
την πρέπουσα και ασφαλή πρόσβαση από τους

μαθητές.

Η δημόσια ασφάλεια με την διαρκώς αυξανόμενη

εγκληματικότητα, πώς μπορεί να καλυφθεί από

το συρρικνωμένο αστυνομικό τμήμα της Βου-

λιαγμένης; 

Οσες προσπάθειες και να καταβάλουν τα όργανα

της τάξης, που τις καταβάλλουν άοκνα και αγόγ-

γυστα, πώς μπορούν να καλύψουν την μεγάλη

έκταση που καλύπτει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ; 

Ούτε η αριθμητική επάρκεια υπάρχει σύμφωνα

και αναλογικά με τον πληθυσμό.

Και όμως, το παλαιό οίκημα που στέγαζε το Α.Τ.

Βούλας στέκει ερειπωμένο σε αναμονή...

Λαμβάνοντας υπόψη την επισκεψιμότητα στην

περιοχή μας, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, η

ανάγκη για επαναλειτουργία των κατηργημένων

Αστυνομικών τμημάτων, ως και η στελέχωσή

τους είναι σήμερα περισσότερο ΕΠΙΒΕΒΛΗ-

ΜΕΝΗ παρά οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν.

Σε αυτή την δυσμενή συγκυρία 
είμαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

και θα δώσουμε μάχη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

3 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ του ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

της περιοχής μας

3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ σε ΑΞΙΕΣ - ΗΘΟΣ - 

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ και ΤΡΟΠΟΣ

l Ορια στην ανεξέλεγκτη, άσκοπη και επιζήμια

οικιστική - τουριστική ανάπτυξη.

l Απαρέγκλιτη τήρηση των νόμων και όλων των

προβλεπομένων διαδικασιών.

l Υπεράνω πάντων η νομιμότητα με ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

l Κατάρτιση σχεδίου ανάπτυξης με  γνώμονα

την ανταποδοτικότητα προς όφελος των κα-

τοίκων.

l Ειδικό ταμείο απαλλοτρίωσης αυθεντικών δη-

μοτικών χώρων.

l Προστασία και ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ απρόσκο-

πτη και με απόλυτη ασφάλεια στις ζώνες του

ΥΜΗΤΤΟΥ.

l ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ των επιμέρους περιοχών από τον

άσκοπο κυκλοφοριακό φόρτο με την πιστή

εφαρμογή της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής

μελέτης.

l Επαναλειτουργία των αστυνομικών τμημάτων

και ενίσχυση της δημοτικής φύλαξης όλων

των σχολικών μονάδων, ως και των άλλων

δομών όπου χρειάζεται.

l Πλήρη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των σχολείων μας σε

υποδομές, ενίσχυση των σχολικών επιτροπών

και άμεση, απρόσκοπτη συνεργασία με την

Ενωση Γονέων & Κηδεμόνων.

l Αποκατάσταση των θεσμών, τοπικών συμβου-

λίων, επιτροπών και θέσπιση συμβουλίων γει-

τονιάς για την πλήρη καταγραφή των

προβλημάτων και την άμεση πληροφόρηση.

l ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κυρίως ως

προς τον φυτικό πλούτο της περιοχής μας. Οχι

άσκοπες και επιζήμιες κοπές δασικών/αιωνό-

βιων δέντρων.

l ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕ-

ΣΠΟΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ και

ό,τι προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο.

ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ να δώσουμε 
στον τόπο μας, ό,τι του ΑΞΙΖΕΙ

ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
να διασφαλίσουμε την ποιότητα 

της ζωής μας.

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
όχι για τους επενδυτές!

Η περιοχή μας αλλοιώνεται και κατατείνει στο

χειρότερο ημέρα με την ημέρα.

Μεγάλες οικιστικές επενδύσεις, εξαντλώντας

τους συντελεστές δόμησης "καταπίνουν" το πρά-

σινο, αυξάνουν το κυκλοφοριακό φορτίο και συ-

νεπακόλουθα, δημιουργούν την ανάγκη νέων

υποδομών, ενώ υπάρχει ακόμη, έντονη έλλειψη

στις βασικές υποδομές.

Οι τουριστικές επενδύσεις χωρίς ουσιαστικό

έλεγχο από την νυν δημοτική αρχή, επιβαρύνουν

ακόμη περισσότερο το περιβάλλον και διαμορ-

φώνουν μια ασφυκτική κατάσταση για εμάς τους

κατοίκους.

Χωρίς σχεδιασμό και χωρίς σεβασμό στον χαρα-

κτήρα της περιοχής μας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ χάνει την ιδιότητά του και από

οικιστικός, εξοχικής κατοικίας - κηπούπολης με-

τατρέπεται άρδην σε βαρέως τύπου τουριστικού

- επενδυτικού προφίλ με όλες τις δυσάρεστες

συνέπειες για εμάς, τους κατοίκους.

ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;
Προβληματική είναι και ενίοτε απροσπέλαστη η

μετάβαση μας στις παραλίες σε έναν κατά τ'

άλλα ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟ ΔΗΜΟ!

3 Το μεγαλύτερο μέρος των ακτών μισθώνεται. 

3 Το αντίτιμο για την είσοδο είναι απαγορευτικό

για την πλειοψηφία των κατοίκων. Η πολιτική

της δημοτικής αρχής εχθρική προς τους κατοί-

κους.

3 Οι ελάχιστες ελεύθερες παραλίες είναι επι-

σφαλείς με ασυντήρητες ράμπες/σκαλιά/κου-

παστές, ενίοτε επικίνδυνες, όπως τα

"Κανάρια" στη Βάρκιζα, ακόμη και κλειστές για

το κοινό!

3 Ο κόλπος της Βουλιαγμένης πλήττεται ανη-

λεώς από τον τρόπο υλοποίησης του νέου τε-

ράστιου έργου στη μαρίνα Βουλιαγμένης.

Οι ΥΠΟΔΟΜΕΣ και η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
επαρκούν;
Ανεπαρκείς οι βασικές υποδομές. Αποχετευτικό,

δίκτυο ομβρίων, πεζοδρόμια ανύπαρκτα, όπως

στο Κόρμπι, είναι κάποιες από τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΕΣ, που σαν να ζούμε σε απομακρυσμένο

τμήμα της παραμεθορίου της χώρας, δεν καλύ-

πτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την στοιχει-

ώδη διαβίωσή μας.

Ακόμη και τα δημόσια σχολεία, στην αποκλει-

στική αρμοδιότητα των δημοτικών υπηρεσιών,

"τρομάζουν" να επισκευαστούν ή να αποκτήσουν


