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Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ - ΦΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ, τ. Δικαστικός - Εφέτης Αθηνών

Η χρηστή διοίκηση ενός Δήμου αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα από την οικονομική του
κατάσταση και συνοψίζεται στο οικονομικό του πλεόνασμα, αυτό με διδάσκει η εμπειρία μου
μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας ως δικαστικής λειτουργού και η ενασχόληση μου με τα κοινά
ως ενεργή πολίτης. Όταν μάλιστα η καλή οικονομική κατάσταση και το πλεόνασμα
συνοδεύεται από την εκτέλεση σημαντικών έργων, την ανάπτυξη νέων δομών και δράσεις
αλληλεγγύης, όπως συμβαίνει στο Δήμο μας, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια πετυχημένη
διαχείριση.

Γεννήθηκα στη Νέα Σμύρνη και όλα αυτά τα χρόνια τη ζω, την απολαμβάνω και
ενδιαφέρομαι για την εξέλιξή της. Τα τελευταία 16 χρόνια παρατηρώ τις μεγάλες αλλαγές
και την πραγματική αναμόρφωση που έχει επιφέρει στην αγαπημένη μας πόλη η
εμπνευσμένη και δημιουργική θητεία του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Νέα Σμύρνη
– Ποιότητα Ζωής”, Γιώργου Κουτελάκη, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχός της επί 12 χρόνια και
Αντιδήμαρχος Οικονομικών τα τελευταία 4 χρόνια έως και σήμερα, (θέση την οποία, ας
σημειωθεί, του ανέθεσε με πλήρη εμπιστοσύνη ο τωρινός Δήμαρχος κ. Τζουλάκης).
Σ’ αυτές τις δημοτικές εκλογές αισθάνθηκα το καθήκον και την ανάγκη να συνταχθώ με την
παράταξη του Γιώργου Κουτελάκη για να προσπαθήσουμε έτσι όλοι μαζί , με ήθος ,
ανιδιοτέλεια και έμπνευση να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε το όμορφο έργο που έχει
ήδη συντελεστεί στην πόλη μας σε όλους τους τομείς και το οποίο την έχει καταστήσει ως
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μία από τις καλύτερες πόλεις να ζεις.
Στόχος μου είναι να βοηθήσω κι εγώ με την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου την πόλη μας
να γίνει καλύτερη και να στρέψει το μεγάλο πλεόνασμα που διαθέτει για την ανακούφιση
των συμπολιτών μας που πλήττονται από την κρίση. Ο Δήμος μας μπορεί να αποτελέσει
τον αρωγό και τον συμπαραστάτη όλων ανεξαιρέτως των δημοτών και να τους βοηθήσει με
αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια να ξεπεράσουν τις δυσκολίες των καιρών. Ας μην αφήσουμε
κανέναν μόνο του στην κρίση. Όλοι μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε!
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