O
διδάκτορας
ιατρός
μαιευτήραςγυναικολόγος Χρήστος Αγραπίδης, πέρα από τη
μεγάλη προσφορά του στον Δήμο Πειραιά, με
το
ήθος,
την
εντιμότητα
και
την
αποτελεσματικότητα του, είναι ο απόλυτος
εγγυητής της συνέχειας του έργου που
συντελείται τα τελευταία χρόνια στον Πειραιά.
Όλοι γνωρίζουν τη δεινή κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Δήμος όταν τον παρέλαβε και
διαπιστώνουν σήμερα το τεράστιο θεσμικό και
ουσιαστικό έργο που ο σημερινός δήμαρχος Πειραιά έχει επιτελέσει. Επί των ημερών του Χρήστου Αγραπίδη επιτεύχθηκε η ανόρθωση των οικονομικών του δήμου, ο οποίος ήταν στη χειρότερη κατάσταση που μπορεί να περιπέσει ένας Αυτοδιοικητικός Οργανισμός. Επίσης, επήλθε εργασιακή ειρήνη, αφού τα αιτήματα των εργαζομένων ικανοποιήθηκαν και κυρίως καταβάλλονται
κανονικά οι μισθοί και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο Χρήστος Αγραπίδης, όπως και ο Σπύρος
Σπυρίδωνας αποτελούν πρότυπα σωστής διοίκησης, με χαμηλούς τόνους και με συμπαραστάτη
την αγάπη του πολίτη, μακριά από καιροσκοπισμούς με μοναδικό κίνητρο το μεγάλο τους ενδιαφέρον για τον τόπο που υπηρετούν. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα είκοσι χρόνια που υπηρετεί
τον Δήμο Πειραιά, ο Χρήστος Αγραπίδης δεν διόρισε ούτε έναν μόνιμο ή αορίστου χρόνου υπάλληλο στο Δήμο με το ίδιο με αυτόν επίθετο ή έστω κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
Η πολυσυζητημένη υποψηφιότητα του πρώην
επαγγελματία καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Φασούλα από το ΠΑΣΟΚ,ξεκίνησε με ένα απαράδεκτο ολίσθημα από τον πρόεδρο του την ημέρα
της ανακοίνωσης της. Ο Γ. Παπανδρέου προκει-

μειβόμενος υπάλληλος «ορισμένου χρόνου» του
Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, σε αντίθεση με τον
Χρήστο Αγραπίδη που διετέλεσε Πρόεδρος του
Ολυμπιακού, προσφέροντας εθελοντικά και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στον μεγάλο πειραϊκό σύλλογο.
Σπουδαίο επίσης ρόλο παίζει, ποιος υποψήφιος είναι γεννημένος στον Πειραιά, από γονείς
και παππούδες Πειραιώτες και εξακολουθεί μέχρι
σήμερα να ζει και να δραστηριοποιείται στον Πειραιά. Δυστυχώς, για τον Παναγιώτη Φασούλα, η
Θεσσαλονίκη και η Γλυφάδα, δεν έχουν σχέση με
τον Πειραιά και τα προβλήματα του.
Ελπίζουμε, τελικά, να επικρατήσουν η λογική
και η αγάπη για τον Πειραιά και να γίνει ένας υψηλού πολιτικού πολιτισμού προεκλογικός αγώνας,
με προτάσεις και ιδέες, ώστε οι αντιπαραθέσεις
να είναι γόνιμες και ικανές να θέσουν τις βάσεις
για συνεργασίες για το καλό των δημοτών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεχθεί ο Παναγ.
Φασούλας τις συνεχείς προσκλήσεις του Χρ. Αγραπίδη για πέντε τουλάχιστον ανοιχτές δημόσιες συζητήσεις.
Ο προεκλογικός αγώνας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι χρήσιμος εάν συμμετέχουν
και οι συνδημότες μας, με τις ιδέες και την κριτική τους. Η ενεργή παρουσία των πολιτών θα ανεβάσει τον πήχη αντιπαράθεσης και θα δημιουργήσει ενημερωμένους πολίτες που θα ψηφίζουν
με αυτοδιοικητικά μόνο κριτήρια, απαλλαγμένοι
από κομματικές γραμμές και επικοινωνιακές καταιγίδες.
* Ο Γιώργος Κ. Δαβάκης είναι Αντιδήμαρχος
και Πρόεδρος του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Πειραιά, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και αντιπτέραρχος ε.α.

