ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ
Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2006 19:00

Με αυξημένη την αίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους δημότες και την πόλη ο
Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Κουτελάκης μετά τη πανηγυρική νίκη του στις δημοτικές εκλογές
του 2006 δηλώνει ότι αισθάνεται «οικουμενικότερος» Δήμαρχος, σχολιάζει την προεκλογική
περίοδο, τα αποτελέσματα των εκλογών και περιγράφει τα νέα σχέδια του συνδυασμού του
για τρία καινούργια υπόγεια γκαράζ, για ρυθμίσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, για το
«Γαλαξία» κ.ά.
Με αυξημένη την αίσθηση της ευθύνης του απέναντι στους δημότες και
την πόλη ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Κουτελάκης μετά τη πανηγυρική νίκη του στις
πρόσφατες δημοτικές εκλογές δηλώνει ότι αισθάνεται «οικουμενικότερος» Δήμαρχος,
σχολιάζει την προεκλογική περίοδο, τα αποτελέσματα των εκλογών και περιγράφει τα νέα
σχέδια του συνδυασμού του για τρία καινούργια υπόγεια γκαράζ, για ρυθμίσεις στο
κυκλοφοριακό πρόβλημα, για το «Γαλαξία» κ.ά. Kε Δήμαρχε η πλειοψηφία των δημοτών πίστεψε ότι η
πόλη μας έγινε μάλλον καλύτερη στα 8 χρόνια της θητείας σας και ανανέωσαν την εντολή τους για να συνεχίσετε για τρίτη
τετραετία το έργο σας. Τί σημαίνει αυτό για σας;

Αυτό που νομίζω ότι αναγνώρισαν οι συμπολίτες μου είναι η προσπάθεια που κατεβλήθη
από το δήμο μας αυτά τα 8 χρόνια. Διαπίστωσαν ενδιαφέρον, σχεδιασμό και αποτέλεσμα.
Είδαν έργα μικρά ή μεγάλα και εφαρμογή πολιτικών ( Παιδεία, κοινωνική πολιτική,
πολιτισμό, νεολαία κ.ά ), είδαν αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων, περιβαλλοντική προσέγγιση,
ήπια ανάπτυξη, αγορές ακινήτων και κτήσεις περιουσιακών στοιχείων, καθαριότητα,
χαμηλούς τόνους, πολιτικό πολιτισμό και ευπρέπεια, ήθος και ύφος ανάλογο της ποιότητας
των συμπολιτών μας και όλα αυτά ταυτόχρονα με οικονομική διαχείριση, που καθιστά κάθε
μέρα και ισχυρότερο το δήμο.

Η αναγνώριση αυτή για μένα είναι συγκινητική και δεσμευτική. Είναι συγκινητική γιατί οι
συμπολίτες μου υπερέβησαν τα κομματικά κελεύσματα και πρόκριναν στο πρόσωπό μου μια
άλλη λογική, που είχε χαρακτηριστικά πόλης και όχι κόμματος. Είναι δεσμευτική γιατί με
«υποχρεώνει» σε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Θα ανταποκριθώ. Τελικά είμαι πολύ
υπερήφανος που είμαι δήμαρχος τέτοιων πολιτών με ελευθερία σκέψης και επιλογών.
Αυτή την τετραετία δεν είχατε, όπως τις δύο προηγούμενες, το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ ως «όπλο» για την εκλογή σας. Παρόλα
αυτά καταφέρατε για πρώτη φορά να αφήσετε έξω τους επισήμους υποψηφίους των δύο μεγάλων κομμάτων ΝΔ & ΠΑΣΟΚ
και να συγκεντρώσετε τη δεύτερη Κυριακή ποσοστό 60% περίπου, το υψηλότερο στην ιστορία του δήμου μας. Θα
χαρακτηρίζατε τη νίκη σας ιστορική;

Η νίκη μας δεν έχει χαρακτηριστικά ιστορικότητας αλλά ουσίας. Με το έργο μας, την
πολιτική μας, την ευρύτερη συνεργασία μας και το πρόσωπό μας ριζώσαμε στις καρδιές
των συμπολιτών μας. Το ΠΑΣΟΚ και όχι οι ψηφοφόροι του έκανε εκ των πραγμάτων άτυχη
επιλογή. Η νίκη μας εκπέμπει ένα σαφές αυτοδιοικητικό μήνημα, ότι οι πολίτες δεν
χειραγωγούνται, όταν οι προτεινόμενες επιλογές δεν απηχούν τις διαθέσεις και τις
ευαισθησίες τους. Είναι λοιπόν η νίκη σημαντική γιατί απέδειξε ότι οι πολίτες έχουν
κριτήρια, που τα κόμματα πολλές φορές υποτιμούν.
Για το πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής των ψηφοφόρων, το οποίο έφτασε κοντά στο 50% τη Β’ Κυριακή ποιά είναι η άποψή
σας;
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Το ποσοστό αποχής της Β΄ Κυριακής σε πολλούς δήμους νομίζω ότι καθορίστηκε από δύο
κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι γενικότερος και αφορά στο ότι από τον α΄ γύρο
«τελείωσαν» οι μεγάλοι δήμοι, η υπερνομαρχία και πολλοί μικρότεροι δήμοι στην
επικράτεια με αποτέλεσμα το πολιτικό και αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον να μειωθεί στο β΄
γύρο γι’ αυτό και το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε πανελλαδικά σε πολλές περιπτώσεις. Ο
δεύτερος λόγος είναι ειδικότερος και έχει να κάνει με το ότι στην πόλη μας το
«αποτέλεσμα» είχε ουσιαστικά «σφραγιστεί» από τον α΄ γύρο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
μειωμένο ενδιαφέρον στο β΄ γύρο και αποχή μεγαλύτερη της αναμενόμενης.
Η αμφισβήτηση στο πρόσωπό σας ήταν έντονη σε όλη την προεκλογική περίοδο, όχι μόνο από τους πολιτικούς σας
αντιπάλους, αλλά και από μεγάλη μερίδα συντρόφων σας στο Συνασπισμό.

Ο ισοπεδωτικός, μηδενιστικός και υπερβολικός τρόπος πολιτικής παρουσίας από την
πλευρά κάποιων κατέγραφε καθημερινά δείγματα αναξιοπιστίας και μειωμένης πολιτικής
αξιοπρέπειας, που ήταν διακριτή, όμως, από τους συμπολίτες μας.

Η οργανωμένη προσπάθεια «ηθικής» καταρράκωσης έγινε μπούμεραγκ για τους εμπνευστές
της και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.

Όσοι το επιχείρησαν κατάφεραν να πετύχουν το ακριβώς αντίθετο των προθέσεών τους.
Πέτυχαν με αυτό τον τρόπο συσπείρωση των πολιτών και γενικευμένη εκτίμηση στο
πρόσωπό μας από αντανακλαστικά διαπίστωσης αδικίας, κακότητας και υπερβολής.

Τα μέλη του τοπικού ΣΥΝ, που αμφισβήτησαν – και είναι δικαίωμά τους – στηρίζοντας την
υποψηφιότητα της κ. Κατσέλη, είχαν κατανοήσει ότι «καπέλωμα» στο δήμο και
«επιτροπεία» εγώ δεν δέχομαι ούτε και συμμετοχή κομματικών εξωθεσμικών (εκτός δήμου)
προσώπων σε συνδιοίκηση του δήμου. Τα μέλη αυτά του ΣΥΝ ήθελαν να ασκήσουν
«εξουσία» στη λογική κομματικού φέουδου. Η αποφασιστική μου άρνηση να δεχθώ τέτοιες
λογικές, που καταρράκωναν την αυτονομία του δήμου, τους οδήγησε σε άλλες επιλογές, οι
οποίες και τους εξέθεσαν ανεπανόρθωτα αφού απέτυχαν πολλαπλά. Κρίμα! Η αυτονομία
του δήμου από κομματικά καπελώματα και νοοτροπίες, από όπου κι αν προέρχονται, ήταν
και παραμένει – ακόμα πιο ενισχυμένη πλέον – από τις βασικές αρχές της δικής μου
αυτοδιοικητικής κουλτούρας.
Δεσμευτήκατε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα για τρία νέα υπόγεια περιφερειακά γκαράζ. Πόσο εφικτό είναι αυτό; Το
Γκαράζ της Πλ. Καρύλλου συζητιόταν 20 χρόνια...

Είναι απόλυτα εφικτό και θα γίνει πράξη μέσα στη νέα τετραετία. Η εκκίνηση αυτής της
διαδικασίας πρόκειται να είναι από τα πρώτα θέματα του νέου δημοτικού συμβουλίου. Το
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γκαράζ της Πλ. Καρύλλου είναι ένα τεράστιο έργο, που ξεκίνησε το 2001 από τη δημοτική
μας Αρχή και θα παραδοθεί τον Αύγουστο του 2007. Η εκτέλεση αυτού του έργου είναι
εύκολα αντιληπτό ότι προϋποθέτει την επίλυση δύσκολων και σύνθετων προβλημάτων
όπως προκήρυξη, μελέτες ,εκτέλεση και χρηματοδότηση. Όσοι το συζητούν 20 χρόνια ας
απαντήσουν γιατί δεν έγινε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είχαν τη δυνατότητα και την πολιτική
καθώς και την αυτοδιοικητική επάρκεια για να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο έργο γι’ αυτό και
απέτυχαν όσες φορές το επιχείρησαν.
Που οφείλετε η καθυστέρηση των έργων του Γκαράζ της Πλ. Καρύλλου; Σε όλη την προεκλογική περίοδο φημολογούνταν
ότι οι εργασίες σταμάτησαν και ότι υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου.

Καθυστέρηση υπήρξε γιατί υπήρξαν προβλήματα στη χρηματοδότηση. Τα προβλήματα αυτά
ξεπεράστηκαν. Η κοινοπραξία διευρύνθηκε με συμμετοχή και άλλων οικονομικά ισχυρών
εργοληπτικών εταίρων και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων τα έργα θα συνεχίσουν με
εντατικούς ρυθμούς για να γίνει η παράδοση του έργου στο τέλος του καλοκαιριού το 2007.
Δεν κατανοώ όμως και επιτρέψτε μου να το πώ την καταγγελτική μανία για το γκαράζ στην
προεκλογική περίοδο. Χαίρονταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι για τις καθυστερήσεις
προκειμένου να πλήξουν το συνδυασμό μας λες και αυτό δεν αφορούσε την πόλη ολόκληρη.
Λυπάμαι γι αυτό!

Το έργο θα γίνει. Είναι έργο δημοτικό. Όσοι στεναχωρούνται γι’ αυτό ας φροντίσουν πρώτα
να ενδιαφέρονται για την πόλη και τα προβλήματά της και δευτερευόντως για τον δήμαρχο
της γιατί τότε ίσως βελτιώσουν την εκτίμηση των συμπολιτών μας στο πρόσωπό τους.
Γιατί δεν ήρθαν ποτέ να κουβεντιάσουν για το έργο του γκαράζ και εξαπέλυσαν μόνο
κατηγορίες στους προεκλογικούς τους λόγους; «Θα μείνει για πολλά χρόνια μια τρύπα»
έλεγαν «Θα την κλείσουν την τρύπα μετά τις εκλογές γιατί ακυρώθηκε το έργο»
διατυμπάνιζαν. Ας απολογηθούν τώρα στον κόσμο, να ζητήσουν συγγνώμη, για να
μπορέσουν ίσως να περισώσουν ψήγματα από την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
Δεσμευθήκατε επίσης να δώσετε λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που μαστίζει την πόλη μας. Έχετε κάποιο
οργανωμένο σχέδιο δράσης;

Έχουμε σχέδιο το οποίο θα αρχίσει να δίνει αποτελέσματα μέσα στο 2007 και θα
υλοποιηθεί αμέσως με τη λειτουργία του υπογείου γκαράζ. Θα περιλαμβάνει την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Αγ. Φωτεινής, τη μονοδρόμηση της Κ. Παλαιολόγου
έως την Ομήρου (από ΕΣΤΙΑ ), το διαχωρισμό λωρίδων στάθμευσης από τις λωρίδες
κυκλοφορίας στις οδούς Ομήρου & Κ. Παλαιολόγου, την απομάκρυνση των παρκαρισμένων
οχημάτων επι της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της Μ. Αλεξάνδρου έως Αγ. Φωτεινής ( α΄
φάση ). Σε β΄ φάση σχεδιάζουμε την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών φόρτων στους
άξονες : α) Αγ. Σοφίας – Αρτάκης β) Εφέσου – Αιγαίου (άνοδος) και γ) Αιγαίου – Κράτητος
(κάθοδος). Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα μπορεί να
αμβλύνεται με κάποια μέτρα και ρυθμίσεις αλλά «μαγικά» ραβδάκια που να το εξαφανίζουν
δεν υπάρχουν και ούτε μπορούν να υπάρξουν, όταν ο ρυθμός αύξησης των αυτοκινήτων στο
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λεκανοπέδιο είναι εκρηκτικός και ιδιαίτερα στην πόλη μας, όπου πολλές οικογένειες
διαθέτουν πλέον 3 – 4 αυτοκίνητα.
Κατηγορηθήκατε προεκλογικά ότι στο «παρά 5» ξεκινήσατε εργασίες στο χώρο του «ΓΑΛΑΞΙΑ» στην Κεντρική Πλατεία.
Αλήθεια τί πρόκειται να γίνει ο «Γαλαξίας»;

«Κατηγορώ» καταρχήν τους κατήγορούς μου γιατί ενώ γνώριζαν ότι για 30 χρόνια ο
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ» ανήκε χαριστικά σε ιδιώτη, δεν είχαν την πολιτική τόλμη να παραδεχθούν ότι
επί ημερών μας πέρασε και πάλι, οριστικά και αμετάκλητα, στην ιδιοκτησία του δήμου. Ο
πρώην «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» ανακατασκευάζεται από το δήμο για να λειτουργήσει ως πολιτιστικός
πολυχώρος ταυτόχρονα δε ως χώρος πολιτισμού και αναψυχής με ευθύνη λειτουργίας του
δήμου. Μετατρέπεται σε ένα λειτουργικό χώρο, που θα μπορεί να υποδέχεται με ευέλικτο
τρόπο εκθέσεις, μουσική, θέατρο, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, εκδηλώσεις του δήμου
και διαφόρων φορέων, προγράμματα ενημέρωσης κ.ά και θα προσφέρει ένα καφέ στους
επισκέπτες.
Ο κ. Μπέος διεκδικεί με νέα αγωγή κατά του Δήμου Ν. Σμύρνης άλλα δύο εκατομμύρια ευρώ. Γιατί; Μήπως τελικά έχουν
γίνει και κάποιοι λάθος χειρισμοί από την πλευρά του δήμου;

Η εξέλιξη του θέματος αυτού θα δώσει απάντηση στο ερώτημά σας, εκτιμώντας βάσιμα ότι
θα είναι θετική για το δήμο. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνιέται ότι χάρη στις ενέργειες της
δημοτικής Αρχής ο δήμος σταμάτησε να καταβάλλει ετησίως από το 2001 μεγάλα ποσά
στην ΠΑΕ. Τα τελευταία 5 χρόνια δηλαδή είναι μηδενική η καταβολή του δήμου προς την
ΠΑΕ έναντι 300 εκ. δρχ, που κατέβαλε ετησίως μέχρι τότε.
Πόσο εύκολη ή δύσκολη βλέπετε τη νέα σας θητεία; Ως γνωστόν στο συνδυασμό σας συνυπάρχουν σύμβουλοι προερχόμενοι
από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ, ΝΔ άλλες αριστερές δυνάμεις, ανεξάρτητοι υποψήφιοι, και καθένας αναμένεται να ζητήσει τα
ανάλογα «ανταλλάγματα» σύμφωνα με τη βοήθεια που σας πρόσφερε στις εκλογές...

Η σύνθεση του ψηφοδελτίου μας δεν έγινε στη βάση ανταλλαγμάτων. Άλλωστε εκτός από
βοήθεια που έδωσαν στο ψηφοδέλτιο όσοι συμμετείχαν έλαβαν ταυτόχρονα και οι ίδιοι
«βοήθεια» αφού η συνολική δυναμική του ψηφοδελτίου τους έφερε στα έδρανα της
συμπολίτευσης και όχι της αντιπολίτευσης. Δεν αναμένεται να γίνουν τέτοιες συζητήσεις.
Συνθέσεις θα υπάρξουν όχι στη βάση πολιτικών προελεύσεων αλλά στη βάση αξιολόγησης
δυνατοτήτων και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του δήμου.
Πόσο «δυνατός» αισθάνεστε σήμερα; Θα ξαναγυρνάγατε στην ασφάλεια των χρισμάτων ή θα κατέβαιτε ως ανεξάρτητος
την επόμενη φορά, χωρίς να περιμένετε τη στήριξη κανενός;

Τα χρίσματα αφορούν τα πολιτικά κόμματα. Εκείνοι κρίνουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη
των επιλογών τους. Δεν αισθάνομαι «δυνατός» με την έννοια της πολιτικής ισχύος αλλά
αισθάνομαι «οικουμενικότερος» δήμαρχος από πρίν και αυτό με ευχαριστεί και με
καθοδηγεί στις σκέψεις και στις επιλογές μου.
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Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στη νέα σας θητεία.
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