
      

Βούλα, 21/5/2014

Απαντάμε στη λάσπη

Σε όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, αγνοήσαμε ηθελημένα τις επιθέσεις λάσπης 
και κιτρινισμού, που δεχτήκαμε, και κρατήσαμε την αξιοπρεπή στάση που αρμόζει σε 
όποιον ζητάει να αναλάβει τις ευθύνες ενός τόπου.

Έφτασαν οι κακόπιστοι κι οι απρεπείς να ζητάνε από τον επικεφαλής του Συνδυασμού μας 
«να απολογηθεί»… γιατί εργάζεται για να βγάλει το ψωμί του και της οικογενείας του! Τους
φαινόταν περίεργο ίσως, ότι δεν είναι χασομέρης και ανεπάγγελτος, που να «βιοπορίζεται»
από την ενασχόληση με τα κοινά!  Διαφορά αντιλήψεων προφανώς!

Εμείς, αρκεσθήκαμε να εμπιστευθούμε την κρίση των δημοτών μας. Ο λαός μας είναι 
σκεπτόμενος και μπορεί να κρίνει τι είναι λάσπη και τι έχει βάση. Και φυσικά, έχει στα 
χέρια του το Πρόγραμμά μας, για να διαπιστώσει  μόνος του ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας.

Επειδή όμως, κανένας πολίτης δεν πρέπει να φτάσει στην τελική του κρίση ανυποψίαστος 
και παραπληροφορημένος, κρίναμε σκόπιμο να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια και απόλυτη 
καθαρότητα, τη θέση μας σε αυτά που μεταχειρίστηκαν ως σημεία αιχμής οι λασπολόγοι.

Δεν απαντάμε στους λασπολόγους - Απλά, κάνουμε το χρέος μας απέναντι στους πολίτες…

1. Δεσμευόμαστε για τον Αιγιαλό:
Ως Δημοτική Αρχή, θα είμαστε με όλο μας το θεσμικό βάρος, απολύτως αντίθετοι με τη
συζητούμενη νομοθετική «ρύθμιση» για τον αιγιαλό και της παραλίες. Ο αιγιαλός είναι
και πρέπει να παραμείνει ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, προσιτό σε όλους τους 
πολίτες. Η ανάπτυξη μπορεί κάλλιστα να προχωρήσει με το νομικό πλαίσιο που 
υπάρχει, χωρίς να δημιουργήσουμε «γκέτο πλουσίων και μαχαραγιάδων» και να 
εξορίσουμε τα παιδιά μας από τις παραλίες της πόλης τους.

2. Δεσμευόμαστε για τις Χρήσεις Γης:
Δεν θα επιχειρηθεί καμία απολύτως μεταβολή στις χρήσεις γης και στο χαρακτήρα της 
κηπούπολης αποκλειστικής κατοικίας, που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης 
μας. Οι όποιες ρυθμίσεις και πολεοδομικές μελέτες θα αποσκοπούν αδιαπραγμάτευτα 
στην περαιτέρω κατοχύρωση των χρήσεων που ισχύουν, στον περιορισμό των ήπιων 
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εμπορικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν ήδη και λειτουργούν νόμιμα στις ήδη 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία και τη νομολογία ζώνες, χωρίς καμία επέκτασή 
τους, και στον καθορισμό νέων χώρων μόνο για τις αναγκαίες κοινωφελείς και 
δημόσιες λειτουργίες (όπως το Δημαρχείο, 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Βούλας, Κλειστό 
κολυμβητήριο, Γηροκομείο κ.ά.). Και φυσικά, στον αποκλεισμό από την παραλία μας 
κάθε εγκατάστασης «διασκέδασης» που υπερφορτίζει την πόλη και ηχορυπαίνει.

3. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία κοινόχρηστων εγκαταστάσεων:
Δεν υπάρχουν, ούτε κατά διάνοια, κτηματικά ή άλλα ιδιωτικά συμφέροντα που 
περιμένουν δήθεν να «ευνοηθούν». Οι δύο μόνες νησίδες εκτός σχεδίου που 
υπάρχουν στη Βούλα, προορίζονται, αυτή μεν στη διασταύρωση Βουλιαγμένης-
Δερβενακίων για αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτή δε στη διασταύρωση  Βουλ/νης-
Καραμανλή-Βάρης για τερματικός σταθμός του «Μετρό», που ζητάμε να επεκταθεί 
μέχρι την πόλη μας. 

[ Τα συμφέροντα ας τα αναζητήσουν οι λασπολόγοι στα μεγάλα σχέδια του γιγάντιου 
«real-estate» που επιδιώκουν τα μεγαλόσχημα «αφεντικά» τους στη Νότια Αττική, σε 
δημόσιες εκτάσεις στο Καβούρι, στην Ανάβυσσο και στη Φλέβα και το Κατραμονήσι. 
Αυτοί έχουν τη δύναμη και τις προσβάσεις, να βάζουν χέρι σε δημόσια αγαθά με το 
πρόσχημα της «εθνικής αξιοποίησης»! ]

4. Δεσμευόμαστε για την αποκλειστική ενασχόληση μας με το Δήμο:
Ο αυριανός Δήμαρχος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, θα αναστείλει όπως είναι 
αυτονόητο για όλη την πενταετία της δημαρχίας του, κάθε επαγγελματική 
δραστηριότητα, από τις οποίες και αποχώρησε ήδη. Τα μόνα του ταξίδια στο Εξωτερικό
θα είναι αυτά που θα κάνει υπό τη θεσμική του ιδιότητα, για να φέρει πόρους στα 
ταμεία του Δήμου και να κλείσει έργα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

[ Με μια εξαίρεση, σε προσωπικό επίπεδο: Την αναγκαστική μετάβασή του στις αρχές 
του επόμενου έτους στο Πανεπιστήμιο I.S.M. των Παρισίων, όπου πρόκειται να μεταβεί
για να αναγορευθεί Διδάκτωρ στη Διοικητική Επιστήμη. ] 

Από το γραφείο τύπου

Β. Παύλου 61, 16673 Βούλα τηλ. 210-9689294 www  .  konstantellos  .  gr  grigoris  @  konstantellos  .  gr

mailto:grigoris@konstantellos.gr
http://www.konstantellos.gr/

