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ετά την ανακοίνωση των 
υποψηφίων για την 
Υπερνομαρχία ΑΘήνας-

Πειραιά, η Νέα Δημοκρατία 
κατέθεσε στον Πειραιά άρτια 
αυτοδιοικητική πρόταση, ικανή 
να οδηγήσει στην υπέρβαση για 
το καλό των Πειραιωτών. 

Ο φυσικομαθηματικός Σπύρος Σπυρίδωνας 
είναι ένας επιτυχημένος Δήμαρχος που απολαμ-

βάνει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψη-

φίας των δημοτών του τουριστικού Πόρου για 16 
συνεχή χρόνια. Τα απίστευτα ποσοστά εκλογής 
του δηλώνουν άλλωστε όχι μόνο την αποτελε-

σματική μέχρι σήμερα πορεία του, αλλά και τον 
τρόπο που αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης. Η επιτυχημένη θητεία του 
στην ΚΕΔΚΕ βοήθησε στην καλύτερη αντιπροσώ-

πευση των δήμων, αλλά και τον σύγχρονο τρόπο 
που πρέπει οι δήμαρχοι να αντιμετωπίζουν τις νέ-
ες προκλήσεις. Είναι ένας ακούραστος εργάτης, 
καταρτισμένος και μακριά από κομματικές αγκυ-

λώσεις, που να φέρνει πάντοτε σε πέρας τα ό-

ποια καθήκοντα του αναθέτονται. 
Η εκλογή του στη Νομαρχία Πειραιά θα 

σηματοδοτήσει αλλαγές ουσιαστικές και 
καινοτόμες μακριά από επικοινωνιακά τρικ και 
μικροκομματικά παιχνίδια, που δυστυχώς 
συναντάμε τα τελευταία χρόνια σε πολλές 
νομαρχίες. 

 

I 

μένου να 
δικαιολογήσει την α-

πουσία του 
Παναγιώτρη Φασούλα 
από τα πειραϊκά 
δρώμενα και τον 

Πειραιά, έκανε ειδική αναφορά 
στα οικογενειακά του προβλήματα, 
προσπαθώντας να δώσει 
δυστυχώς και μία επικοινωνιακή 
δόση συναισθηματισμού. 
Θεωρείται τουλάχιστον ατυχέ-

στατη η αναφορά αυτή του προ-

έδρου του ΠΑΣΟΚ, διότι τα προ-

σωπικά προβλήματα των πολιτι-
κών, όπως και κάθε ανθρώπου, 
πρέπει να γίνονται σεβαστά και η 
οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά 
οδηγεί σε άσχημες καταστάσεις. 

Περισσότερο από όλους, ως επιστήμονας και 
ειδικότερα ως γιατρός και ως άνθρωπος, ο Χρή-

στος Αγραπίδης σεβάστηκε την κατάσταση αυτή 
και παρόλο που πολλές μέρες πριν είχε διαρρεύ-

σει η υποψηφιότητα του, ουδεμία αναφορά έκανε 
πάνω σε αυτό το θέμα. 

Ανεξάρτητα όμως απ' όλα αυτά, επειδή ο πει-
ραϊκός λαός διαθέτει πολιτική σκέψη υψηλού επι-
πέδου, είναι βέβαιο ότι θα κάνει τις επιλογές του 
με καθαρά πολιτικούς όρους. Θα κάνει τις επιλο-

γές του, συγκρίνοντας το ζοφερό και αποτυχημέ-
νο παρελθόν με το επιτυχημένο παρόν και το ευ-

οίωνο μέλλον που εγγυάται μόνο ο Χρήστος Α-

γραπίδης. 
Ο επιστρατευμένος εξάλλου από το ΠΑΣΟΚ 

υποψήφιος, εκτός του ότι είναι λίγος για δήμαρ-

χος του Πειραιά, υπολείπεται κατά πολύ του ση-

μερινού δημάρχου σε μόρφωση, γνώσεις, εργατι-
κότητα, αυτοδιοικητική ευπειοία. Υπήοξε ένας α- 

 

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ: 

Η αυτοδιοικητική υπέρβαση 
για τον Πειραιά 
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