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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ο Ανδρέας Κάσδαγλης
ΔΙΕΓΡΑΨΕ όλους όσοι
στηρίζουν Κασιδόκωστα!
Βασιλέως Παύλου 102-104, Τ.Κ. 16673, Βούλα / Εκδότης - Διευθυντής: Αργύρης Παξινός
Τηλέφωνο: 210 89.95.058 - Τηλεομοιότυπο: 210 89.95.066 / ηλεκτρονική διεύθυνση: news@e-proti.gr

Την Κυριακή αποφασίζουμε για το μέλλον μας
Τ

ην Κυριακή οι δημότες του νέου ενιαίου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσέρχονται στις κάλπες, για να εκλέξουν το νέο (και πρώτο) Δήμαρχό τους. Η αναμέτρηση και το
δίλημμα της δεύτερης Κυριακής είναι εντελώς διαφορετικό απ’
αυτό της πρώτης. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι δημότες κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ 6 υποψηφίων. Η επιλογή ήταν μεταξύ
τριών Βουλιωτών, του Δημάρχου Βάρης, του Δημάρχου Βουλιαγμένης και ενός κομματικού υποψηφίου, του Κώστα Πασακυριάκου. Παράλληλα, σε μεγάλο βαθμό, την προηγούμενη
εβδομάδα οι δημότες επέλεξαν και με βάση τους υποψηφίους
δημοτικούς συμβούλους που ζήταγαν σταυρό προτίμησης.
Αυτή την εβδομάδα το δίλημμα είναι απλό. Κωνσταντέλλος ή Κασιδόκωστας.
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Ανοιχτή Επιστολή
του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου

Το παλιό με το νέο. Ο επί 24 χρόνια Δήμαρχος ή ο νέος ικανός
διεκδικητής!
Αυτή την Κυριακή δεν έχουμε να αποφασίσουμε για κάποιο
κόμμα, δεν ψηφίζουμε τον γνωστό μας υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, δεν χρωστάμε κάτι σε κανέναν.
Αυτή την Κυριακή αποφασίζουμε για τη νέα μας πόλη, για ένα
καλύτερο αύριο.
Πρέπει λοιπόν όλοι να εκφραστούμε, να επιλέξουμε αυτόν που πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή
την επιλογή στα χέρια των λίγων, πρέπει να συμμετέχουμε
ενεργά, πρέπει να επιλέξουμε συνειδητά.
Ας αφιερώσουμε λοιπόν όλοι δέκα λεπτά την Κυριακή, για να διαμορφώσουμε τα επόμενα χρόνια.

Ο Κασιδόκωστας «έσωσε»
τη Φασκομηλιά, αφού πρώτα
προσπάθησε να την κάνει οικόπεδα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Επί τουλάχιστον δύο χρόνια, (1990 – 1992), και επί Δημαρχίας Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ο Δήμος Βουλιαγμένης προσπαθούσε να δημιουργήσει οικόπεδα στην περιοχή Φασκομηλιάς για κατοικίες,
αναψυκτήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις. Η πληροφορία αυτή
προκύπτει από έγγραφα που έφτασαν στα γραφεία της εφημερίδας μας και καταρρίπτουν τον βασικό ισχυρισμό του κ. Κασιδόκωστα, ότι δηλαδή το μεγαλύτερο έργο που έχει να επιδείξει είναι η
διάσωση της περιοχής «Φασκομηλιά» από τον κίνδυνο της οικοπεδοποίησης.
Βάσει των εν λόγω εγγράφων, προκύπτει ακριβώς το αντίθετο, ότι
δηλαδή το 1990, και επί δημαρχίας του κ. Κασιδόκωστα, έγινε απόπειρα αλλαγής του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής με τον καΠρος Δήμο Βουλιαγμένης
Θέμα: Δημιουργία οικοπέδων στην περιοχή Φασκομηλιάς
Σχετ. Το 2874/22-6-90 έγγραφό σας
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Σε απάντηση σχετικού σας πληροφορούμε ότι υπό το ισχύον νομικό καθεστώς προστασίας των δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας, η ένταξη αναδασωτέων εκτάσεων σε σχέδια πόλεως είναι ανέφικτος διότι βρίσκονται υπό το καθεστώς
προστασίας του Ν. 998/79
Αυτό ισχύει και για όλες τις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου που προαναφέρθηκε.
Συνεπώς και οι εκτάσεις στις οποίες αναφέρεσθε δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν χρήση, διότι ως αναδασωτέες εκτάσεις,
υπάρχει δεσμευτική υποχρέωση της πολιτείας να τις αναδασώσει για να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή.
Ο Διευθυντής
Κ. Στασινόπουλος

χρήσεις γης
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Κατά τον τελευταίο μήνα της προεκλογικής περιόδου, ξαφνικά από
μια μερίδα αντιπάλων του κ. Κωνσταντέλλου άνοιξε το θέμα των
χρήσεων γης στη Βούλα, ένα θέμα
που απασχολεί την πολιτική ζωή
της Βούλας πολλά χρόνια,
Ξαφνικά λοιπόν, κάποιοι θυμήθηκαν ότι ο Κωνσταντέλλος εκπροσωπεί
«συμφέροντα»
που
επιδιώκουν την εμπορευματοποίηση της πόλης.
Πραγματικά, ως εφημερίδα, αναζητήσαμε να βρούμε αυτά τα «συμφέροντα», προσπαθήσαμε να
βγάλουμε και εμείς αυτό το δημοσιογραφικό «λαβράκι», αλλά μάταια.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

θορισμό χρήσεων (κατοικία,
αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις).
Έχουμε στα χέρια μας έγγραφο του (τότε) Υπουργείου
Γεωργίας, με ημερομηνία 5
Οκτωβρίου 1990, απαντώντας
σε σχετικό αίτημα του Δήμου
Βουλιαγμένης, με θέμα: Δημιουργία Οικοπέδων στην περιοχή Φασκομηλιάς, το οποίο
αναφέρει (ΒΛΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΟ 1):
Ακόμα πιο ξεκάθαρη είναι η
απάντηση που εξέδωσε το
ΥΠΕΧΩΔΕ στις 14/4/1992 σε
ερώτηση των βουλευτών κ.κ.
Δ. Μπέη, Ν. Βρεττού, Σ.
Ακρίτα, και Γ. Σμπώκου, η οποία αναφέρει στην πρώτη παράγραφο:
Ο Οργανισμός Αθήνας επεξεργάστηκε πρόταση τροποποίησης του
ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Φασκομηλιάς των Δήμων Βουλιαγμένης και Βάρης, το οποίο είχε εγκριθεί με το από 25/8/55 ΒΔ
(ΦΕΚ. 229/Α/55), με τον καθορισμό χρήσεων (κατοικία, αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις), τη μείωση του Σ.Δ. από 0,3 σε 0,02,
την ενοποίηση των δύο (από τα τέσσερα) οικοδομικών τετραγώνων
και την προσαρμογή των προτάσεων του ΓΠΣ σχετικά.
Προκύπτει λοιπόν, βάσει των εγγράφων που έχουν, ότι επί τουλάχιστον δύο χρόνια, (1990 – 1992), ο Δήμος Βουλιαγμένης προσπαθούσε να δημιουργήσει οικόπεδα στην περιοχή για
κατοικίες, αναψυκτήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Παράλληλα, και κυρίως από το έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, φαίνεται ότι η Φασκομηλιά δεν χρειαζόταν να σωθεί αφού
δεν κινδύνευε, τουλάχιστον το 1990, από κάτι.

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ
Διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που λασπολογούν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα που θέλουν να αλώσουν το νέο Δήμο ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης, είμαι παρών, υγιής και μάχιμος στον αγώνα για
τη μεγάλη νίκη.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 τέσσερις άντρες δώσαμε τα χέρια και
συμφωνήσαμε ότι το συμφέρον του τόπου επιβάλλει εάν υπάρξει δεύτερη Κυριακή όλοι μαζί να στηρίξουμε όποιον από εμάς βρεθεί αντιμέτωπος με το σύστημα.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε το λόγο μας, αυτούς που μας
στήριξαν με την ψήφο τους και κυρίως την πολιτική μας αξιοπρέπεια.
Την προσωπική ήττα είμαι αποφασισμένος να την αποδεχθώ. Την ήττα
του τόπου όμως θα την αποτρέψω με όλες μου τις δυνάμεις.
Θα ψηφίσω σύμφωνα με τις επιταγές της συνείδησής μου.
Αυτοί που ξεπούλησαν τη Βούλα και τη Βάρη στις σειρήνες του πριγκιπάτου θα με βρουν την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 απέναντί τους
στο πλευρό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανιδιοτελή στήριξή σας στις
πραγματικά κρίσιμες εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.
Μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη για εμάς
προεκλογική περίοδο, κατά την οποία δεχθήκαμε σωρεία χτυπημάτων κάτω από την ζώνη,
κυρίως από μεμονωμένες ομάδες υποψηφίων
κάποιων εκ των συνδυασμών που αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο οι οποίοι έτρεξαν ήδη να προλάβουν να πάρουν «θέση»
δίπλα στη εν δυνάμει νέα τάξη πραγμάτων,
καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι και με λεβεντιά αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας παρουσιάσουμε
την ολοκληρωμένη πρότασή μας για την νέα
μας πόλη. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν φοβηθήκαμε, δεν πισωγυρίσαμε. Προτάξαμε την πρότασή μας για το μέλλον και την πεποίθησή μας
ότι οι πρακτικές και οι μέθοδοι του παρελθόντος δημιουργούν σύγχυση και προκαλούν
απέχθεια στον πολίτη ο οποίος με την σειρά
του απομακρύνεται από τα κοινά. Και επιβραβευθήκαμε από σεβαστό ποσοστό των συμπολιτών μας για την στάση μας αυτή.
Την προσεχή Κυριακή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους εκφραστές μιάς άλλης φιλοσοφίας. Μιάς φιλοσοφίας που εν μέρει ευθύνεται
για την άθλια σημερινή κατάσταση της χώρας.
Μιάς φιλοσοφίας που στηρίζεται στην εικόνα
και την επικοινωνία, δημιουργώντας ως επί το
πλείστον εικονική πραγματικότητα, χωρίς
ουσία χωρίς περιεχόμενο.
Η φιλοσοφία αυτή, που φαίνεται να έχει περάσει σε μερίδα του εκλογικού σώματος επηρεάζοντας την εκλογική του συμπεριφορά,
δεν πρέπει να αποτελέσει επ΄ ουδενί την φιλοσοφία δράσης της νέας δημοτική αρχής.
Η προτασή μας για διαφάνεια για συμμετοχικότητα, για έλεγχο, για δημοκρατία στη λήψη
αποφάσεων, συγκρούεται με τον συγκεντρωτισμό, τις αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, την λογική του τα ξέρω όλα και έχω το
αλάθητο.
Ζητώ από όλους εσάς να προσέλθετε στις
κάλπες την προσεχή Κυριακή πράττοντας
πρωταρχικά αυτό που λέει η καρδιά σας
χωρίς φόβο χωρίς δισταγμό αφού πίσω από
το παραβάν είστε μόνοι. Εσείς απέναντι στις
ευθύνες σας για την πόλη μας για τον εαυτό
σας για τα παιδιά σας.
Σκεφτείτε κρίνετε και σιγκρίνετε. Επιλέγετε μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος και
η επιλογή είναι μόνο δική σας.
Ειλικρινώς ευχαριστώ από καρδιάς.
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Υπ. Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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χρήσεις γης
Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ
Διαπιστώσαμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
πολιτικής του διαδρομής, αλλά και μέχρι
την τελευταία μέρα της προεκλογικής περιόδου, ο κ. Κωνσταντέλλος και ο συνδυασμός του είναι οι ΜΟΝΟΙ που διατηρούν
σταθερή, ολοκληρωμένη άποψη για το
θέμα αυτό.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ
- Η Βούλα, από διατάγματα της δεκαετίας του 1920, όταν οι κάτοικοι
ήταν 40 οικογένειες, τελεί υπό ένα
ιδιαίτερο καθεστώς που ονομάζεται
«αποκλειστικής κατοικίας»
- Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε όλη
την πόλη, με εξαίρεση ελάχιστα οικοδομικά τετράγωνα, μπορούν να
υπάρχουν μόνο κατοικίες. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εμπορική
χρήση, ακόμα και φαρμακεία, φροντιστήρια, περίπτερα κ.α.
- Παράλληλα όμως, απαγορεύονται
και χρήσεις κοινωφελών υπηρεσιών
όπως είναι το δημαρχείο, πολιτιστικά κέντρα, το αστυνομικό τμήμα,
πυροσβεστικός σταθμός και εφορία. (Σημειώνουμε ότι τα δημοτικά
κτίρια, το κλειστό γυμναστήριο
κάτω από τη γέφυρα είναι παράνομα, ενώ το ΚΑΠΗ Βούλας δεν έχει
κυλικείο να πίνουν έναν καφέ τα
μέλη και ένα κτίριο στη Βασιλέως
Παύλου που έχει παραχωρήσει η
Ακαδημία Αθηνών για πολιτιστικό
κέντρο στο Δήμο, δεν μπορεί να λειτουργήσει).
- Με τα χρόνια, και ενώ η Βούλα μεγάλωσε, αυτό το καθεστώς προστάτεψε μεν το περιβάλλον, αλλά
κατέστησε τη Βούλα δυσλειτουργική.

Το 2002, στο δημοτικό συμβούλιο, έγινε
η πιο πρόσφατη από αρκετές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, με την
254/2002 απόφαση, να λυθεί αυτή η δυσλειτουργία.
Αυτή η απόφαση προέβλεπε, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης,
(Βουλιαγμένης, Βάρης και τμήμα της
Βασ. Παύλου) να επιτραπούν κάποιες
ήπιες, μη υπερτοπικού χαρακτήρα χρήσεις, προκειμένου να λυθεί αυτή η δυσλειτουργία.
Σημειώνουμε ότι αυτή την απόφαση την
είχαν υπερψηφίσει, εκτός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ανδρέα Κάσδαγλη, και
πολλοί από τους δημοτικούς συμβούλους που φέτος ήταν στο συνδυασμό
του και κατηγορούσαν τον κ. Κωνσταντέλλο.
Η απόφαση αυτή, αφού έγινε και νόμος
του κράτους, ακυρώθηκε από το 5ο
τμήμα του ΣτΕ για καθαρά τυπικούς λόγους και το θέμα έκτοτε μπήκε στις καλένδες.
Το 2010 έγινε μια νέα απόπειρα να λυθεί
αυτό το πρόβλημα της πόλης, με την εισαγωγή εκ νέου του θέματος στο Δ.Σ.,
αλλά λόγω της προεκλογικής «σπέκουλας» που είχε ήδη ξεκινήσει στην πόλη,
καταψηφίστηκε η εισήγηση.
Σημειώνουμε ότι σ’ αυτή την τελευταία
προσπάθεια είχαν ταχθεί με την υπογραφή της και η κα Ηλέκτρα Τσιριγώτη.
Το θέμα λοιπόν εξακολουθεί να εκκρεμεί,
και μετατίθεται στην επόμενη Δημοτική
Αρχή, όποια και να είναι αυτή.
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ...ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
Ο κ. Κασιδόκωστας λέει, προφανώς για
να είναι αρεστός, ότι δεν θα αλλάξει τις
χρήσεις γης στην πόλη. Στο συνδυασμό
του όμως, στις δύο πρώτες θέσεις για το
δημοτικό συμβούλιο της Βούλας, έχουν
εκλεγεί η κα Γεωργία Μαρτίνου και η κα
Ηλέκτρα Τσιριγώτη. Κατά συνέπεια, η
επόμενη μέρα αυτής της δημοτικής
αρχής, αν προκύψει βέβαια, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού εκτός από την
σταθερή (έως τώρα) πολιτική στάση της
κας Τσιριγώτη, ότι πρέπει να λυθεί το

πρόβλημα των χρήσεων γης στη Βούλα,
σίγουρα θα δημιουργήσει πρόβλημα στο
κτίριο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης,
γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας, συμφερόντων της οικογενείας Μαρτίνου. Προκύπτει μάλιστα από την 175/92 άδεια
οικοδομής, ότι το δίλημμα που τίθεται
είναι διπλό αφού εκτός από την ιδιοκτησία του κτηρίου, επιβλέπουσα μηχανικός
του έργου, όπως αναφέρει η άδεια, είναι
η κα Τσιριγώτη.
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΙ;
Με δεδομένα αυτά λοιπόν αναρωτιέται κανείς ποια στάση θα κρατήσει την επομένη
των εκλογών ο κ. Κασιδόκωστας, αν εκλεγεί, απέναντι στο συγκεκριμένο κτήριο.
ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΕΙ
Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός
ότι μερίδα όσων κατηγορούσαν προεκλογικά τον κ. Κωνσταντέλλο, και ενώ είχαν
υπερψηφίσει το 2002 την απόφαση για αλλαγή χρήσεων γης στη Βούλα, σήμερα
προτρέπουν τους ψηφοφόρους τους να
στηρίξουν τις κ.κ. Μαρτίνου και Τσιριγώτη.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
Προς ενημέρωση του κόσμου, παραθέτουμε σε επανάληψη την απάντηση που
μας έδωσε στο προηγούμενο φύλλο σε
αντίστοιχη ερώτηση:
«Εμείς λοιπόν το μόνο που λέμε, και τα
καταθέσαμε γραπτώς στο πρόγραμμα
μας, είναι να τροποποιηθεί το ΓΠΣ της
πόλης ώστε στους κεντρικούς οδικούς
άξονες, (Λ Βουλιαγμένης, Λ. Βάρης και
τμήμα της οδού Βας. Παύλου), να επιτραπούν κάποιες ήπιες, μη υπερτοπικού χαρακτήρα χρήσεις, προκειμένου
να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη
χωρίς όμως να αλλοιώνετε το περιβάλλον. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μιλάμε για μια σύγχρονη, λειτουργική
κηπούπολη».
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι
η άποψη του κ. Κωνσταντέλλου είναι η μόνη
λογική, ορθολογική, και κυρίως σταθερή
επί του θέματος.

Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μερίδα όσων κατηγορούσαν
προεκλογικά τον κ. Κωνσταντέλλο, και ενώ είχαν υπερψηφίσει το 2002 την
απόφαση για αλλαγή χρήσεων γης στη Βούλα, σήμερα προτρέπουν τους
ψηφοφόρους τους να στηρίξουν τις κ.κ. Μαρτίνου και Τσιριγώτη.

Ο κ. Κασιδόκωστας
λέει, προφανώς για να
είναι αρεστός, ότι δεν
θα αλλάξει τις χρήσεις
γης στην πόλη. Στο
συνδυασμό του όμως,
στις δύο πρώτες θέσεις για το δημοτικό
συμβούλιο της Βούλας, έχουν εκλεγεί η
κα Γεωργία Μαρτίνου
και η κα Ηλέκτρα Τσιριγώτη. Κατά συνέπεια, η επόμενη μέρα
αυτής της δημοτικής
αρχής, αν προκύψει
βέβαια, θα έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον,
αφού εκτός από την
σταθερή (έως τώρα)
πολιτική στάση της
κας Τσιριγώτη, ότι
πρέπει να λυθεί το
πρόβλημα των χρήσεων γης στη Βούλα,
σίγουρα θα δημιουργήσει πρόβλημα στο
κτίριο της Λεωφ.Βουλιαγμένης, γνωστής
ναυτιλιακής εταιρείας,
συμφερόντων της οικογένειας Μαρτίνου.

Γιατί δε δέχεται να κάνει διάλογο ο κ. Κασιδόκωστας;
ίσθηση έχει προκαλέσει κατά τη
Α
διάρκεια του προεκλογικού αγώνα η
άρνηση του Δημάρχου Βουλιαγμένης να

συναντήσει τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
σε δημόσιο διάλογο. Ο κ. Κωνσταντέλλος έχει κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις
προς τον αντίπαλό του να συζητήσουν,
ενώπιον των εκπροσώπων των ΜΜΕ, σε
δημόσια συζήτηση μπροστά στους πολίτες, και ο κ. Κασιδόκωστας αρνείται.
Γιατί δεν θέλει ο κ. Κασιδόκωστας, ο
έμπειρος να αναμετρηθεί δημόσια με

τον κ. Κωνσταντέλλο;
Πιστεύαμε ότι η πολιτική δεν γίνεται με
παράλληλους μονολόγους, ούτε μόνο
με πολυτελή έντυπα και μοναχικές εμφανίσεις σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Θεωρούμε ότι στη δημοκρατία, πρέπει
οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται για τις θέσεις των υποψηφίων εκπροσώπων τους, και να μπορούν να συγκρίνουν και να αποφασίζουν.
Σ’ αυτές τις εκλογές, ο κ. Κασιδόκωστας

στέρησε από τους πολίτες της Βάρης
και της Βούλας, απ’ αυτούς που δεν τον
ξέρουν, να ενημερωθούν και να διαμορφώσουν άποψή για το πρόσωπό του. Περιορίστηκε
σε
μια
διαδικασία
επικοινωνίας που παράγεται από ειδικούς του είδους, με στόχο την προσέλκυση ψηφοφόρων.
Σ’ αυτές τις εκλογές, ο κ. Κασιδόκωστας
λειτούργησε στον τομέα την ενημέρωσης του πολίτη, όπως λειτουργεί 24 χρόνια στο Δήμο Βουλιαγμένης όπου δεν

υπάρχει γραφείο τύπου, δεν έχει συναντηθεί ποτέ, (ή τουλάχιστον στα χρόνια
που εκδίδουμε εμείς εφημερίδα) σε συνέντευξη τύπου ή δημόσιο απολογισμό,
δεν επιτρέπει τηλεοπτικές κάμερες στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίο,
και τέλος, δεν ένιωσε καν την ανάγκη να
δημιουργήσει ιστοσελίδα του Δήμου για
τη στοιχειώδη ενημέρωση του Δημότη.
Τι είναι αυτό που θέλει να αποφύγει ο κ.
Κασιδόκωστας;
Ας το σκεφτούμε λίγο.
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Ο ...ΜΥΘΟΣ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ
Σ

ε δεύτερη ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος της Κυριακής 7 Νοεμβρίου, διαπιστώνει
κανείς ότι ο αυτοκράτορας μάλλον είναι γυμνός.
Ο «μύθος» του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ως ο καλύτερος Δήμαρχος της χώρας, δείχνει να κατέρρευσε. Το ποσοστό που πήρε την πρώτη Κυριακή
ήταν κατώτερο των προσδοκιών των ανθρώπων
του, και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα
του Δημάρχου που εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή επί 6 τετραετίες.
Το τελικό 41,67% που πήρε από τους 3 δήμους δεν
του αρκούσε να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή
ακόμα και με τον παλιό εκλογικό νόμο αφού τότε
χρειαζόταν 42%.
Αν αναλύσουμε τα επιμέρους αποτελέσματα τώρα,
πλειοψηφία πήρε μόνο στο Δήμο του, τη Βουλιαγμένη, ο οποίος είναι και κατά πολύ ο μικρότερος

των τριών.
Στη Βάρη το ποσοστό του είναι 42,43% ενώ στη
Βούλα, απ’ όπου προέρχονται και περισσότεροι
από τους μισούς δημότες του νέου Δήμου, το ποσοστό του ήταν μόλις 30,47%.
Μια ακόμα βαθύτερη ανάλυση του αποτελέσματος
δείχνει ότι σε επίπεδο κοινωνίας, και όχι επί των
έγκυρων ψηφοδελτίων, ο κ. Κασιδόκωστας έπεισε
τους 8.752 από τους συνολικά 33.805 εγγεγραμμένους συμπολίτες του. Δηλαδή ποσοστό που αγγίζει περίπου το 25%.
Είναι λοιπόν σίγουρο ότι ο κ. Κασιδόκωστας δεν κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία της κοινωνίας,
αλλά μόλις το 1/4.
Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον αυτό πως θα εκφραστεί
τη δεύτερη Κυριακή, όπου απέναντί του θα έχει
μόνο έναν αντίπαλο, και όχι πέντε.

Ο «μύθος» του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ως ο καλύτερος Δήμαρχος της χώρας,
δείχνει να κατέρρευσε. Το ποσοστό που πήρε την πρώτη Κυριακή ήταν κατώτερο
των προσδοκιών των ανθρώπων του, και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα
του Δημάρχου που εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή επί 6 τετραετίες.

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος
Ανδρέας Κάσδαγλης ΔΙΕΓΡΑΨΕ
όλους όσοι στηρίζουν Κασιδόκωστα!
12 Νοεμβρίου 2010
Μετά την ανακοίνωση στήριξης προς τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα δέκα στελεχών της
ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, ο επικεφαλής της υποψήφιος δήμαρχος Ανδρέας Κάσδαγλης τους
έθεσε εκτός συνδυασμού. Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Αγαπητοί συνδημότες.
Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι μερικοί υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με δηλώσεις
τους σε διάφορες ιστοσελίδες, τάσσονται υπέρ συγκεκριμένου συνδυασμού στις επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου, διαφοροποιώντας την θέση τους, από την επίσημη ανακοίνωση του συνδυασμού.
Ως εκ τούτου έθεσαν τον εαυτό τους εκτός συνδυασμού.Τους ευχαριστούμε για την μέχρι
σήμερα συνεργασία μας.
Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ παραμένει ανεξάρτητη, πιστή στις θέσεις της και
στις αρχές της, ενάντια σε κάθε μορφής συμφέροντα.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ”
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Επιστολή
προς Βαριώτες
από τον
Γιάννη Δήμα
Φίλες και φίλοι,
Ευχαριστώ όσες και όσους
από εσάς, με την ψήφο τους,
με εξέλεξαν πρώτο, μεταξύ
ισάξιων συνυποψηφίων, στη
δύσκολη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Νοεμβρίου.
'Οπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, την οκταετία της συμμετοχής μου (1986-1994) στη
συμπολίτευση της τότε Κοινότητας και μετέπειτα Δήμου
Βάρης, με Δήμαρχο τον
Κώστα Μπαγλατζή, τέθηκαν
οι βάσεις και σχεδιάστηκαν οι
άξονες δράσεις και το συνολικό όραμά μας για την ανάπτυξη της περιοχής, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο και σοβαρό έργο για τον τόπο
μας.
Τιμώντας με, με την πρότασή του, ο Γρήγορης Κωνσταντέλλος, ένας άνθρωπος ακέραιος και δημιουργικός, να
μετέχω στο ψηφοδέλτιό μας στη ΒΑΡΗ, μου έδωσε μια
υπόσχεση – δέσμευση: ότι άμεση προτεραιότητα και επίκεντρο του ενδιαφέροντός του θα είναι η πόλη μας, με
στόχο την ισόρροπη ανάπτυξή της στα πλαίσια του νέου
Καλλικράτειου Δήμου.
Σήμερα, οι περιστάσεις επιβάλλουν τη συμμετοχή ΟΛΩΝ,
στη νέα πορεία που μπαίνει η ΒΑΡΗ.
Ευχαριστώ τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που μου πρότεινε να ηγηθώ της προσπάθειάς μας στη Βάρη. Αποδέχθηκα την πρότασή του, μετά την ομόφωνη αποδοχή της,
αρχικώς από τους συνυποψήφιούς μου δημοτικούς και
τοπικούς συμβούλους, να αναλάβω την θέση ευθύνης
του Αντιδημάρχου Βάρης, μετά την εκλογή του συνδυασμού μας ως Δημοτική Αρχή.
Επικεφαλής μια δυνατής ομάδας δεσμεύομαι να προσφέρω την εμπειρία και τις γνώσεις μου, για να συγκροτηθεί ορθά ο νέος διευρυμένος Δήμος μας.
Στόχος της ομάδας μας είναι οι ενέργειές μας να κινούνται μόνο προς όφελος των κατοίκων της κάθε γειτονιάς
της Βάρης, και δεσμεύομαι για αυτό.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Κ. Δήμας

Το τυρί και η φάκα... στο δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Φίλες και φίλοι συμπολίτες,
κάτοικοι της Βούλας,
Δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς,
περπατώντας στους δρόμους της Βούλας, την κατήφεια και την δυσθυμία.
Όχι βέβαια. Οι Βουλιώτες νιώθουν
πίκρα και απογοήτευση. Όλοι; Ας
πούμε σχεδόν όλοι.
Όμως, ένας απλός, μέσος Βουλιώτης,
που περπατάει στο ίδιο πεζοδρόμιο με
μένα έχει βουβαθεί μέσα στην απογοήτευσή του.
Σε αυτόν έρχομαι να μιλήσω σήμερα
σπάζοντας αυτή την νεκρική βουβαμάρα. Όχι σαν υποψήφια των εκλογών,
όχι σαν στέλεχος ενός συνδυασμού, όχι
εξ ονόματος κάποιου ή κάποιων. Έρχομαι σαν μια απλή κάτοικος της Βούλας
να βγάλω προς τα έξω, προς εσάς τον

φόβο μου, την ανησυχία μου αλλά και
την ελπίδα μου.
Φίλοι μου, μια παλιά παροιμία λέει «Ο
βήχας και το χρήμα δεν κρύβονται».
Όλοι μας βλέπουμε έκθαμβοι την μεγαλειώδη επίδειξη δύναμης και γκλαμουριάς μιας αυτοκρατορίας που κατέβηκε
εξ ύψους να επιδείξει όλο της το μεγαλείο. Μπράβο της!
Ας δούμε τώρα και τον τραγικό ήρωα –
θύμα της μικρής ιστορίας. Το ποντικάκι
που μύρισε το τυρί. Ανυποψίαστος και
αφελής βλέπει την φάκα σαν τις ολόχρυσες πύλες του Παραδείσου και τρέχει να χωθεί – για την αφεντιά μου,
σκέφτεται άνοιξαν.
Και η φάκα, αυτό το τρίτο μέρος της
ιστορίας; είναι αυτό που εμένα με φοβίζει. Μια κατάσταση μη ελεγχόμενη και

μη αναστρέψιμη, η παντοδυναμία του
ενός, η εξουσία του Εγώ.
Φίλες και φίλοι, παντού, σε όλα τα μήκη
και πλάτη της υφηλίου υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΠΟΝΤΙΚΙΑ. Εσύ Βουλιώτη
τί είσαι; Ή καλύτερα τί θέλεις να είσαι;
Πώς αυτοπροσδιορίζεσαι;
Εγώ, φίλοι μου, δεν θέλω και δεν έρχομαι να συμβουλέψω ή να καθοδηγήσω
ή ακόμα και να χειραγωγήσω. Ούτε το
θέλω, ούτε μπορώ. Λατρεύω την ελεύθερη βούληση, επειδή αυτή αφυπνίζει
την συνείδησή μας και είναι ασφαλέστερος οδηγός μας για να βγούμε έξω
από το τέλμα στο οποίο βλέπουμε
γύρω όλοι μας πως βυθίζονται οι αξίες
και η αρετή.
Φίλοι μου, παρακαλώ, να δείτε τη δύναμη που κρατάτε αυτή τη στιγμή στα

χέρια σας.
Αυτή η δύναμη είναι η ελπίδα για αυτό
τον τόπο, για τη Βούλα μας. Η ΒΟΥΛΑ
σας χρειάζεται τώρα όσο ποτέ άλλοτε.
Χαρίστε της το μέλλον που της ανήκει.
ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
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Δημοτικοί Σύμβουλοι ΒΑΡΗΣ

Βαρβαρίγος
Νικόλαος

Ιατρός-Καρδιολόγος

Δελλής
Ευάγγελος
Αρχιτέκτων

Δήμας
Ιωάννης

Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

Ζυγούρης
Νικόλαος

Μπραμνιώτη
Μαρία

Ηλιοπιερέας
Πιερράκος
Παναγιώτης

Καπογιάννη
Χρυσούλα

Πολ. Μηχανικός

Επιχειρηματίας

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας ΒΑΡΗΣ

Αρχοντής
Δημοσθένης

Δημόσιος Υπάλληλος

Ασκούνης
Παναγιώτης
Δάσκαλος

Δαδάκου
Βασιλική

Ιδιωτική Υπάλληλος

Δημοτικοί Σύμβουλοι ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δικηγόρος

Πολιτικός Μηχανικός

Μάγος Ευστάθιος
Μηχανολόγος
Μηχανικός Αυτ/των

Σύμβουλοι Δημ. Κοινότητας ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Σας ευχαριστούμε
Γεωργουλόπουλος
Διονύσης
Συνταξιούχος

Ελευθερίου
Σωτήρης

Μηχανολόγος
Εργοδηγός

Καραλή
Ελένη-Άννα

Ζαγοριανός
Αντώνιος

Ιατρός-Δερμοτολόγος

Ιατρός-Νεφρολόγος

Λεντή-Τομοπούλου
Άννα-Βασιλεία
Οικονομολόγος

Φαρμακίδη
Αννα-Αρίστη
Αρθρογράφος

Δημοτικοί Σύμβουλοι ΒΟΥΛΑΣ

Αγαλιώτη
Αικατερίνη-Βερόνικα

Βαμβσάκης
Δημοσθένης

Βέργος
Παναγιώτης

Γεωργιάκος
Δημήτριος

Καγεώργης
Γρηγόριος

Κασαπλέρης
Ανδρέας

Δικηγόρος

Επιχειρηματίας

Νέος Επιχειρηματίας

Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

Οικονομολόγος
Επιχειρηματίας

Σύμβουλος Συστημάτων
Πληροφορικής

Κουράκος
Βασίλειος

Κωνσταντινίδης
Ιωάννης

Σταμπέλου
Αικατερίνη

Φατούρου
Παρσκευή

Χατηστεφάνου
Φιλάρετος

Ψυλλάκη Μαρία

Φυσικοθεραπευτής

Τεχνικός
Ιατρικών Οργάνων

Δημόσιες Σχέσεις

Δικηγόρος

Ηλεκτρολόγος
Εγκαταστάσεων

ΟικονομολόγοςΕπ.καθηγήτρια
Παν/μίου Πειραιώς

Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας ΒΟΥΛΑΣ

Δερδεμέζη
Βικτωρία
Δικηγόρος

Κορρές
Νεκτάριος

Ιατρός-Ορθοπεδικός

Κουρεντζή
Αναστασία
Δικηγόρος

που μας εμπιστευθήκατε,
μας επιλέξατε, μας τιμήσατε.
Για να βρεθεί η ομάδα αυτή
στη Διοίκηση του Νέου
Δήμου μας, θα πρέπει
την Κυριακή 14 Νοεμβρίου,
να προσέλθετε στις κάλπες
και για μία ακόμη φορά
να επιλέξετε τον Συνδυασμό
μας.

ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
να δημιουργήσουμε
ΜΑΖΙ την πόλη του
ΑΥΡΙΟ!

Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος

Υπ.Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μαρίνου
Γεωργία-Αναστασία
Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός

Περράκη
Αμπελικάκη
Βασιλική
Φιλόλογος

Ψυχογιού
Βασιλάκου Μαρία
Διακοσμήτρια

