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ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε λίγες ημέρες που εκλεχτήκατε Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, μετά από μία μικρή θητεία σε θέση 
Αντιδημάρχου. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή η αλλαγή 
από Αντιδήμαρχος σε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι σημαίνει 
για σας; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι με αφορά προσωπικά δεν σημαίνει τίποτα, γιατί εδώ 
και είκοσι χρόνια, έχω θέσει τον εαυτό μου στην υπηρεσία του Πειραϊκού 
Λαού. Είμαι ένας στρατιώτης του Πειραιά και τον υπηρετώ από όπου και 
αν βρίσκομαι με την ίδια συνέπεια, υπευθυνότητα και αυταπάρνηση. Για 
το λόγο αυτό αισθάνομαι βαθύτατη υποχρέωση στον κόσμο του Πειραιά 
που αναγνωρίζει την έντιμη και αξιοπρεπή στάση απέναντί του και με 
τιμά με την εμπιστοσύνη του και με εκλέγει για τέσσερες συνεχείς 
θητείες Δημοτικό Σύμβουλο. Όσον αφορά τώρα για τη θέση Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλω να πω ότι είναι άκρως τιμητική για 
μένα και ευχαριστώ τόσο το Δήμαρχο κύριο Γιάννη Μώραλη που με 
πρότεινε όσο και τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους που με 
ψήφισαν. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες που θα θέσετε ως 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκείνο που οφείλω απέναντι στον εαυτό μου, σε εκείνους 
που με εμπιστεύτηκαν αλλά και στον Πειραϊκό Λαό είναι να διασφαλίσω 
την ομαλή, Δημοκρατική και συνεπή λειτουργία του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο Ναός της Δημοκρατίας 
κάθε Πόλης. Κατά συνέπεια πρέπει να λειτουργεί ανάλογα και να 
αποπνέει τον ανάλογο σεβασμό. Αυτό είναι το στοίχημα που έχω βάλει 
με τον εαυτό μου και αυτή είναι η δέσμευσή μου. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα αναβαθμισθεί, θα γίνει λειτουργικό αι ευέλικτο και θα 
αποτελεί σημείο αναφοράς για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία 
της Πόλης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε το προνόμιο ή την ιδιαιτερότητα εάν θέλετε να έχετε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο πρώην Δημάρχους, αλλά και πολύ 
προβεβλημένους και αξιόλογους παράγοντες της κοινωνίας μας, όπως 
τον κ.Βαγγέλη Μαρινάκη, τον κ.Πέτρο Κόκκαλη, την κυρία Ειρήνη 
Νταϊφά και άλλους. Τι σημαίνει για σας αυτό; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό αποτελεί για μένα ξεχωριστή τιμή και ευθύνη. Ο 
καθένας έχει τη δική του ιστορία. Ο κ.Αγραπίδης έχει μία επιτυχημένη 
οκταετή θητεία ως Δήμαρχος κατά την οποίαν άλλαξαν πολλά στη Πόλη 
και παραμένει χρήσιμος για τις γνώσεις και την εμπειρία του. 



Ο κ.Βαγγέλης Μαρινάκης είναι το μεγάλο κεφάλαιο όχι μόνο για τον 
Πειραιά αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα και είναι πραγματικά εξαιρετική 
τιμή και απίστευτη ευκαιρία που βρίσκεται ανάμεσά μας και πρέπει να 
τον ευγνωμονεί ολόκληρος ο Πειραϊκός Λαός γι’αυτό. Ενώ ο κ.Πέτρος 
Κόκκαλης με την κυρία Ειρήνη Νταϊφά αφιερώνουν τον πολύτιμο χρόνο 
τους, τις εξαιρετικές διασυνδέσεις και τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένα 
αντικείμενα αλλά απαραίτητα για τον Πειραιά και για το συμφέρον της 
Πόλης. Βασικός αρωγός οφείλω να πω στη προσπάθειά μας είναι ο 
Γενικός Γραμματέας Βασίλης Ταταρόπουλος που αποδεικνύεται 
επιτυχημένη επιλογή που με τις γνώσεις του, τη μεγάλη εμπειρία του στα 
Δημοτικά δρώμενα, δίνει λύσεις ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. 
Είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση να έχει ο Πειραιάς ένα τέτοιο 
Δημοτικό Συμβούλιο και μία τέτοια Δημοτική Αρχή. Δεν το λέω για να 
περιαυτολογήσω αλλά Δημοτική Αρχή με τέτοια στελέχη και τόσο 
τεράστια ονόματα δεν έχει ξαναπεράσει από τον Πειραιά. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θεσμικά τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένας Οργανισμός ο οποίος 
αναδεικνύει τη Δημοκρατική προσήλωση ενός Δήμου. Κατά συνέπεια οι 
κανονισμοί και οι ρυθμίσεις μικρή σημασία έχουν. Εκείνο που 
πραγματικά έχει αξία και σημασία είναι να μπορέσει το ίδιο το Σώμα να 
εκπέμψει ισχύ, σταθερότητα και σοβαρότητα, για να αντιμετωπίζεται 
ανάλογα και από τον κόσμο. Σε μία εποχή που τα πάντα αμφισβητούνται 
και τα πάντα βρίσκονται υπό αίρεση, το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Πειραιά καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να αποτελέσει πρότυπο υγιούς και αποδοτικής 
λειτουργίας, που θα εγγυώνται την αδιατάρακτη αναπτυξιακή πορεία της 
Πόλης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως κρίνετε τις πρώτες μέρες της νέας Δημοτικής Αρχής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ δεν θα πω τα τετριμμένα που λένε διάφοροι, ότι 
παραλάβαμε καμένη γη και διάφορα τέτοια. Ο κ.Γιάννης Μώραλης από 
το πρώτη στιγμή που βρέθηκε στο τιμόνι του Δήμου είπε τι θα κάνει και 
σε ποιες κατευθύνσεις θα κινηθεί, για να υλοποιήσει τον μεγάλο του 
στόχο που είναι και στόχος όλων των Πειραιωτών: Να γίνει ο Πειραιάς 
μεγάλος και δυνατός. Πραγματικός ΝΙΚΗΤΗΣ σε κάθε επίπεδο. Επειδή ο 
σημερινός Δήμαρχος όπως όλοι γνωρίζουμε δεν είναι επαγγελματίας 
πολιτικός αλλά ένας επιτυχημένος manager με πολλές περγαμηνές στον 
Ιδιωτικό Τομέα, εκεί που ο καθένας αναδεικνύεται με την αξία του, 
έκανε από την πρώτη στιγμή αυτό που ξέρει να κάνει. Έκανε δηλαδή τις 
απαραίτητες κινήσεις για να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιτυχίας. 
Ξεκίνησε χωρίς αγκυλώσεις & δεσμεύσεις επισκεπτόμενος τον 
Πρωθυπουργό και όλους τους Υπουργούς. Στη συνέχεια είχε επαφές με 
την Διοίκηση του ΟΛΠ, την Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, και όλων των φορέων της Πόλης αλλά και Οργανισμών σε 
Τοπικό και διεθνές επίπεδο που έχουν σχέση με τον Πειραιά. 



Έθεσε τα προβλήματα της Πόλης επί τάπητος και ξεδίπλωσε τις σκέψεις 
και τα προγράμματα. Προσπαθεί να πάρει απ’όλους το μέγιστο για να 
πετύχει το αρκετό. Δουλεύει συστηματικά και μελετημένα επιδιώκοντας 
να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του στόχου του στο μικρότερο 
δυνατό διάστημα. Αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει και φυσικά 
τους πολύ ισχυρούς παράγοντες που υπάρχουν στον Συνδυασμό μας. Τα 
πρώτα δείγματα γραφής είναι απόλυτα θετικά και σύντομα θα φανούν 
και τα αποτελέσματα.  
. 
 


