Συνέντευξη του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Πειραιά Γιώργου K. Δαβάκη
στον Γιάννη Κανατσέλη
ΕΡΩΤΗΣΗ: Επανεκλεγήκατε με ποσοστό – ρεκόρ στην θέση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι έχετε να πείτε γι’
αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όντως η επανεκλογή μου ήταν περίπου
ομόφωνη (επί 45 ψηφισάντων έλαβα 40 ψήφους). Ακόμα και
κάποιοι από εκείνους που δεν με ψήφισαν, από μικροφώνου
εξέφρασαν την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου και την
εκτίμησή τους. Το σημαντικό είναι ότι δεν με καταψήφισε
κανένας και φάνηκε ότι έχω την γενική αποδοχή και την
απόλυτη εκτίμηση του Σώματος. Αυτό σίγουρα είναι
πρωτόγνωρο, γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά του Θεσμού
και οπωσδήποτε με γεμίζει αισθήματα ικανοποίησης και
βαθύτατης ευγνωμοσύνης προς όλους τους συναδέλφους μου
γιατί δείχνει ότι οι προσπάθειές μου, τόσο στα 2μιση χρόνια
που κατέχω τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου όσο και σε όσα δραστηριοποιούμαι ως Δημοτικός
Σύμβουλος πιάνουν τόπο. Εκείνα που ακολουθώ πάντα στη
ζωή μου και φυσικά το επιδίωξα και ως Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, είναι να είμαι δίκαιος, να σέβομαι
τους συναδέλφους μου και να υπηρετώ τον θεσμό με
αξιοπρέπεια, ευγένεια, σύνεση, σοβαρότητα, χωρίς ακρότητες
και υπερβολές για λόγους εντυπωσιασμού.
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο που με τίμησε
προτείνοντάς με για μία ακόμη φορά για το αξίωμα του
στους
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και
συναδέλφους μου για την τιμή που μου έκαναν και
πραγματικά αισθάνομαι ακόμα βαρύτερη την ευθύνη που μου
ανέθεσαν, γιατί πλέον, δικαιολογημένα, θα έχουν μεγαλύτερες
απαιτήσεις από εμένα. Απλά θέλω δια μέσου της εφημερίδας
σας να διαβεβαιώσω – τόσο εκείνους όσο και το Πειραϊκό Λαό
που διαχρονικά με τιμά και με στηρίζει – ότι θα καταβάλλω
ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για να είναι η θητεία αυτή
ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη, ακόμα αποδοτικότερη
ακόμα πιο γόνιμη και δημιουργική. Άλλωστε περιθώρια για
αναμονές και πισωγυρίσματα δεν υπάρχουν. Ο κόσμος έχει

απαιτήσεις από εμάς και τα προβλήματα δεν περιμένουν.
Σηκώνουμε λοιπόν τα μανίκια και συνεχίζουμε. Πιο ήρεμοι,
πιο αισιόδοξοι, πιο δικαιωμένοι. Οι δημαιρεσίες τελείωσαν. Ο
Πειραιάς δεν τελειώνει ποτέ. Και στο κάλεσμά του πρέπει
πάντα να δηλώνουμε έτοιμοι και παρόντες!
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είπατε προηγουμένως ότι ο Πειραιάς δεν τελειώνει
και δεν περιμένει. Ήδη η Δημοτική Αρχή του Γιάννη Μώραλη
μπήκε στο δεύτερο μισό της θητείας της. Πως κρίνετε τα
πρώτα δυόμιση χρόνια, τι πιστεύετε για εκείνα που
απομένουν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κοιτάξτε. Στο πρώτο μέρος της θητείας μας,
καταγράψαμε τα προβλήματα, ενημερωθήκαμε για όλα τα
ζητήματα και σχεδιάσαμε τις επόμενες κινήσεις μας.
Παράλληλα διορθώσαμε κάποιες αστοχίες του παρελθόντος,
όπως η Πλατεία Πηγάδας που αναμένεται να ολοκληρωθεί
μετά το Πάσχα και κάναμε και ορισμένες ουσιαστικές
παρεμβάσεις υπέρ των δημοτών με την αρωγή και την στήριξη
του πλειοψηφούντος Δημοτικού Συμβούλου του συνδυασμού
μας και Προέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κυρίου Βαγγέλη
Μαρινάκη. Δεν θα ήταν υπερβολή άν έλεγα πως σε μια εποχή
απίστευτης κρίσης τραγικής ανέχειας και φοβερής μιζέριας
και φτώχειας, όπου όλοι οι Δήμοι φυτοζωούν και κάνουν τα
απολύτως απαραίτητα, στον Πειραιά γίνονται και έργα! Ήδη
υλοποιούνται τα προγράμματα ασφαλτοστρώσεων στους
δρόμους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, γίνεται ένας
οργασμός βελτιώσεων, αναπλάσεων, ανακατασκευών και
αποκαταστάσεων σχεδόν όλων των αθλητικών χώρων της
πόλης. Από το Θεμιστόκλειο μέχρι τα γήπεδα του Πορφύρα
και του Φοίνικα, από το γηπεδάκι των Ακαδημιών του
Ατρομήτου στα Καμίνια, μέχρι τα κλειστά των Α’ και Δ’
Δημοτικών
Κοινοτήτων.
Επίσης
έγιναν
διαμορφώσεις
πεζοδρομίων, αναπλάσεις χώρων στάθμευσης και πλατειών.
Φυτεύτηκαν νέα δένδρα, ανακαινίστηκαν όλες οι παιδικές
χαρές, αποκαταστάθηκαν ζημιές σε σχολεία, έγιναν
παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια, λειτούργησε η πισίνα στο
Ειδικό Σχολείο που δεν είχε λειτουργήσει ποτέ από
κατασκευής του σχολείου κ.λ.π. Γίνεται ένα τεράστιο έργο
στον Πειραιά που θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί στα
χρόνια που απομένουν μέχρι την λήξη της θητείας μας. Τώρα
μάλιστα με την αναχρηματοδότηση του δανείου που πετύχαμε

και θα έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα για να κάνουμε ένα
δυνατό «φίνις» που θα μείνει στην ιστορία του Πειραιά και θα
αλλάξει ριζικά την εικόνα της Πόλης μας. Και όλα αυτά την
ώρα μου είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίζουμε πάνω απ’όλα
τους οικονομικά ασθενέστερους δημότες και κατοίκους της
Πόλης και να ασκούμε μια κατά γενική ομολογία συνεπή και
γόνιμη
κοινωνική
πολιτική.
Και
ενώ
είχαμε
να
αντιμετωπίσουμε και έκτακτα γεγονότα όπως το κύμα των
προσφύγων που βρέθηκαν για μήνες στο λιμάνι το
αντιμετωπίσαμε με τον ενδεικτικότερο τρόπο. Αυτό εξάλλου
παραδέχτηκαν και τα διεθνή ΜΜΕ. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει
πολλά αλλά τώρα πια, έχουμε την γνώση, την εμπειρία, τη
«μυρωδιά» αν θέλετε για να κάνουμε τα καλύτερα. Το
οφείλουμε στους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες που μας
εμπιστεύθηκαν , στους εαυτούς μας αλλά και στην Πόλη μας
που την υπεραγαπούμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε δηλαδή αισιόδοξος για το τελευταίο στάδιο
της θητείας σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και βέβαια είμαι αισιόδοξος. Είμαστε μία
Δημοτική Αρχή που αρχικά κατηγορήθηκε ως ετερόκλητη,
προβληματική και που δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.
Εμείς αποδείξαμε ότι είμαστε ένα μείγμα παλαιών και νέων
Συμβούλων που «δέσαμε» αρμονικά και το πάντρεμα αυτό
έδωσε απτά αποτελέσματα. Η εμπειρία και ο δυναμισμός, η
γνώση και η φιλοδοξία, ενώθηκαν και έβγαλαν κάτι καλό.
Τώρα γνωριστήκαμε, μάθαμε να λειτουργούμε σαν ομάδα, ο
κ.Βαγγέλης Μαρινάκης έδειξε εμπράκτως την αγάπη του για
τον Πειραιά κι αυτό αποτελεί τεράστια στήριξη για μας και
απίστευτη στήριξη για τον συνδυασμό, γι’αυτό και είμαι
σίγουρος για μια καλύτερη συνέχεια. Ο Δήμαρχος Γιάννης
Μώραλης απέδειξε ότι «το’χει» με την Διοίκηση, μπορεί να
μοντάρει την ομάδα και να μας οδηγήσει στη νίκη που δεν θα
είναι άλλη από την υλοποίηση των προεκλογικών
μας
εξαγγελιών. Είμαι ένας εκ των παλαιοτέρων Δημοτικών
Συμβούλων, αφού εκλέγομαι συνεχώς σε 4 διαδοχικές
εκλογικές αναμετρήσεις και αυτό που έχω διαπιστώσει είναι
ότι ο σημερινός Δήμαρχος διακρίνεται από εργατικότητα,
εντιμότητα,
απαράμιλλο
ήθος,
ευγένεια
και
αποτελεσματικότητα. Όχι πως οι προηγούμενοι Δήμαρχοι
υστερούσαν σε κάτι από όλα αυτά, απλά ο Γιάννης Μώραλης

τα έχει στον υπερθετικό βαθμό. Και αυτό φαίνεται από τον
τρόπο που διοικεί που χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη,
αμεσότητα και ευπρέπεια. Αποφεύγει τις ακρότητες αλλά όπου
χρειασθεί είναι απαιτητικός και σκληρός. Οι συμπολίτες μας
μπορεί να είναι βέβαιοι ότι τα καλύτερα έρχονται.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν ολοκληρώσετε τη θητεία σας θα είστε ο
μακροβιότερος σε μια θητεία Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Πειραιά. Σας λέει κάτι αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν πρώτα ο Θεός, γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα θα
είμαι ικανοποιημένος. Γιατί είναι καλό να σε γράφει η ιστορία,
αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερο να γράφεις εσύ ιστορία! Γι’αυτό
θα προσπαθήσω να γίνουν και τα δύο. Σε ότι με αφορά θα
δουλέψω, θα προσπαθήσω και θα κάνω ότι περνάει από το
χέρι μου για να συνδέσω το όνομά μου όχι μόνο με την
μακροβιότερη θητεία στο θώκο του Προέδρου του Δ.Σ. αλλά
και την καλύτερη για τον Πειραιά.

Ευχαριστώ πολύ.
Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά.

