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Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης σε αποκλειστική συνέντευξή του στην εφημερίδα "Δημοσιογράφο
ς"
της Ν.
Σμύρνης μιλάει για όσα προκλήθηκε και όχι μόνο...

Ο Σταύρος Τζουλάκης δεν είναι από τους ανθρώπους που επιζητούν τη δημοσιότητα. Τα
έργα κι όχι τα λόγια είναι το "δυνατό" σημείο του Δημάρχου Ν. Σμύρνης. Όταν ανέλαβε
Δήμαρχος της πόλης μας το Φεβρουάριο του 2010 του είχαμε ζητήσει να κάνουμε μια
συνέντευξη αλλά είχε αρνηθεί. Σήμερα, όμως, αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει σε
σχόλια που ακούγονται, αλλά και να μιλήσει για την πορεία του στα κοινά. Στόχος μας ήταν
να κάνουμε μια συζήτηση, όχι με ευχάριστες, αλλά με "δύσκολες" ερωτήσεις και, νομίζουμε,
ότι το αποτέλεσμα είχε ενδιαφέρον...

Κύριε Τζουλάκη, η τύχη σας έκανε Δήμαρχο Ν. Σμύρνης τους τελευταίους 10 μήνες
της θητείας της παράταξής σας. Στην πραγματικότητα σ’ αυτές τις εκλογές θα
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κριθείτε για πρώτη φορά ως Υποψήφιος Δημάρχος.

Κυρία Λαρεντζάκη να συμπληρώσω ότι όχι μόνο η τύχη, αλλά κυρίως οι ομόφωνες
αποφάσεις της παράταξής μου «Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής» ήταν αυτές που μου
έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου πέρα από τη θέση του Αντιδημάρχου
που κατείχα εδώ και 12 χρόνια σε κάτι μεγαλύτερο.
Μπορεί εγώ να ηγούμαι για πρώτη φορά του ψηφοδελτίου μας, η προσπάθειά μας όμως
είναι συλλογική. Η παράταξή μου κρίνεται για 4 φορά και είμαι σίγουρος ότι η ειλικρινής
προσπάθεια μας και το έργο που πετύχαμε όλοι μαζί, παρά τις συμπληρώσεις που
χρειάζεται ακόμα, θα αξιολογηθεί για μια ακόμα φορά θετικά.
Το γεγονός ότι δεν είστε εκλεγμένος Δήμαρχος από το λαό, αλλά από την
παράταξή σας έδωσε την αφορμή στην αντιπολίτευση να σας θεωρήσει ένα είδος
«υπηρεσιακού» Δημάρχου...

Η παράταξή μας, ως πλειοψηφούσα, ήταν η μόνη αρμόδια σύμφωνα με το νόμο να εκλέξει
το νέο Δήμαρχο της πόλης μετά την παραίτηση του επί 12 χρόνια Δημάρχου Ν. Σμύρνης κ.
Κουτελάκη. Η παράταξή μας έχει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας των
πολιτών και το πρόγραμμά μας, έχει τη μέγιστη αποδοχή και νομιμοποίηση που θα
μπορούσε. Είμαστε μια εκλεγμένη ομάδα και εγώ ως νέος αρχηγός σας διαβεβαιώ ότι
φροντίζω για την καλύτερη και ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος μας, όπως ακριβώς
μας ανατέθηκε από το 60% του λαού της πόλης.
Η παρουσία, πάντως, στο συνδυασμό σας του τ. Δημάρχου κ. Κουτελάκη πριν
ξεκαθαρίσει η υπόθεση για την οποία κατηγορείται, έχει δώσει πολλές αφορμές
για κριτική στην παράταξή σας.

Όσοι κάνουν προεκλογική τους «σημαία» την παραπομπή του τ. Δημάρχου κ. Κουτελάκη σε
δίκη για μια υπόθεση που αφορά στον Πανιώνιο και δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο & τη
12ετή του θητεία ως Δήμαρχος θεωρώ ότι είναι άνανδροι και υποκριτές.
Ο κ. Κουτελάκης κατηγορείται όχι μόνος τους, αλλά μαζί με άλλους 9 επώνυμους
συμπολίτες μας (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους) από διάφορους
πολιτικούς χώρους, οι οποίοι όλοι διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ Πανιώνιος την εποχή
που μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ήταν ο Δήμος. Όλοι κατηγορούνται για φορολογικές
παραβάσεις που συνέβησαν πριν 15 χρόνια στην ΠΑΕ και για τις οποίες αν τους αποδωθούν
ευθύνες αυτές θα είναι, ως επί το πλείστον, διοικητικές.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον και δεν επιτρέπεται
κανείς να τους δικάζει κάθε μέρα στην πλατεία. Έχουν κάθε δικαίωμα να ασχολούνται με τα
κοινά και το ποιός θα πληρώσει, αν, πότε και πώς για τις παλιές αμαρτίες του Πανιωνίου θα
το κρίνει μόνο η δικαιοσύνη.
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Ο κ. Κουτελάκης με ιδιαίτερη ευθιξία αποχώρησε από την αρχηγία της παράταξής μας και
αντίπαλος όλων στις Δημοτικές Εκλογές του 2010 είμαι πλέον εγώ. Δεν συνεχίσεις να
χτυπάς έναν αντίπαλο που έχει αποσυρθεί από πρωταγωνιστής από μόνος του, αυτό είναι
άνανδρο... Αν έχουν να πουν κάτι για μένα ας το πουν.
Αλλά οι αντίπαλοί μας έχουν δεχτεί τόσες πικρές ήττες από τον κ. Κουτελάκη που
φαίνεται ότι το «φάντασμά του» θα τους κυνηγάει για πάντα...
Αυτό που επίσης υπονοεί η αντιπολίτευση πέρα από την υπόθεση του Πανιωνίου,
είναι ότι όσο ο κ. Κουτελάκης παραμένει στην παράταξη και λόγω της ισχυρής
προσωπικότητάς του εσείς «τυπικά» δημαρχεύεται, είστε όπως σας αναφέρουν οι
αντίπαλοί σας «ιμιτασιόν» Δήμαρχος.

Το μόνο που έχω να πω στους συνυποψήφιους που προσπαθούν να μειώσουν την
προσωπικότητά μου και την αρχηγία μου στην παράταξη είναι ότι έχουν, ήδη, κάνει το
λάθος να υποτιμήσουν τον αντίπαλό τους.
Εγώ ξέρω ότι μέσα στα δύο πρώτα κιόλας χρόνια της αντιδημαρχίας μου στην Παιδεία,
φρόντισα να χτιστούν σε όλα τα ελεύθερα οικόπεδα που διαθέταμε σχολεία. Χτίσαμε 5
ολοκαίνουργια ανεξάρτητα νηπιαγωγεία, 2 Ενιαία Λύκεια, 3 Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια,
2 Δημοτικά και 1 Γυμνάσιο, ενώ προσθέσαμε νέες πτέρυγες αιθουσών στην Ευαγγελική, στο
1ο Γυμνάσιο & Λύκειο και στα 2ο & 11ο Δημοτικά. Όλα αυτά οργανώθηκαν από το γραφείο
μου, ολοκληρώθηκαν σε χρόνους ρεκόρ και δώσανε τη δυνατότητα στην πόλη να μπορέσει
να γυρίσει όλα τα σχολεία σε πρωινό ωράριο, ενώ τόσα χρόνια ταλαιπωρούνταν με
διπλοβάρδιες παιδιά και γονείς.
Η μόρφωσή μου, οι συνεχής επιμορφώσεις μου, η επαγγελαμτική μου εμπειρία ως Ιδιοκτήτη
Φροντιστηρίου, αλλά και η καριέρα μου ως Μαθηματικού επί 35 χρόνια στο Αμερικανικό
Κολλέγιο νομίζω, ότι, αν δεν είναι ανώτερα, είναι τουλάχιστον ισάξια προσόντα με πολλούς
από τους συνυποψηφίους μου.
Η πείρα μου όμως και η εμπειρία μου, ως Αντιδήμαρχου επί 12 συνεχόμενα χρόνια, ας μου
επιτρέψουν οι αντίπαλοί μου, αλλά είναι ανώτερη όλων.
Γιατί θεωρεί, δηλαδή, ότι μπορεί να διοικήσει καλύτερα ο κ. Κούπας, ο οποίος η ανώτερη
θέση που θυμάμαι να έχει διατελέσει είναι Υπεύθυνος του Δημοτικού Νεκροταφείου; Ή ο κ.
Στέφος ο οποίος δεν έχει εκλεγεί ποτέ σε καμία αυτοδιοικητική θέση και τη μόνη φορά που
δοκιμάστηκε ως πολιτευτής της ΝΔ έλαβε στην πόλη μας περίπου 250 σταυρούς, τους
οποίους αν είχε πάρει σε δημοτικές εκλογές δεν θα είχε εκλεγεί ούτε σύμβουλος...
Ο κ. Νεφελούδης, δε, είχε εκλεγεί Δημ. Σύμβουλος πριν από 16 χρόνια και από τότε που
έχασε το χρίσμα του Συνασπισμού το 1998 από τον κ. Κουτελάκη, όχι μόνο ήταν απών από
τα κοινά την πόλης μας, αλλά είχε μεταδημοτεύσει στα Βριλλήσια!
Ας αφήσουμε λοιπόν τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, κι εγώ ξέρω να κάνω πόλεμο αν
χρειαστεί... Ας επικεντρωθούμε ο καθένας στο έργο και στο όραμά του, αυτό περιμένει ο
λαός από μας.
Θεωρείται, δηλαδή, τον εαυτό σας ικανότερο όλων;
Κοιτάξτε, κυρία Λαρεντζάκη, εδώ και 12 χρόνια που συμμετέχω στα κοινά της πόλης έχω
κριθεί. Είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων, ήπιος και πρακτικός, δεν έχω καμία έπαρση και δεν
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θα ανέφερα τίποτα από τα παραπάνω, αν δεν είχα προκληθεί...
Όλοι οι αντίπαλοί μου είναι ικανοί και αξιόλογοι. Πρέπει, όμως, να γνωρίζουν ότι στην
πραγματικότητα αντίπαλός τους δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο κ. Κουτελάκης.
Μεγάλος αντίπαλος όλων των επίδοξων Δημάρχων είναι η ΠΑΡΑΤΑΞΗ μας, και αυτό σας
παρακαλώ να το τονίσετε. Εμείς είμαστε ΟΜΑΔΑ και αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. Όλα
αυτά τα χρόνια καταφέραμε, παρόλο που έχουμε διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις, να
δεθούμε, να αποκτήσουμε πείρα και εμπειρίες και να ξεπεράσουμε το «ενός ανδρός αρχή».
Το αποδείξαμε περίτρανα όταν παραιτήθηκε ο κ. Κουτελάκης, όπου όχι απλώς δεν
διαλυθήκαμε, αλλά συνεχίζουμε ανανεωμένοι και μάλιστα με πολλές δυνατές
«μεταγγραφές» από όλους τους πολιτικούς χώρους και κυρίως με πολύ όρεξη για δουλειά.

Προέρχεστε από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στις εσωκομματικές διαδικασίες εκλογής
υποψηφίου Δημάρχου ζητήσατε να λάβετε και το χρίσμα του κόμματος σας. Αυτό
δεν είναι αντιφατικό με την τελική απόφασή σας να κατεβείτε ως Ανεξάρτητος
Υποψήφιος Δημάρχος;

Εγώ προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κούπας που δηλώνει επίσης Ανεξάρτητος προέρχεται
από τη ΝΔ, ο κ. Στέφος που δηλώνει επίσης Ανεξάρτητος ήταν υποψήφιος Βουλευτής της
ΝΔ κ.ο.κ. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά έχουμε συμμετάσχει σε κόμματα,
παρατάξεις, συλλόγους κλπ. Δεν νομίζω ότι προσπαθεί κάποιος να αποποιηθεί το παρελθόν
του ή να κρυφτεί, εγώ πάντως όχι.
Προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ και θεώρησα ότι έπρεπε να ζητήσω τη στήριξή του, όπως
ενδεχομένως να ζητούσα τη στήριξη και άλλων πολιτικών φορέων αν είχαν την ίδια ανοιχτή
διαδικασία που θα ξεπερνούσε τα στενά κομματικά πλαίσια.

Εννοείτε ότι δεν θα σας πείραζε να ζητήσετε τη στήριξη ενός κόμματος στο οποίο
δεν ανήκετε, δεν έχετε κοινές απόψεις και να έρθετε, έτσι, σε αντιπαράθεσή με το
κόμμα σας χάνοντας μια σίγουρη «δεξαμενή» ψηφοφόρων;
Βεβαίως και δεν έχω πρόβλημα να συνεργαστώ με ανθρώπους από οποιοδήποτε πολιτικό
χώρο και το έχω, ήδη, αποδείξει. Στα δημοτικά μας ενώνουν όλους τα δικά μας καθημερινά
προβλήματα και σε δημοτικές εκλογές υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα συνεργασιών
καμιά φορά, μάλιστα, και «περίεργων».
Η παράταξή μας στην πορεία των 12 χρόνων της έχει λάβει το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ και του
ΣΥΝ, έχει τολμήσει όμως να κατεβεί και χωρίς το χρίσμα κάποιου μεγάλου κόμματος. Δεν
ήταν ποτέ η στήριξη κάποιου, ή κάποιων κομμάτων το μοναδικό μας κριτήριο για τη
συμμετοχή μας στις εκλογές.
Μην ξεχνάτε ότι την προηγούμενη τετραετία η παράταξή μας ήταν η μόνη (τότε δεν ήταν
ακόμα της μόδας) που διεκδίκησε ως Ανεξάρτητη το Δήμο και με μόνη «δεξαμενή» το έργο
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της, νίκησε με μεγάλη διαφορά την επίσημη υποψήφια του ΠΑΣΟΚ την κα Κατσέλη και τον
επίσημο υποψήφιο της ΝΔ τον κ. Κούπα. Νικήσαμε γιατί ήμασταν υπερκομματικοί, αλλά
κυρίως γιατί η προσπάθειά μας ήταν φιλότιμη και ειλικρινής.
Τελικά, όμως, το ΠΑΣΟΚ δεν σας έδωσε το χρίσμα...
Στο διάστημα που διήρκεσε η διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων Δημάρχων, συζήτησα με
πολλούς αξιόλογους συμπολίτες μας από διάφορους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι ήθελαν
να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο μας και έκρινα τη στήριξή τους πολυτιμότερη από το
οποιοδήποτε χρίσμα.
Ενημέρωσα σχετικά την επιτροπή αξιολόγησης και τελικά φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ
σεβάστηκε την επιλογή μου, αλλά και τη δυναμική της παράταξής μου, που είχε δοκιμαστεί,
ήδη, απέναντι στην κα Κατσέλη το 2006 και δεν «χρωμάτισε» την υποψηφιότητά μου. Με
στηρίξε, όμως, με τον τρόπο του, αφού επέλεξε συνειδητά να μην «χρίσει» κανέναν άλλον
υποψήφιο και να τον βάλει απέναντί μου και αφού επέτρεψε να συμμετέχουν στο
ψηφοδέλτιο μας πολλά κομματικά του στελέχη.

Με τόσα κομματικά στελέχη, όμως, μήπως τελικά δεν είστε και τόσο ανεξάρτητος;
Είμαστε η μόνη παράταξη που έχει αποδείξει την Ανεξαρτησία της όχι στη θεωρία, αλλά
στην πράξη και έχει επιδοκιμαστεί επί σειρά ετών από την κοινωνία, γιατί τον κόσμο δεν
μπορείς να τον κοροιδέψεις για πολύ, αν δεν είσαι αυθεντικός το καταλαβαίνει.
Ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι ανεξάρτητος. Ποιός όμως στην πράξη έχει να επιδείξει
τη στήριξη και την αποδοχή ανθρώπων από όλους τους πολιτικούς χώρους;
Μόνο η παράταξή μας έχει στις τάξεις της 10 κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 10 στελέχη
της ΝΔ, 10 στελέχη του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, της ΑΚΟΑ, της ΔΗ.ΑΡ., ανένταχτους και ενεργούς
πολίτες. Τυχαίο; Δε νομίζω...
Όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου μας δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τις
καταθέσεις των 7-8 εκατομμυρίων που διαθέτει ο Δήμος στον τραπεζικό του
λογαριασμό. Είδαμε όλοι το λογαριασμό τραπέζης που δημοσιεύσατε, ακούμε όμως
και τα σχόλια της αντιπολίτευσης που διατείνεται ότι αυτό είναι το extre μιας
συγκεκριμένης ημερομηνίας και δεν πρέπει να το αξιολογούμε, αλλά πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο τον ισολογισμό του δήμου.
Τα οικονομικά του Δήμου μας είναι άριστα και η διαχείρισή μας είναι υποδειγματική. Όποιος
δεν θέλει να το δει, απλά κλείνει τα μάτια. Έγω αυτό που θέλω να διευκρινήσω είναι ότι το
υπόλοιπο αυτό των 8 εκατομμυρίων δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο
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λογαριασμό του δήμου μας. Υπόλοιπο 6, 7, 8 εκατομμυρίων υπάρχει κατά μέσο όρο στην
τράπεζα τα τελευταία 4 χρόνια!
Δεν είναι ούτε «στημένο», ούτε τυχαίο γεγονός, είναι αποτέλεσμα της χρηστής οικονομικής
μας διαχείρησης όλα αυτά τα χρόνια.
Και για μας δεν είναι ένα απλά εντυπωσιακό νούμερο. Σε μια εποχή που οι κρατικοί πόροι
φθίνουν, σε δύσκολες οικονομικά εποχές που οι Δήμοι χρεωκοπούν και αδυνατούν όχι μόνο
να κάνουν έργο, αλλά και να πληρώσουν μισθούς και λειτουργικά έξοδα για μας το νούμερο
αυτό αντιπροσωπεύει την «ασφαλή» πορεία της Νέας Σμύρνης.
Ούτε εμείς, ούτε η επόμενη δημοτική αρχή δεν θα χρειαστεί να «ζητιανέψει» από καμία
κυβέρνηση. Η παράταξή μας έχει δουλέψει πολύ για να έχει η πόλη μας την «πολυτέλεια»
να σχεδιάζει με αξιοπρέπεια το μέλλον της και να μπορεί να ασκεί κοινωνική πολιτική, η
ενίσχυση της οποίας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, αν εκλεγούμε, στην επόμενη
τετραετία.
Μετά από 3 τετραετίες, όμως, μήπως το όραμά σας έχει αρχίσει πια να
«ξεθωριάζει»;
Στην πολιτική σκηνή συνηθίζεται τα κόμματα και οι παρατάξεις να «φθείρονται» με τα
χρόνια. Έχουν τη λεγόμενη φθορά της εξουσίας. Κουράζονται από τις πρακτικές δυσκολίες
και τη γραφειοκρατία, συνήθως δεν κάνουν καλή οικονομική διαχείριση, δεν υλοποιούν το
υπεσχεμένα, χαμηλώνουν τον πήχυ κι ο κόσμος σιγά – σιγά τους γυρνά την πλάτη.
Εμείς, όμως, εδώ και 3 τετραετίες έχουμε σταθερά ανοδική πορεία. Με χρηστή οικονομική
διαχείριση (το αυτονόητο που στη χώρα μας, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου αυτονόητο), με
συνέπεια και προγραμματισμό παράγουμε έργο, κάνουμε την καθημερινότητα του δημότη
καλύτερη και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει και το επιβραβεύει.
Η αποδοχή των δημοτών κάθε 4ετία μεγαλώνει με αποκορύφωμα τις τελευταίες εκλογές
που άγγιξε το 60%. Ποσοστό το οποίο τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει λάβει καμία άλλη
παράταξη. Αυτό κάτι σημαίνει...
Αν σκεφτείται μάλιστα ότι κάθε φορά που τελειώνει μια τετραετία κάποιοι από τους
πολιτικούς μας αντιπάλους μας «βγάζουν το καπέλλο» και συσστρατεύονται στο
ψηφοδέλτιο μας, αυτό δείχνει πολλά περισσότερα, το μόνο που δε δείχνει, πάντως, είναι
φθορά ή κόπωση.
Εξάλλου έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ικανοί να ανατρέψουμε την πεπατημένη... Όπως
καταφέρνουμε χρόνια τώρα να σπάμε ρεκόρ πλεονάσματος, όταν όλοι οι δήμοι είναι
ελλειματικοί και πτωχευμένοι, έτσι ακριβώς κι όταν όλοι κουράζονται, εμείς απλά
γινόμαστε πιο έμπειροι, πιο αποτελεσματικοί και συνεχίζουμε ανανεωμένοι!
Κύριε Τζουλάκη σας ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτή την ειλικρινή συνομιλία μας και
σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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