ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Δημοτική Αρχή Μώραλη έχει 8 μήνες στο τιμόνι του
Δήμου. Πως κρίνετε την μέχρι τώρα πορεία της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως είπατε και εσείς έχουμε μόλις 8 μήνες θητείας στη
Διοίκηση του Δήμου. Αναλογικά δηλαδή με την πενταετή διάρκεια που
θα έχουμε ως χρονικό ορίζοντα δεν έχουμε διανύσει ούτε το 1/5. Ωστόσο
τα πρώτα δείγματα θα έλεγα ότι είναι θετικά όχι από την άποψη ότι έγινε
κάποιο μεγάλο έργο αλλά από το γεγονός ότι η νέα Δημοτική Αρχή
δείχνει ότι έχει τις προδιαγραφές και την διάθεση να κάνει πολλά
πράγματα στη Πόλη. Συγκεκριμένα βλέπουμε μία διάθεση για να
υπάρξει νοικοκύρεμα και εξορθολογισμός στις δαπάνες και στη διάταξη
του προσωπικού. Βλέπουμε δηλαδή ότι γίνονται ενέργειες και
παρεμβάσεις για να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος. Και το
κυριότερο ένα Δήμο ο οποίος μέχρι πριν από είκοσι ημέρες δεν είχε
ακόμη εγκεκριμένο προϋπολογισμό και παρ’ όλα αυτά κατάφερε να
είναι συνεπής στη μισθοδοσία των εργαζομένων, στις κοινωνικές παροχές
και στις υπόλοιπες προτεραιότητες που έχει ένας μεγάλος Οργανισμός.
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σοβαρότητα, συνέπεια και ιεράρχηση των
αναγκών και των προτεραιοτήτων. Υπάρχει ακόμα και βοήθεια από τον
Ολυμπιακό και το Πρόεδρό του κ.Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος απέδειξε
ότι κρατάει τον λόγο του αφού υλοποιεί στο ακέραιο τις υποσχέσεις που
είχε δώσει προεκλογικά στο λαό του Πειραιά. Είναι ίσως η μονη φορά
που Δημοτικός Άρχοντας, το λέω αυτό γιατί, όπως γνωρίζετε, ο κύριος
Μαρινάκης είναι εκλεγμένος και μάλιστα πρώτος και με διαφορά σε
σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, που κρατάει τον λόγο του με
τέτοια συνέπεια και απολυτότητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τι έχετε να
πείτε για τους πρώτους 8 μήνες στο πόστο σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν και θα επιθυμούσα να με κρίνουν άλλοι εκείνο που έχω
να πω είναι ότι προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση που μου εμπιστεύτηκε το
Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα φυσικά από εισήγηση του Δημάρχου τον
οποίο και ευχαριστώ. Και λέω ότι προσπαθώ γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν
είναι εύκολο να διαχειριστείς ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο
μετέχουν εν ενεργεία Υπουργοί και Βουλευτές, τ.Δήμαρχοι και μεγάλου
βεληνεκούς επιχειρηματίες. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω ότι όλα εξελίσσονται
ομαλά διότι υπάρχει η εμπειρία, η αλληλοκατανόηση, η ευπρέπεια και η
αλληλοεκτίμηση η οποία πηγάζει από την προσωπική καλή σχέση που
διατηρώ με όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως αξιώματος ή ιδιότητας.
Πέρα από αυτό όμως έχω κάνει και παρεμβάσεις στην υλικοτεχνική
υποδομή της Αίθουσας Συνεδριάσεων του Δ.Σ. για να είναι πιο
λειτουργικός ο χώρος π.χ. τοποθετήθηκε μικρόφωνο στις θέσεις των
Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων για να μπορούν από τη θέση τους
να εκφράζουν την άποψή τους. Σας θυμίζω ότι οι Πρόεδροι των

Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία έχουν
πλέον δικαίωμα ψήφου όπως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε θέματα που
αφορούν την Κοινότητά τους.
Επίσης έχω δώσει ιδιαίτερη σημασία και προσπαθώ να γίνεται
ορθολογικότερη η κατανομή του Χρόνου των ομιλητών, ενώ δίδω
ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της συζήτησης
των θεμάτων της προ Ημερήσιας Διάταξης. Δεν λέω ότι τα έχω καταφέρει
πλήρως αλλά σιγά – σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται το Σώμα τις νέες
κατευθύνσεις και να προσαρμοζόμαστε όλοι στα νέα δεδομένα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε μια από τις τελευταίες Συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου έγινε μνεία για την Καθαριότητα της Πόλης. Τι άποψη έχετε
εσείς γι’ αυτό το θέμα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω την άποψη που έχουν όλοι οι Πειραιώτες, που
βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει στη Πόλη μας. Η Καθαριότητα
βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και
διαφημίσεις. Εμείς πιστεύουμε στα έργα και όχι στα λόγια. Θα
διαφημίσουμε το παραπάνω που θα κάνουμε για τον Δήμο και όχι το
αυτονόητο. Ωστόσο οφείλουμε να συγχαρούμε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Παναγιώτη Καλογερόγιαννη και τους εργαζόμενους στη Καθαριότητα, για
τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλουν νυχθημερόν για να έχουμε
αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο
η προσπάθεια συνεχίζεται με κάθε τρόπο, με κάθε κόστος και σε κάθε
επίπεδο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Πειραιάς δέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες
τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια που έρχονται, αλλά και εκατομμύρια
Ελλήνων και Ξένων που πηγαίνουν από το Λιμάνι στα νησιά για τις
διακοπές τους. Είναι δηλαδή ο Πειραιάς κόμβος διεκπεραίωσης
Τουριστών. Άραγε ο ίδιος δεν μπορεί να λειτουργήσει και ως Τουριστικός
προορισμός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι απλά μπορεί να λειτουργήσει ως Τουριστικός
Προορισμός ο Πειραιάς, αλλά είναι Τουριστικός Προορισμός, μόνο που
αυτό δυστυχώς κάποιοι το είχαν ξεχάσει και του στερούσαν όλα αυτά τα
χρόνια ένα πολύτιμο πόρο. Κατ’ αρχήν τόσο η Πόλη όσο και η ευρύτερη
Περιφέρεια έχουν απίστευτη Ιστορία και μοναδικά μνημεία. Δεν εννοώ
μόνο τα Μακρά Τείχη που αυτά δεν έχουν προβληθεί όπως πρέπει, αλλά
και για τις Ρωμαϊκές Αρχαιότητες της Τερψιθέας, τη Σκευοθήκη του
Φίλωνος, του Νεώσοικους ,το Αρχαιολογικό Μουσείο, τις Ηετιώνειες
Πύλες, το Ναυτικό Μουσείο, το Πλωτό Μουσείο Liberty, το Μουσείο
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, τη Δημοτική Πινακοθήκη, τη Διαρκή
Έκθεση Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, τις επιβλητικές Εκκλησίες, το
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κλπ που έχουν
τεράστιο ενδιαφέρον και μπορούν να προσελκύσουν πλήθος επισκεπτών.
Επίσης ο Πειραιάς έχει μαγευτικές γωνιές όπως τη Καστέλλα, το
Μικρολίμανο, την Ακτή Δηλαβέρη, το Λιμάνι της Ζέας, τη Πειραϊκή, τις
Μαρίνες Ζέας και ΣΕΦ.

Καθώς και εξαιρετικές παραλίες όπως τη Φρεαττύδα και τα Βοτσαλάκια.
Λίγα από τα παραπάνω αν είχαν αναδειχθεί και αξιοποιηθεί θα έκαναν
τον Πειραιά έναν από τους πρώτους Τουριστικούς Προορισμούς της
Χώρας.
Αυτό ακριβώς αντιλήφθηκε έγκαιρα η σημερινή Δημοτική Αρχή και έχει
αποδυθεί σε μια τεράστια προσπάθεια Τουριστικής Αξιοποίησης του
Πειραιά με διάφορες εκδηλώσεις, διανομές στοχευμένων DVD και
τουριστικών οδηγών σε όλα τα Τουριστικά Πρακτορεία του κόσμου και
με την διοργάνωση μεγάλων διεθνών FORUM στον Πειραιά όπως η
«Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας».
Όλα αυτή συντείνουν στο να αναδειχθεί ο Πειραιάς ως Τουριστικός
Προορισμός και να κρατήσει ένα μέρος του κόσμου που σήμερα τον
χρησιμοποιεί μόνο ως διαμετακομιστικό κόμβο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Η σημερινή Κυβέρνηση
έχει μεν λίγο χρόνο στην εξουσία αλλά έχει να αντιμετωπίσει πολλά. Πως
κρίνετε τα πρώτα δείγματα γραφής που δίνει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως είπατε είναι νωρίς για να έχουμε κάποιο συνολικό
σχόλιο. Όμως τα γεγονότα και οι καταστάσεις τρέχουν με τέτοιους
ρυθμούς που δίνουν στη Κυβέρνηση τη δυνατότητα να πάρει
πρωτοβουλίες και σε μας να κάνουμε τις πρώτες κριτικές. Σύμφωνα
λοιπόν με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μπορούμε να πούμε ότι η σημερινή
Κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου μας κάνει να αισθανόμαστε
συγκρατημένα αισιόδοξοι γιατί δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει τους
Γερμανούς ή το ΔΝΤ με αίσθημα υποτέλειας αλλά ως ίσος προς ίσον. Δεν
σκύβει το κεφάλι αλλά αντιδρά, διατυπώνει θέσεις ακόμη και μη αρεστές
στους εταίρους μας και διεκδικεί την ικανοποίηση αιτημάτων που οι
προηγούμενες Κυβερνήσεις, δυστυχώς, είτε δεν μπορούσαν είτε δεν
ήθελαν να διατυπώσουν. Δείχνουν δηλαδή ο Πρωθυπουργός, και ο
εταίρος του Υπουργός Άμυνας ότι πήραν το μήνυμα των εκλογών και δεν
ακολουθούν τα λάθη των προκατόχων τους, οι οποίοι αδιαφορώντας για
τις αντοχές του Ελληνικού Λαού έσπευδαν να ικανοποιήσουν κάθε
απαίτηση των δανειστών όσο επώδυνη και αν ήταν για τον κόσμο. Και
σαν να μην έφθανε αυτό, υποχρέωναν τους βουλευτές τους να ψηφίζουν
επί ποινή διαγραφής κάθε δυσβάστακτο και επαίσχυντο μέτρο που
επέβαλαν οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Κατά συνέπεια μία
τέτοια Κυβέρνηση δεν θα πήγαινε μακριά όπως και δεν πήγε.
Κατέρρευσε κάτω από την λαϊκή κατακραυγή και αυτό φαίνεται ότι το
έχουν κατανοήσει πλήρως οι κύριοι Τσίπρας και Καμμένος που
ακολουθούν μία εντελώς αντίθετη πολιτική η οποία αν μη τι άλλο έχει
προβληματίσει και έχει ανησυχήσει ολόκληρη την Ευρώπη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφέρατε προηγουμένως μαζί με τον κ.Τσίπρα και τον
κ.Καμμένο. Πιστεύετε ότι δύο Πολιτικοί που προέρχονται από εντελώς
αντίθετους ιδεολογικά χώρους μπορούν να συνεργαστούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι κύριοι Τσίπρας και Καμμένος επιδεικνύοντας μία
πρωτοφανή πολιτική ωριμότητα κατάφεραν για το συμφέρον της Χώρας

να ξεχάσουν αυτά που τους χωρίζουν και να χτίσουν μια σχέση με
γνώμονα εκείνα που τους ενώνουν. Γι’ αυτό βλέπουμε σήμερα να
υπάρχει μία Κυβέρνηση με ενότητα και ομοψυχία που θα έλεγε κανείς
ότι απαρτίζεται από ομογάλακτους Πολιτικούς Άνδρες. Και μη ξεχνάμε
ότι συγκυβερνήσεις ετερόκλητων Πολιτικών δυνάμεων ξαναείχαμε
μεταπολιτευτικά στη Χώρα μας με τη συγκυβέρνηση Μητσοτάκη –
Φλωράκη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι γνωστοί οι φιλικοί δεσμοί που έχετε με τον Επίτροπο
της Χώρας μας στην Ε.Ε. κ.Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο κ.Αβραμόπουλος
έπαιζε δυνατά μέχρι την τελευταία στιγμή για το αξίωμα του Προέδρου
της Δημοκρατίας. Όμως τελικά δεν προτάθηκε ούτε από τον
Πρωθυπουργό ούτε από τον ΑΡΧΗΓΟ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι επειδή είναι φίλος μου ο σημερινός Επίτροπος της
Χώρας μας στην ΕΕ αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα, οφείλω να πω
ότι τις διασυνδέσεις, τις επαφές, τις γνωριμίες, τις φιλίες και γενικά τις
σχέσεις που έχει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όχι μόνο στην ΕΥΡΩΠΗ και
τις ΗΠΑ αλλά σε κάθε γωνιά του Πλανήτη δεν τις έχει κανένας άλλος
Έλληνας Πολιτικός. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι θα ήταν μία ιδανική
ευκαιρία για τη χώρα μας η εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας. Το ότι τελικά δεν επελέγη νομίζω ότι δεν είναι πλήγμα για
τον ίδιο αλλά για τη Χώρα. Δεν έχασε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που
δεν έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα έχασε.

