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Πέρασαν 9 χρόνια 
 

Ο φίλτατος κατά τα άλλα αντιδήμαρχος Αθανάσιος Φιλίππου, σε πρόσφατη παρέμβασή του αναφωνεί 

“όχι άλλα ψέματα κ. Βλάχο”. 

Το ότι απευθύνεται μόνο σε εμένα και όχι σε άλλο υποψήφιο λέει πολλά... 

Ήδη φαίνεται πως έλαβαν τα πρώτα μηνύματα… 

Είναι αλήθεια ή όχι ότι τα τελευταία 9 χρόνια που διοικείτε τον Δήμο, δεν έγινε ουσιαστικά 
τίποτα στην Πετρούπολη; 

Αλλά ας δούμε καλύτερα ένα - ένα τα περίφημα ψέματα. 

1. Σχολεία 

Για το 3ο και 6ο Δημοτικό:  
● Ποιός έκανε προγραμματική σύμβαση με τον Ο.Σ.Κ. (Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων) κ. 

Φιλίππου (μας δώσατε και συγχαρητήρια); Εμείς! 
● Ποιός το δημοπράτησε; Εμείς! 
● Ποιός το έφτασε μέχρι τα τούβλα; Εμείς!  

Εσείς απλώς το εγκαινιάσατε.  

Το 4ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο ποιός τα ολοκλήρωσε κ. Φιλίππου; Εμείς! 

Το 6ο Γυμνάσιο ποιός το κατασκεύασε κ. Φιλίππου; Εμείς! 

2. Για τον 4ο παιδικό σταθμό (στην οδό Αναπαύσεως):  

● Ποιός δέσμευσε το οικόπεδο, κ. Φιλίππου, μετά από προσπάθειες τεσσάρων ετών;  

Εμείς! 

● Ποιός έκανε τη μελέτη; Εμείς!  

● Ποιός εξασφάλισε τη χρηματοδότηση; Εμείς!  

Εσείς το εγκαινιάσατε και δεν είχατε ούτε την παραμικρή ευαισθησία να μου επιτρέψετε να 

χαιρετήσω στα εγκαίνια! 

3. Κτίριο του ΙΚΑ 

Η διοίκηση Γιώγου παραχώρησε το οικόπεδο.  

Εμείς διώξαμε τους καταπατητές που εσείς δεν τολμούσατε, εγκαταστήσαμε τον εργολάβο και 

ολοκληρώσαμε την κατασκευή του κτιρίου.  
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4. Αγία Τριάδα 

● Ποιός έκανε το μεγαλύτερο έργο σε προϋπολογισμό (αγωγοί ομβρίων 3.5 εκατομμύρια 

€) κ. Φιλίππου; Εμείς!  

● Ποιός κατασκεύασε το γήπεδο που παίζουν οι ομάδες; Εμείς!  

● Ποιός δημοπράτησε το Στάδιο και άρχισε την κατασκευή του; Εμείς!  

● Ποιός το σταμάτησε για 9 χρόνια; Εσείς και πάλι εσείς, δυστυχώς.  
● Ποιός απομάκρυνε τους 110 οικίσκους “Σεισμόπληκτων” Αγίας Τριάδας που είχαν γίνει 

κέντρο παραβατικότητας κ. Φιλίππου; Εμείς!  

● Ποιός επέτρεψε να παραμείνουν 4 οικίσκοι όπου κατοικοεδρεύουν “διάφοροι”;  

Εσείς 9 χρόνια τώρα δεν καταφέρατε να διώξετε ούτε καν 4 οικίσκους, ενώ 

εμείς διώξαμε 110!  

● Ποιός έφτιαξε μπετόδρομους στην Αγία Τριάδα για την ασφάλεια των κατοίκων; Εμείς!  

● Ποιός αποδέσμευσε το τριπλό οικόπεδο στην οδό Αγησιλάου που προοριζόταν για 

κατασκευή παιδικού σταθμού;  

Εσείς το αποδεσμεύσατε και τώρα έχει γίνει γιαπί και είναι επικίνδυνος χώρος για 

τους περίοικους! 

 

5. Μηχανολογικά Δήμου 

9 χρόνια δεν έχετε αγοράσει ούτε ένα πατίνι.  
Αντίθετα αγοράσαμε και θέσαμε σε λειτουργία τα εξής: 

● Γενικό μηχανολογικό εξοπλισμό 
● Απορριμματοφόρα  
● 1800 κάδους (!)  
● Δημοτικό λεωφορείο 
● Πυροσβεστικά 
● Ανυψωτικά  
● Κλειστό φορτηγάκι πλήρως εξοπλισμένο για τον υδραυλικό 
● 2 σκούπες 
● Πλυντήριο κάδων, που φυσικά έχετε σε αχρηστία 
● Μέχρι και το υπηρεσιακό του Δημάρχου 
● και πολλά ακόμη που δεν έχει νόημα να παρατεθούν, γιατί η λίστα θα ήταν τεράστια. 

Όλα εμείς τα είχαμε αγοράσει.  
Έχουν να το λένε οι εργαζόμενοι. 
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6. Ελεύθεροι χώροι 

Αγοράσαμε και δεσμεύσαμε 16 στρέμματα. 

Αλήθεια για θυμίστε μας, εσείς πόσους ελεύθερους χώρους αγοράσατε; 

 

7. Αναπλάσεις 

● Αναπλάσαμε τη στρογγυλή πλατεία.  
● Κατασκευάσαμε την πλατεία τρίγωνο - Άπολις.  
● Κατασκευάσαμε την κεντρική πλατεία ΗΡΩ.  

● Αναπλάσαμε το άλσος Αγίου Δημητρίου το οποίο δυστυχώς… έχετε αφήσει στην τύχη 
του να γίνει ρημαδιό.  

● Αναπλάσαμε 7 παιδικές χαρές που είχατε -πριν από εμάς- εγκαταλείψει στην τύχη τους. 
 

8. Ανακύκλωση 

Εγκαταλείψατε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης που είχαμε ξεκινήσει, οικιακή και Δημοτική 
κομποστοποίηση.  

Γιατί άραγε;  

Θα το εξηγήσετε αυτό κάποια στιγμή στους πολίτες; 

9.  Ποικίλο όρος 

Κινδυνεύει η πόλη μας και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.  

Χάσατε την πρώτη δίκη με τη Μονή Λαμίας και τώρα άβουλοι βαδίζετε στην τελική ήττα.  

Αν ήταν μόνο δική σας, θα ήταν μικρό το κακό!  

Της πόλης όμως η ήττα θα είναι καταστροφική.  

Κινδυνεύετε να μείνετε στην ιστορία της Πετρούπολης ως Ηρόστρατοι!  

(υπενθυμίζουμε ότι ο Ηρόστρατος έκαψε το ναό της Αρτέμιδας, για να μείνει στην ιστορία) 
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Τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς σας (“χαμαιλέων” κλπ.), τους αντιπαρέρχομαι. 

Αν διεκδικούσα οφίτσια, θα έκανα τους ανάλογους συμβιβασμούς με τη συνείδησή μου και θα τα είχα. 

Με γνωρίζετε όμως καλά και ούτε και εσείς ο ίδιος, παρά τη χολή που βγάζετε, θα υποστηρίζατε κάτι 

τέτοιο. 

Είμαι υπερήφανος για την επαγγελματική μου καριέρα και για αυτό δεν έχω ανάγκη ούτε για κομματικές 

περγαμηνές, ούτε για κομματικές δάφνες. 

Πιστεύω ότι αυτό το εκτιμάει και η πλειοψηφία της κοινωνίας. 

Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω πως κάποιοι κοντινοί στη διοίκηση του κ. Σίμου, άρχισαν να 

κινδυνολογούν ότι θα αυξήσουμε τα Δημοτικά τέλη, τα τροφεία, θα αρχίσουμε πλειστηριασμούς κλπ. κλπ. 

Κρατήσαμε τα Δημοτικά τέλη σταθερά επί 8 χρόνια κύριοι. 

Διατηρήσαμε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, στα χαμηλότερα επίπεδα  

της περιοχής.  

 

Επίλογος 

Στις 31/12/2010 το υπόλοιπο των χρημάτων του Δήμου στις τράπεζες ήταν 3.800.000 €. 
Για ποιό χρεοκοπημένο Δήμο μιλάτε; 

Η Πετρούπολη πρέπει να αλλάξει σελίδα. 
Δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση και στασιμότητα.  

Φτάνει πια! 
 
 

Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος - Πετρούπολη 12/5/2019 


