατόμων -οπαδοί, κατά δήλωση τους, της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣσυγκεντρώθηκε έξω από το χώρο προκαθορισμένης ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών κ.
Ευκλείδη Τσακαλώτου στην πόλη μας, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την «άδικη
συμπεριφορά της κυβέρνησης προς τον πρώην πρόεδρο της ομάδας κ. Βαγγέλη Μαρινάκη».

Θεμιτό βέβαια κάποιος να διοργανώνει και να συμμετέχει σε συγκεντρώσεις. Άλλωστε
προς έναν Υπουργό Οικονομικών διαχρονικά υπάρχουν λόγοι διαμαρτυρίας. Δυστυχώς, οι
διαδηλωτές είχαν μόνο λόγο τις ποινικές διώξεις του κ. Μαρινάκη, με το συμπυκνωμένο
στο σύνθημά τους μήνυμα «κράτος δεν είναι ο πρωθυπουργός, κράτος είναι ο Ολυμπιακός».

Η αστυνομία τους απώθησε με χρήση χημικών –με την οποία η δημοτική κίνηση «το
Λιμάνι της Αγωνίας - Πειραιάς η πόλη μας» διαφωνεί κάθετα– και τα επεισόδια
συνεχίστηκαν με τους συγκεντρωμένους από την πλευρά τους να εκτοξεύουν πέτρες,
μπουκάλια και άλλα αντικείμενα που προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, ενώ
ολοκληρώθηκαν με την πυρπόληση κάδων της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, που
χρησιμοποιήθηκαν και ως οδοφράγματα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας.
Τέτοιες ενέργειες συχνά παρακολουθούμε να γίνονται και σε άλλου περιεχομένου
συγκεντρώσεις από τους γνωστούς «μπαχαλάκηδες».

Το ΛτΑ καταδικάζει απερίφραστα τα επεισόδια, όπως και τη μετακύλιση της εμπλοκής
του κ. Μαρινάκη με τη Δικαιοσύνη στην αγαπημένη ομάδα της πόλης μας και στους
πολυάριθμους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι -είμαστε βέβαιοι- δεν επικροτούν
τέτοιου είδους ενέργειες.

Καταδικάζουμε επίσης τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος, έστω και ως τύποις πρόεδρος
της ομάδας, δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τα επεισόδια. Αντιθέτως, την ώρα που
αυτά ήταν σε πλήρη εξέλιξη, στην παράλληλη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,
δήλωνε ότι έχουν δικαίωμα οι οπαδοί να διαδηλώνουν -λες και αυτό ήταν το διακύβευμαυποδαυλίζοντας τέτοιες συμπεριφορές.
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Στη συνέχεια εγκατέλειψε τη συνεδρίαση χωρίς μέχρι σήμερα να βρει μία κουβέντα να
πει για τα γεγονότα, ο κατά τα λοιπά λαλίστατος δήμαρχος. Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος,
σε προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, είχε αρνηθεί την έκδοση
ψηφίσματος κατά της επίθεσης της ΧΑ στον κοινωνικό χώρο ΦΑΒΕΛΑ, επειδή σε αυτό το
ψήφισμα απαιτούσε να εμπεριέχεται και καταδίκη κάθε βίαιου επεισοδίου στη χώρα μας,
αγνοώντας ή θεωρώντας αμελητέο το γεγονός ότι η ΧΑ είναι μία φασιστική και
εγκληματική οργάνωση με πολιτικό σχέδιο και πολλά παρακλάδια.

Εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την οργή του για τα επεισόδια που σημειώνονται κατά
καιρούς στην Αθήνα με φθορές και υλικές ζημιές -που φυσικά είναι καταδικαστέα- ο
δήμαρχος ουδόλως εξοργίστηκε, όπως φαίνεται, με τις έστω και μικρότερης έκτασης
ζημιές που προκλήθηκαν στην πόλη του. Ούτε φυσικά κάποιος δημοτικός σύμβουλος της
παράταξής του.

Έτσι, ο κ. Μώραλης έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι ο μόνος εν ενεργεία δήμαρχος που
δεν ενοχλείται με επεισόδια τέτοιου είδους και τα οποία στρέφονται κατά του δήμου και
της πόλης του, επιλέγοντας σαφέστατα την ταυτότητα του ποδοσφαιρικού παράγοντα από
αυτή του δημάρχου ή αλλιώς πρόεδρος-δήμαρχος vs δημάρχου της πόλης».
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