
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά μιλάει 
για τις 150 πρώτες μέρες της θητείας του στον Βασίλη 

Λαζαρίδη. 

 

«Προσπαθώ να δώσω στον Θεσμό του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου δύναμη και κύρος». 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχουν περάσει 150 μέρες από τότε που αναλάβατε 
καθήκοντα Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά. Ποιες είναι οι 
πρώτες εντυπώσεις σας; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το διάστημα των 150 ημερών δεν είναι ούτε μικρό ούτε 
μεγάλο. Είναι περίπου μισός χρόνος, οπότε είναι αρκετό για να 

σηματοδοτήσει κανείς την πορεία του σε αυτό που κάνει. Εν προκειμένω 

η θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ενός μεγάλου και 
ιστορικού Δήμου όπως ο Πειραιάς, είναι ουσιαστική και ασφαλώς έχει 
πολλές απαιτήσεις. Από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα και ανέλαβα 

καθήκοντα προσπάθησα να κάνω ορισμένα πράγματα που θα έκαναν τη 

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου πιο αποδοτική και πιο εύρυθμη. 

Κυρίως όμως προσπάθησα να αναδείξω τον θεσμό και να διαφυλάξω το 
κύρος του. Σήμερα πέντε και πλέον μήνες μετά μπορώ να πω ότι σε 
γενικές γραμμές ο στόχος μου υλοποιείται. Οι Συνεδριάσεις είναι 
παραγωγικές, οι συζητήσεις γίνονται απρόσκοπτα και σε πολιτισμένο 
κλίμα και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου αποπνέει υγεία και 
αξιοπρέπεια. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται κάποιος 
στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοιτάξτε, όλα είναι δύσκολα αλλά εάν υπάρχει επιμέλεια, 

συντονισμός, όρεξη για δουλειά και σοβαρότητα, μπορούν να γίνουν 
εύκολα. Η θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικά του 

Πειραιά, δεν είναι σίγουρα ηλεκτρική καρέκλα αλλά είναι μία θέση 

εξόχως τιμητική και με πολλές απαιτήσεις. Γιατί ο Δήμος Πειραιά είναι 
Δήμος ιστορικός και με βαρύ όνομα. Ειδικά σήμερα, που το Δημοτικό 
Συμβούλιο περιλαμβάνει Υπουργούς και Βουλευτές, σημαντικότατους 
επιχειρηματίες, πρώην Δημάρχους και εξαιρετικά επιφανείς Πειραιώτες. 
Κατά συνέπεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να 

στέκεται ψηλά, να γνωρίζει και να διατηρεί τη θέση του στο επίπεδο που 

της αρμόζει και να διαφυλάττει ως κόρη οφθαλμού το κύρος και την 
αξιοπρέπεια του Σώματος. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επειδή έχετε διατελέσει πολλά χρόνια και Αντιδήμαρχος σε 
νευραλγικούς τομείς του Δήμου, θεωρείτε ότι καλύτερα για σας ήταν τότε 
ή σήμερα; 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ρόλοι σε κάθε περίπτωση είναι διακριτοί. Άλλα τα 

καθήκοντα ενός Αντιδημάρχου και άλλα τα καθήκοντα του Προέδρου 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Σίγουρα όμως ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου έχει ένα πιο συγκεντρωτικό ρόλο γιατί δεν έχει να κάνει 
μόνο με ένα συγκεκριμένο τομέα αλλά με τη λειτουργία ενός ολόκληρου 

σχήματος που απαρτίζεται από μέλη διαφορετικών ιδεολογικών 
αποχρώσεων αλλά και κοινωνικών καταβολών. Επιπλέον δε ο Πρόεδρος 
οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός γιατί σε πολλές περιπτώσεις θα 

πρέπει να αποτελεί την ασπίδα του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου 

ότι εξαιτίας της δαιδαλώδους νομοθεσίας υπάρχει περίπτωση κάποιοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με τη 

δικαιοσύνη. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η συνεργασία σας με τον Δήμαρχο ποια είναι; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Πειραιάς έχει τη τύχη να διοικείται από ένα χαρισματικό 
άνθρωπο, ο οποίος έχει μάθει σε όλη του τη ζωή να λειτουργεί 
μεθοδευμένα, ορθολογιστικά και άμεσα. Επειδή ακριβώς και εμένα μου 

αρέσει ο πειθαρχημένος και στοχευμένος τρόπος δουλειάς, έχω άριστη 

συνεργασία με τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη και πιστεύω ότι επί των 
ημερών του ο Πειραιάς θα βρεί την ευκαιρία που του αξίζει. Εδώ θα 

πρέπει να τονίσω ότι ο Συνδυασμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» που 

διαχειρίζεται τις τύχες του Πειραϊκού Λαού, διαθέτει άριστα στελέχη με 
πρώτο και καλύτερο τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη 

και πολλούς άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες στο χώρο τους, που 

ήδη έχουν δώσει δείγματα γραφής με συγκεκριμένες ενέργειες και 
δράσεις που κάνουν τις Πειραιώτισσες και τους Πειραιώτες να 

αισθάνονται δικαιωμένοι για την επιλογή τους. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να μιλήσουμε τώρα και λίγο εκτός Πειραιά. Ακούγεται 
τελευταία το όνομα του σημερινού Επίτροπου της Ελλάδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση Δημήτρη Αβραμόπουλο ως υποψήφιου Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως ακούγεται ότι εκφράζονται αντιρρήσεις 
από τον Πρόεδρο Γιούγκερ. Ποια είναι η άποψή σας; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη επιλογή 

για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας από αυτή του Δημήτρη 

Αβραμόπουλου. Διότι ο κύριος Αβραμόπουλος ως Διπλωμάτης και 
επιτυχημένος Υπουργός έχει άριστες σχέσεις με όλους τους ισχυρούς 
παράγοντες του εξωτερικού, είναι ευρύτερα αποδεκτός στη κοινή γνώμη 

της χώρας μας και μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των τάσεων 
και των απόψεων της νέας Βουλής, δεδομένου ότι χαίρει εκτιμήσεως και 
από τον σημερινό κυβερνητικό Συνασπισμό αλλά και από τον χώρο 
φυσικά της Νέας Δημοκρατίας από τον οποίο προέρχεται. Όσον αφορά 

για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλώντ Γιούγκερ δεν 
νομίζω ότι μπορεί ή έχει το δικαίωμα να υπεισέρχεται σε τέτοια θέματα 

που αφορούν εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας και μάλιστα όταν 
αναφέρονται στο κορυφαίο πολιτειακό αξίωμα της Ελλάδος. 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπετε τη Νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να προβαίνουμε σε κάθε 
είδους κριτικές. Προς το παρόν πάντως βλέπω ότι τόσο ο Πρωθυπουργός 
όσο και ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής 
Αμύνης προσπαθούν και αγωνίζονται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 
Ελληνικός Λαός πέντε χρόνια υποφέρει, ταλαιπωρείται, εξαθλιώνεται και 
η Εθνική μας αξιοπρέπεια καταρρακώνεται. Κάτι πρέπει να γίνει 
επιτέλους ! 


