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Στις 18 Φεβρουαρίου 2009 το μεσημέρι η πόλη μας αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τον τ.
Αντιδήμαρχο και τ. Πρόεδρο της ΕΒΕΝΣ Γιάννη Γαβριηλίδη, έναν από τους πλέον
δραστήριους και ικανούς δημόσιους άνδρες της πόλης μας.
Ο Γιάννης Γαβριηλίδης από το 1978 και επί 16 συνεχή χρόνια, μέχρι το 1994, εκλέγονταν
Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Μπάμπη Μπεχλιβανίδη και από το 1999 μέχρι
το 2006 ήταν δημοτικός με το συνδυασμό « Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής» του Γιώργου
Κουτελάκη. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον Ιούνιο μέχρι το
τέλος του 1994 Αντιδήμαρχος Παιδείας. Πρόεδρος της 9ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
ΤΕΛ –ΤΕΣ. Ιδρυτής – Πρόεδρος του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού από το 1986 μέχρι το
1994. Επί 28 χρόνια Έφορος των Ερασιτεχνικών ομάδων του Πανιωνίου και επί 14 χρόνια
Πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνών και Επαγγελματιών της Ν. Σμύρνης (1975 – 1988). Από το
1994 ήταν υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος για το Δημοτικό Νεκροταφείο.
Το Γιάννη Γαβριηλίδη αποχαιρέτισαν ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης και ο Πρόεδρος της ΕΒΕΝΣ κ.
Σκουλάτος. Στην κηδεία παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών ο Αντιπρόεδρος κ. Δρούλιας, ενώ συλληπητήρια τηλεγραφήματα έστειλαν επίσης η
Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αθήνας και η Διοίκηση του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθήνας.
Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στην πλούσια πολιτική και συνδικαλιστική πορεία του
εκλλιπόντος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένε μας κυρ Γιάννη, μετά από μια μακρά
διαδρομή δεκαετιών στους δρόμους της πόλης φεύγεις σήμερα μακριά της. Φεύγεις μακριά
από τον τόπο που αγάπησες, που λάτρεψες και που υπηρέτησες όσοι λίγοι.
Η πόλη της Ν. Σμύρνης νοιώθει βαθιά την υποχρέωση να έκφραση προς εσένα τις
ευχαριστίες της για τη συνεχή, σταθερή, ανιδιοτελή προσήλωση σου στις ανάγκες της και
στη λύση των προβλημάτων της. Γεννημένος μέσα σε μια οικογένεια από τις πρώτες που
εγκαταστάθηκαν στα χώματα αυτά. Ο πατέρας σου υπήρξε από τους πρωτεργάτες και
πρωτομάστορες του σχηματισμού της στα πρώτα δύσκολα χρόνια τις δημιουργίας του
κοινωνικού και πολεοδομικού ιστού της. Οι καταβολές και η παράδοση της οικογένειας σου
δεν μπορούσαν παρά να αφήσουν τα ίχνη και τα αποτυπώματα τους στη μάχη και στην
καρδιά σου.
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Με αυτά για αφετηρία και την καλή έμπνευση οδηγούς και φάρους πήρες τη σκυτάλη για
να συνεχίσεις στον ίδιο δρόμο της προσφοράς, του δωσίματος, της στράτευσης σε όλους
τους αρμούς της ύπαρξής της.
Οικογενειάρχης εξαίρετος, επαγγελματίας σωστός, δημόσιος άνδρας με συνεχή παρουσία,
εξάντλησες τις δυνάμεις σου στην φροντίδα της οικογένειας σου στον ιδρώτα της τίμιας
εργασίας σου, στη συμμετοχή σου στα κοινά της πόλη από πολλές θέσεις και ρόλους....
Σαν Δήμαρχος αυτής της πόλης με αίσθημα ευθύνης και άπειρου σεβασμού, σε αποχαιρετώ
εκ μέρους της. Σε ευχαριστώ για την προσφορά σου σ’ αυτή. Μαζί μου σε ευχαριστούν
νοητά όλοι οι συμπολίτες μας...»

Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμά της συλληπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
και ιδιαιτέρως στην κόρη του Θάλεια Αδάπα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε και
ας μείνει η μνήμη του αιώνια.
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