




Γεννήθηκα στον Πειραιά.

Μια πόλη μοναδική όσο και αντιφατική, σύγχρονη και παραδοσιακή, τρυφερή 

αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινη.

Στην πορεία μου  γνώρισα μέσα από τις σπουδές, την εργασία μου, τις φιλίες 

μου και τους κοινωνικούς αγώνες, την περηφάνια και τις ομορφιές αυτής της 

πόλης. Έζησα και ζω τις αγωνίες της, ένιωσα τους καημούς της και βίωσα 

αυτό που λέμε «πειραιώτικη μπέσα».

Με λίγα λόγια, ο Πειραιάς είναι το σπίτι μου και η ίδια μου η ζωή.

Συμμετείχα στην αυτοδιοίκηση εδώ και χρόνια με όχημα το Πειραϊκό Δημοτι-

κό Δίκτυο «Το Λιμάνι της Αγωνίας», του οποίο υπήρξα συνιδρυτής και μέλος.

Οι Πειραιώτες με τίμησαν με το παραπάνω -και τους ευχαριστώ γι’ αυτό- 

εκλέγοντάς με δημοτικό σύμβουλο για δύο θητείες και βουλευτή από το 

2007.

Σήμερα, με απόλυτη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης, είμαι έτοιμος να ανα-

λάβω τη δημαρχία του Πειραιά.

Η πορεία μου



Και μόνο ο τίτλος αυτός του Πειραϊκού Δημοτικού Δικτύου τα λέει όλα.

Το «Λιμάνι της Αγωνίας» γεννήθηκε το 1998, σε μια εποχή που ο Πειραιάς 

βυθιζόταν ήδη στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική παρακμή.

Με μια ομάδα πολιτών, ανθρώπων της διπλανής πόρτας, με εργαζομένους, 

ανέργους, φοιτητές, συνταξιούχους, επιστήμονες και επιχειρηματίες, ξεκινή-

σαμε υπηρετώντας το όραμά μας για έναν άλλο Πειραιά.

Τον Πειραιά της αλληλεγγύης, του πολιτισμού, του ζωντανού περιβάλλοντος, 

της παραγωγής και της πρόνοιας για όλους.

Στην πορεία γίναμε χιλιάδες.

Σήμερα, «το Λιμάνι της Αγωνίας» είναι το λιμάνι της ελπίδας, της ανατροπής 

και της πράξης.

Είμαστε οι άνθρωποι που συνδυάζουν την πολύχρονη πείρα στην αυτοδιοίκη-

ση με τις νέες ιδέες.

«Το Λιμάνι 
της Αγωνίας»



Το πειραιώτικο κοινωνικό ψηφοδέλτιο είναι εδώ.

Θέλουμε να δώσουμε στον Πειραιά τη θέση που του αξίζει, ως το μεγαλύτε-

ρο λιμάνι της Μεσογείου.

Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας σε έναν Πειραιά που θα αποκτήσει ζω-

ντανή αγορά και τουριστική κίνηση.

Έναν δήμο Πειραιά που θα φροντίζει τους δημότες και θα αποτελέσει ασπίδα 

προστασίας τους απέναντι στην κρίση.

Επιδιώκουμε τη στρατηγική εμπλοκή του Δήμου στην αναζωογόνηση του 

λιμανιού ως κόμβου της ναυτιλίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με στόχο 

οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την πόλη μας και τη χώρα.

Ο δικός μας 
Πειραιάς





Καθιερώνουμε την κοινωνική προστασία και δικαιοσύνη.

Πρωτοστατούμε και βρισκόμαστε στις δύσκολες στιγμές δίπλα στον δημότη, 

όπως κάναμε πάντα μέσα από το «Λιμάνι της Αγωνίας», δίνοντας στον καθέ-

να το δικαίωμα στην περίθαλψη και αποκτάμε σημαντικό ρόλο στη διάσωση 

και τη στήριξη των μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, Τζάνειο και Μεταξά. 

Φροντίζουμε ώστε ο κάθε συμπολίτης μας να έχει πρόσβαση στα βασικά 

αγαθά όπως  το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, η τροφή και η στέγη.

Παρέχουμε νομική προστασία τους δημότες για την αντιμετώπιση άδικων 

‘χαρατσιών’, κατασχέσεις και διώξεις. 

Στηρίζουμε την ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλες τις 

γειτονιές.

Ενισχύουμε τις υπηρεσίες πρόνοιας.

Δεν αφήνουμε καμία γειτονιά  χωρίς παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.

Υποστηρίζουμε  τις εθελοντικές πρωτοβουλίες για τα κοινωνικά παντοπωλεία και 

το κίνημα “προϊόντα χωρίς μεσάζοντες”, τα κοινωνικά ιατρεία και  φαρμακεία.

Καθιερώνουμε τα κοινωνικά φροντιστήρια για τους μαθητές που έχουν ανάγκη.

Κανείς μόνος 
του στην κρίση



Αναβαθμίζουμε και αναθεωρούμε τη σχέση της πόλης με το λιμάνι, με βασι-

κό άξονα την κατοχύρωση των συμφερόντων της πόλης και των κατοίκων.

Δίνουμε στο λιμάνι άλλο χαρακτήρα, συνδέοντάς το με την πόλη και την 

τοπική αγορά.

Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις  για να παραμείνει ο τουρίστας της κρου-

αζιέρας εδώ, να γοητεύεται και να δένεται με τις ομορφιές  της πόλης μας 

αλλά και με το πειραιώτικο εμπόριο.

Βγάζουμε τον Πειραιά από τον εφιάλτη της ανεργίας, προωθώντας τις τριτογε-

νείς υπηρεσίες, την ανάπτυξη του λιμανιού, του τουρισμού και του εμπορίου. 

Το λιμάνι γίνεται εργαλείο ανάπτυξης με δημόσιο χαρακτήρα και συμμετοχή 

του Δήμου. 

Πειραιάς 
πόλη - λιμάνι



Δημιουργούμε κίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών καταστημάτων, για την 

ενίσχυση των μικρομεσαίων εμπόρων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας.

Ελαφρύνουμε τα δημοτικά τέλη για όσους πλήττονται από την κρίση.

Ιδρύουμε Γραφεία Ενημέρωσης για την προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων 

της τοπικής αγοράς, για τους  Έλληνες και ξένους τουρίστες.

Αξιοποιούμε τη νέα τεχνολογία για την πληροφόρηση των κατοίκων, για τη 

διευκόλυνση των τουριστών και την ανάδειξη των επαγγελματιών. «Ακούμε»  

την @digital_generation και δημιουργούμε νέα ψηφιακά δρώμενα για το 

#limani της καρδιάς μας.

Προχωράμε σε αναπλάσεις κτιρίων  με στόχο την ανάδειξη της πειραιώτικης 

αγοράς και του παραδοσιακού εμπορίου.

Αναμορφώνουμε το ιστορικό παζάρι του Πειραιά κάνοντάς το «γιορτή για την 

πόλη», για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 

Τόνωση 
του εμπορίου



Καθαρίζουμε αμέσως την πόλη μας παντού.

Αναδεικνύουμε την οικολογία,  ως βασική  παράμετρο του προγράμματός  μας.

Ενισχύουμε και επεκτείνουμε την πλήρη ανακύκλωση.

Προστατεύουμε και αναβαθμίζουμε το περιβάλλον.

Δημιουργούμε περιφερειακά πάρκινγκ, με δωρεάν δημοτικά Mini Bus για 

γρήγορη είσοδο-έξοδο στην πόλη. Έτσι αποκτάται εύκολη και γρήγορη πρό-

σβαση στο κέντρο, στις γειτονιές, στην αγορά και στο λιμάνι.

Στηρίζουμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μητροπολιτικού συ-

στήματος μεταφορών, στο οποίο συλλειτουργούν όλες οι γραμμές της πόλης 

(Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακός και εσωτερικό εναέριο τρενάκι του  λιμα-

νιού [Μonorail]). 

Ποιότητα ζωής 
και περιβάλλον

Φωτογραφία από το λεύκωμα 
“Πειραιάς κέντρο ναυτιλίας και 

πολιτισμού” των Γ. Σταινχάουερ, 
Στ. Μαλικούτη, Β. Τσοκόπουλου 

(Αθήνα, 2000)



Ενοποιούμε και συνδέουμε  τους ελεύθερους πράσινους χώρους με στόχο 

την ανάδειξη των αρχαιολογικών, αρχιτεκτονικών και τεχνικών μνημείων, δη-

μιουργώντας τα τρία θεματικά πάρκα που έχουμε σχεδιάσει.

Το Πάρκο της Θάλασσας (από την είσοδο του λιμανιού και το Παλατάκι 

μέχρι το Μικρολίμανο) με τα Μουσεία της Θάλασσας (στην υπό διαμόρ-

φωση Πολιτιστική Ακτή του ΟΛΠ).

Το Πάρκο του Αθλητισμού (στο Νέο Φάληρο με τους ενοποιημένους 

χώρους ΣΕΦ-Σταδίου Καραϊσκάκη-Οικοπέδων ΧΡΩΠΕΙ).

Το Πάρκο των Τρένων (από τη Λεύκα μέχρι το Καστράκι) και το Μουσείο 

των Τρένων στη Λεύκα.

Μετατρέπουμε την Παγόδα σε Μέγαρο Ναυτιλίας και Πολιτισμού με πολλα-

πλές πολιτιστικές και εμπορικές χρήσεις.

Εφαρμόζουμε μελετημένες  λύσεις για το συγκοινωνιακό και το κυκλοφοριακό.

Επιμένουμε στην υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ, για να συνδεθούν 

τα Καμίνια και το Νέο Φάληρο με το κέντρο του Πειραιά.

Δημιουργούμε δίκτυο ποδηλατοδρόμων  από την Πειραϊκή έως το Νέο Φάλη-

ρο και από την Ηετιώνεια έως τη Λεύκα.

Προστατεύουμε τις ακτές μας, εξασφαλίζουμε παραλίες δημόσιες, καθαρές  

και ανοικτές σε όλους.

Δημιουργούμε δρόμους με οδική ασφάλεια, άνετους πεζόδρομους, φροντι-

σμένες πλατείες, ελκυστικές διαδρομές για τουρίστες, κατοίκους, πεζούς και 

ποδηλάτες.

Αναδεικνύουμε και ξαναζωντανεύουμε τα εκατοντάδες ερειπωμένα νεοκλα-

σικά, βιομηχανικά και προσφυγικά κτίρια–μνημεία. 

Στηρίζουμε τον ιδιωτικό τομέα για την αξιοποίηση του τεράστιου κενού οικο-

δομικού αποθέματος της πόλης.

Κρατάμε τα Δικαστήρια στο κέντρο του Πειραιά εγκαθιστώντας τα  σε σύγ-

χρονο μέγαρο. Αποτρέπουμε τη μεταφορά τους εκτός  πόλης.

Εφαρμόζουμε ευρηματικές  και επιστημονικές λύσεις για την αξιοποίηση των 

κενών δημοσίων κτιρίων  για τις λειτουργικές ανάγκες του Πειραιά.

Προχωράμε, αμέσως μετά τις εκλογές, σε προγραμματικές συμφωνίες με το 

Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τον συστημα-

τικό σχεδιασμό επιτυχημένων και ολοκληρωμένων έργων για το περιβάλλον, 

την πόλη και την τοπική οικονομία. 



Τοποθετούμε τον Πειραιά πρώτον στην  ατζέντα του πολιτισμού, απευθυ-

νόμενοι σε Έλληνες και ξένους. Δίνουμε σε όλους  κάποιο κίνητρο για να 

επισκέπτονται τον Πειραιά.

Προτάσσουμε τον πολιτισμό ως στοιχείο της καθημερινότητας.

Προωθούμε τη δημιουργικότητα αποτρέποντας την εμπορευματοποίηση του 

πολιτισμού.

Δημιουργούμε ένα μεγάλο δίκτυο πολιτισμού με κέντρο το Δημοτικό Θέατρο, 

στο οποίο εντάσσονται η Πινακοθήκη, το Παλαιό Ταχυδρομείο, το Κέντρο “Κώ-

στας Κωσταράκος”, το Μουσικό Σχολείο και οι νέες υποδομές πολιτισμού. 

Στηρίζουμε και προωθούμε τις αυτοσχέδιες πρωτοβουλίες των νέων σε όλες 

τις γειτονιές. 

Δημιουργούμε νέα κινηματογραφική λέσχη, αίθουσες μουσικής και τέχνης 

και αναβιώνουμε τον θεσμό των θερινών σινεμά.

Ζωντανεύουμε τα παλαιά και νέα μουσεία της πόλης.

Ενεργοποιούμε τον λαϊκό και ερασιτεχνικό αθλητισμό σε όλες τις γειτονιές 

στηρίζοντας και ενισχύοντας τοπικά σωματεία.

Διεκδικούμε τον έλεγχο του ΣΕΦ με τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη 

διοίκησή του. 

Δεσμευόμαστε για την επαναφορά του κλασικού αθλητισμού στον Πειραιά 

και των αθλητικών χώρων που εξαφάνισε η εμπορευματοποίηση. 

Πολιτισμός 
και αθλητισμός



Ο δήμος είναι κύτταρο πρωτογενούς εξουσίας των πολιτών και πρέπει να 

αποτελεί τον βασικό πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας μας.

Ο δήμος πρέπει να  αναβαθμισθεί και να αποτελέσει την πιο κοντινή εξουσία 

στους πολίτες. Το μήνυμα των «πλατειών» δεν ήταν μόνο η αγανάκτηση.

Ήταν η βούληση των πολιτών να αποφασίζουν για τη ζωή τους. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ενεργούν για λογαριασμό και μόνο των πολιτών, 

λογοδοτούν στους πολίτες οι οποίοι με την ψήφο και την συμμετοχή τους 

αποτελούν ουσιαστικά τους «νομοθέτες» του δήμου.

Καθιερώνουμε τη δημοκρατία στον Δήμο.

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών ώστε να ασκούν κοινωνικό έλεγχο.

Όλοι οι δημότες αντιμετωπίζονται ως ίσοι.

Όλες οι γειτονιές αποκτούν φωνή και εξουσία.

Δημοκρατία 
και διαφάνεια



Η λειτουργία 
του Δήμου

Εξασφαλίζουμε τις θέσεις εργασίας στο δήμο.

Οργανώνουμε, αξιοποιούμε και στηρίζουμε το υπάρχον επιστημονικό, διοικη-

τικό και τεχνικό προσωπικό.

Εγγυούμαστε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζομέ-

νους του Δήμου, υιοθετούμε διαδικασίες ελέγχου.

Αλλάζουμε τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου επαναφέροντας τη δη-

μοκρατία και καθιερώνοντας τη λογοδοσία.

Εγκαινιάζουμε ξεχωριστές συνεδριάσεις ελέγχου της δημοτικής αρχής, με 

μία πρότυπη διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου. Καθιερώνουμε τον έλεγχο 

της δημοτικής αρχής από τη μειοψηφία αλλά και από τους δημότες.

Κατοχυρώνουμε και αναβαθμίζουμε όλα τα δικαιώματα της μειοψηφίας στο 

δημοτικό συμβούλιο.

Αναγνωρίζουμε ουσιαστικές αρμοδιότητες και κύρος στην άποψη και στις 

αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων.

Μετατρέπουμε το δήμο Πειραιά σε τοπική κυβέρνηση, υπεύθυνη για τις τύχες 

της πόλης και τον καθιστούμε υπόλογο στους πολίτες.



Δεσμευόμαστε για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και εγγυόμαστε 

μια εντελώς διαφορετική διαχείριση.

Κάνουμε τους πόρους του δήμου ανταποδοτικούς 

Συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς  και 

αξιοποιούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ των Ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων και τις υπηρεσίες του δήμου για την μέγιστη απορροφητικότητα 

των κονδυλίων, προς όφελος και μόνο των δημοτών.

Ανοίγουμε το δρόμο της επανάκτησης πόρων που στέρησαν από την τοπική 

αυτοδιοίκηση οι κυβερνήσεις, οι πολιτικές των μνημονίων και της τρόικας.

Το δημοτικό χρήμα δεν ανήκει στην εκάστοτε διοίκηση αλλά είναι περιουσία 

του Πειραιώτικου λαού. Έτσι είναι  και έτσι θα αντιμετωπίζεται.

Ακόμη και το ένα ευρώ αξιοποιείται δημιουργικά και δεν σπαταλιέται.



Φωτογραφία 
από το λεύκωμα 
“Πειραιάς κέντρο 
ναυτιλίας 
και πολιτισμού” 
των Γ. Σταινχάουερ, 
Στ. Μαλικούτη, 
Β. Τσοκόπουλου 
(Αθήνα, 2000)


