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Η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1959-1964 τής υπη-
ρεσίας τού ΝΙΚΟΥ ΒΕΤΣΟΥ ως Δημάρ-
χου Πατρέων χαρακτηρίζεται από ση-
μαντικήν οικονομικήν ανάπτυξιν τού
Δήμου Πατρέων, ή οποία επετεύχθη,
συμφώνως πρός τό πρόγραμμά του, χω-
ρίς νά επιβαρυνθούν οι δημόται διά νέ-
ων φορολογιών, αλλά ΜΕ ΑΓΩΝΑΣ διά
τήν εξασφάλισιν μεγαλυτέρας ενισχύ-
σεως από τό Κράτος.

Η απόδειξις δίδεται διά τών αριθμών :
Κατά τήν περίοδον από τού 1955 (|
Ιουλίου} μέχρι τέλους τού 1963, τά
έσοδα τού Δήμου Πατρέων ανήλθον εις
τά κάτωθι ποσά :

1955- 1956 Δρ. 28.336.248
1957 22.024.400
1958 23.037.327
1959 21.925.100
1960 33.451.514
196] 36.501.500
1962 38.462.834
1963 43.039.185

ΕΙΜΕΘΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ πρός τόν Λαόν τών Πατρών
διά τήν εμπιστοσύνην, τήν οποίαν εξέφρασεν εις τόν
Συνδυασμόν μας, εις τάς προηγουμένας εκλογάς, καθώς
καί πρός όλους όσους μάς παρέσχον, εν συνεχεία τήν
εμπιστοσύνην των καί τήν συνδρομήν των.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΑΣ θά τεθή υπό τήν κρίσιν τού Λαού,
εις ένα αναλυτικόν απολογισμόν τής παρελθούσης πεν-
ταετίας. Καί είμεθα βέβαιοι, ότι θ᾽ αναγνωρισθήή ως ΕΡ-
ΓΟΝ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΝ καί ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΝ.

ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΣΟΣ
(᾿Από τήν διακήρυξιν πρός τόν Λαόν τών
Πατρών, 9 ᾿Ιουνίου 1964 ).

᾿Έάν, αυτήν τήν περίοδον 1955-1964,
τήν χωρίσωμεν εις δύο, θά ίδωμεν ότι:

Τά έσοδα τού Δήμου Πατρέων κατά
τά τέσσαρα καί μισό έτη, από {ης Ιου-
λίου 1955 μέχρι τού 1959, ανήλθον εις
ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Δραχ-
μών.

᾿Ένώ, κατά τήν αυτής εκτάσεως χρο-
νικήν περίοδον ( από Ιουνίου 1959 μέχρι
Δεκεμβρίου 1963 ) επί Δημαρχίας Βέτσου,
τά έσοδα τού Δήμου υπερέβησαν
τά ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ έκατομ-

μύρια Δραχμών !

Ήτοι, εσημειώθη αύξησις τών

πόρων τού Δημοτικού Ταμείου περίπου
ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ, χωρίς

καμμίαν επιβάρυνσιν τών δημοτών..

Καί η πρόοδος αυτή τών οικονομικών

τού Δήμου συνεχίζεται. Όταν ο Νίκος

Βέτσος ανέλαβε τά καθήκοντά του, ο
διά τό έτος 1959 Προυπολογισμός τού
Δήμου Πατρέων ανήρχετο εις 31.395.000
δραχμάς. Σήμερα, ό Προύυπολογισμός



τού τρέχοντος έτους 1964 ανέρχεται εις

59 000.000 δραχμάς, ήτοι υπάρχει αύξη-

σις περίπου 84 τοίς εκατόν.

Ο) ΕΥΡΕΘΗ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ

Πώς επετεύχθη αυτό τό ευεργετικόν

διά τήν πόλιν αποτέλεσμα.

Ο Νίκος Βέτσος, ομιλών τήν Κυρια-

κήν, 29ην Μαρτίου 1959, πρός τόν Πα-

τραϊκόν Λαόν, έλεγε: « Πρώτη μου

μέριμνα θά είναι ή αναδιοργάνωσις τών

οικονομικών τού Δήμου, μέ τήν

προοπτικήν αναπτύξεως τού δημοτικού

έργου υπέρ τού δημοτών... Ή αναδιορ-

γάνωσις τών οικονομικών τού Δήμου

είναι έργον ενός νοικοκύρη».

Ευρέθη, λοιπόν, ο νοικοκύρης. Ο

άνθρωπος, ο οποίος διέθεσε τάς ικανό-

τητάς του υπέρ τής πόλεως. Καί ιδού

μία εκ τών πολλών αποδείξεων : Κατά τό

1959 ο Δήμος Πατρέων εισέπραξεν από

τέλη καί δικαιώματα πέντε εκατομμύρια-

εξακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδας δραχμών.

Κατά τό πρώτον πλήρες έτος τής υπηρε-

σίας τού Νίκου Βέτσου, τά εκ τής πηγής

αυτής έσοδα ανήλθον εις έξη εκατομ-

μύρια-οκτακόσιες εννενήντα δύο χιλιά-

δας. Κατά τό 196] έφθασαν τά επτά

εκατομμύρια-εξακόσιες δεκαοκτώ χιλιά-

δας. Τό 1962 έφθασαν τά οκτώ εκατομ-

μύρια. Καί τό 1963 ανήλθον εις οκτώ

εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιά-

δας.

Καί αυτή ή σημειωθείσα αύξησις απο-
δόσεως τών τελών επετεύχθη χάρις εις
τήν καλυτέραν οργάνωσιν τών υπηρε-
σιών καί τήν συνεργασίαν τών δημο-
τών. Ο Βέτσος αντετάχθη εις όλας τάς
εισηγήσεις περί εφαρμογής πιεστικών
συστηµάτων. Εις τό πανελλήνιον συνέ-
δριον δήµων - κοινοτήτων, τό συνελθόν
τόν Οκτώβριον [960 εις Χανιά ο Ύ-
πουργός ᾿Εσωτερικών εδήλωσεν ότι αντα-
ποκρινόµενος εις αίτημα τής Κεντρικής
Ενώσεως Δήμων. καταρτίζει νόμον. δι -

ΕΜΑΤΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΙΝ

ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΗ

νάμει τού οποίου τά δημοτικά τέλη θά

εισεπράττοντο εφεξής από τήν ΔΕΗ,

ώστε νά είναι εξησφαλισμένα, διότι

όλοι θά πληρώνουν, διά τόν φόβον δία-
κοπής τού φωτισμού. Καί πολλοί εκπρό-

σώποι Δήμων έσπευσαν νά ευχαριστή-

σουν τόν κ. Υπουργόν διά τό μέτρον

αυτό. ᾿Αλλά ο Βέτσος ηγέρθη καί διεφώ-
νησε ριζικώς. ᾽Απευθυνόμενος πρός τούς

συνέδρους, είπεν :

«Είναι ευχάριστον νά έρχωνται εις
τό συνέδριον μας Υπουργοί, οι οποίοι
νά αποδέχωνται αιτήματά µας. ᾿Αλλά,
πρέπει νά προσέξωμεν μήπως ωρισμένα
αιτήματα, αντί νά εξυπηρετούν τήν Αυ-
τοδιοίχησιν, υπάρχη κίνδυνος νά τήν βλά-
Φουν. "να τέτοιο αίτημα, νά μού επι-
τρέψητε νά φρονώ ότι θά βλάψη η συνείσ-
πραξις δημοτικών τελών από τό Δημό-
σιον ή τήν ΔΕΗ ή άλλον τρίτον οργανι-
σμόν. Βυχαριστούμεν τά μέλη τής Μυ-
βερνήσεως, τά οποία εφάνησαν πρόθυμα
νά εγκρίνουν τό αίτημα τούτο, αλλά κα-
λύτερον θά είναι, έστω καί τήν τελευταίαν
στιγμήν, τό αίτημα νά τό ανακα-
-
λέσωμεν.

« Δέν αγνοώ τάς δυσχερείας εισπρά-
έεως τών δημοτικών εσόδων. Υπάρ-
χουν καί εις τόν Δήμον Πατρέων παλαιαί
οφειλαί, τήν είσπραξιν τών οποίων θά
διευχολύνη τό γενικόν αίτημά µας περί
απαλλαγής από τών προσθέτων τελών.
᾿Αλλά, δέν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι
Ώ τακτική είσπραξις τών τελών, βασιζο-
μένη εις καλλιέργειαν τού αισθήματος
ευθύνης τών δημοτών, είναι ιδιχόν
μας χρέος. Τηχόν μεταβίβασίς του εις
τοίτους, θά προεκάλει ευυρυτάτην δυσφο-
ριαν χαί αγανάκτησιν τών δημοτών. (Θ᾽
απετέλει καί έμμεσον ομολογίαν μας περί
ανικανύότητος εκτελέσεως τού καθήκον-
τός μας, μάλιστα καθ᾽ ήν στιγμήν θεω-
ρούμεν εαυτούς ικανούς δι᾽ ανάληψιν εύ-
οωτέρων αρμοδιοτήτων. Θά το η συνείσ-
πραξις ενέργεια αντιδημοτική από
πάσης απόψεως ».

ΈΕκπρόσωποι μεγάλων δήμων, μεταξύ
τών οποίων τής Θεσσαλονίκης καί τής
περιοχής πρωτευούσης εκηρύχθησαν κα-
τά τής συνεισπράξεως καί τόν συνεχά-
ρησαν διά τό θάρρος του νά θέση πρώ-



τος τό ζήτημα. Ό κ. Βέτσος διετύπωσε
καί επίσημον πρότασιν εναντίον τής
συνεισπράξεως ή, τουλάχιστον, περί
εθελουσίας τοιαύτης, βάσει αποφάσεων
τών δημοτικών συμβουλίων, ώστε η
εφαρμογή τού μέτρου νά είναι δυνητική
καί όχι υποχρεωτική.

Έτσι, χάρις εις τήν στάσιν τού Βέτσου,
όχι μόνον οι δημόται τών Πατρών, αλλά
όλης τής Ελλάδος απέφυγον τό επαχθές
μέτρον τής υποχρεωτικής συνεισπρά-
ξεως τών δημοτικών τελών από τήν ΔΕΗ
ή τό Δημόσιον.

᾿Επίσης ό κ. Βέτσος αντέκρουσε πρό-

τασιν περί καθιερώσεως πιστοποιητι-

κού «δημοτικής ενημερότητος αναλό-

γου πρός τά πιστοποιητικαά ενημερότη-

τος οφειλών πρός τό Δημόσιον καί ασφα-

λιστικούς οργανισμούς. Δέν θά πρέπει,

είπε, δι᾽ ολίγους κακοπληρωτάς, διά τούς

οποίους δύναται νά ληφθούν άλλα πιε-

στικά μέτρα, νά υποβληθή όλος ο κόσμος
εις «μίαν ακόμη γραφειοκρατικήν τα-
λαιπωρίαν ».

Καί τό μέτρον αυτό εγκατελείφθη
επίσης.

Καθώς βλέπομεν, οι αγώνες τού Νίκου
Βέτσου υπήρξαν γενικώτερον ευεργε-
τικοί.

Τό θέμα τής βελτιώσεως τών οικονο-
μικών τών Δήμων δέν θέλησε νά τό ανα-

ΕΜΑΤΑΙΩΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΟΣ»

θέση εις οιιουσδήποτε τρίτους, αλλά τό

επωμίσθη ο ίδιος, σάν καλός νοικοκύρης.

Καί εδικαιώθη, διότι οι δημόται αντα-
πεκρίθησαν, χωρίς πιέσεις, εις τάς υ-

ποχρεώσεις των.

-

᾿Αλλά, δέν έφθανεν ο νοικοκύ-

ρης. ᾿Εχρειάζετο η πόλις καί τόν ά γω-

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ν. ΒΕΤΣΟΥ

ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

νιστήν. Καί ο Νίκος Βέτσος ηγωνίσθη

διά τήν αύξησιν τών εκ τού Κρατικού

Ταμείου πόρων τού Δήμου Πατρέων.

Άς αναφέρωμεν ένα παράδειγµα: Τό

Δημόσιον εισπράττει ωρισμένους εμμέ-

σους φόρους καί από αυτούς έδιδεν εις

τόν Δήμον Πατρέων παγίως ένα εκα-

τομμύριον δραχμών ετησίως. Στά τέσσα-

ρα χρόνια, από 1960-1963, ο Δήμος θά

έπρεπε νά πάρη ΤΕΣΣΑΡΑ εκατομμύρια.

Καί όμως επήρε ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜ-
ΜΥΡΙΑ.

Έξ άλλου, από τό πρόγραμμα απασχο-

λήσεως ανέργων, ό Δήμος Πατρέων

έλαβεν ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑ εκατομμύρια !

᾿Αναφορικώς πρός τό θέμα αυτό, εί-

ναι ανάγκη νά υπενθυμίσωμεν μερικά

πράγματα εις τούς δημότας :

Πρό τών εκλογών τού 1959, ο Νίκος

Βέτσος ετόνισεν., ότι σημαντικόν μέρος

τού προγράμματός του, διά τήν πραγμα-

τοποίησιν τού οποίου θά εργασθή, εί-

ναι ή μείωσις τής ανεργίας εν

Πάτραις. Καί ετέθη αμέσως επί τό έργον.



20 Αυγούστου 1959. “Ο Δήμαρχος.

εκθέτων τ᾽ αποτελέσματα ενεργειών του

εις ᾿Αθήνας, λέγει :

« Συνεπής πρός τό βασικόν μου πρό-

γράμμα διά τήν μείωσιν της όνε ργίας

εις τάς Πάτρας, προέβην εις τάς δεούσας
ενεργείας. Συνηντησα πλήρη κατανόησιν

καί ελπίζω νά ευρεθώ συντομώτατα εις
τήν ευχάριστον θέσιν νά άναγγείλιω μίαν
σημαντικήν επί τού προκειμένου από-
φασιν )).

19 Σεπτεµβρίου 1959. Ό Δήμαρχος

επιστρέφει εκ νέου ταξιδίου εις ᾿Αθήνας.

Καί γράφουν αι εφημερίδες: «Ο κ.

Βέτσος είναι αισιόδοξος διά τήν αντιμε-

τώπισιν τού θέματος τής ανεργίας καί

ελπίζει ότι συντόμως θά είναι εις θέσιν

νά εξαγγείλη τά ληφθησόμενα μέτρα ».

20 Σεπτεµβρίου 1959. Δηλώσεις τού

Δημάρχου πρός τούς αντιπροσώπους τού

τύπου :
« Ηυρίσχομαι, ήδη. εις τί '

στον θέσιν νά αναχκοινώσω

᾿Ανέπτυξα τήν ανάγκην εκτελέσεως ών᾽

σμένων έργων παρά τού Δήμου Ποτρέ-
ων, τό μέν πρός ικανοποίησιν επειγον-
σών καί σοβαρών αναγκών τής πόλεως, τύ
δέ πρός μείωσιν τής ονεργίας. ᾿Ησθάν-
θην ικανοποίησιν διαπιστώσας, ότι οι

| )

Τό Δημοτικά συνεργεία δέν έπαυσαν

ς / » / Ν / ᾽ {

αρμόδιοι εμελέτων από γενικωτέρας από-
ύεως, τοι δι ευρυτέραν περιοχήν, αλλά
από τής ιδίας βάσεως τό π όβληµα, ή-η 6 η ο...

- 2 / »΄ « Υ

τοι τής εκτελέσεως έργων. άς ήτο
Ρυσικόν, υπεστήριξα τήν άποψιν ότι είναι
ανάγκη. νά »ηφθή όλως ιδιχιτέρα μέριμνα
υπέρ τής πόλεως τών Πατρών, διότι εί-
ναι αύτη Ή τετάρτη πόλις τής Ελλάδος
καί υποφέρει από τήν μάστιγα τής άνερ-

͂ 4 . αγ { ΄ «

γίας, εξ άλλου δέ έχουν αι Πάτρα! ωρι-
σμένας επειγούσας ανάγχας, αι οποίαι

δικαιολογούν απολύτως μίαν ιδιαιτέραν
μεταγείρισιν.

Καίπράγματι, όχι μόνον καθιερώ-

θη τό « Πρόγραμμα μειώσεως τής αάνερ-
γίας », δι᾽ ειδικής χρηματοδοτήσεως τών

Δήμων από τόν ᾿Οργανισμόν ᾿Απασχο-
λήσεωος καί ᾿Ασφαλίσεως ᾽Ανεργίας (0Ο.

Α.Α.Α.). αλλά καί έτυχεν ο Δήμος
Πατρέων τοιαύτης μεταχειρίσεως, ώστε

ν᾽ ακουσθούν διαμαρτυρίαι εις τό συνέ-
όριον δήμων καί κοινοτήτων, τό οποίον
συνήλθε τό 1962 εις τήν Καλαμάτα.

Είναι λοιπόν αποδεδειγμένον, ότι ο
Νίκος Βέτσος υπήρξε σημαντικός παρά-

γων τής καθιερώσεως αυτού τού προγράμ-
ματος. τό οποίον υπήρξεν ευεργετικόν
δι᾽ όλους τούς Δήμους τής Ελλάδος καί
ιδιαιτέρως διά τήν πόλιν µας.

«αθόλου νά εργάζωνται.

σσ Εαν τεστ τελη
ο.

-



Η ανύψωσις τής τοπικής αυτοδιοι-

κήήσεως --- υλική κοί ηθική--- απετέλει,
εξ άλλου, τόν κύριον σκοπόν τού Δη-
μάρχου μας. Καί ύψωσε τήν φωνήν του

εις όλα τά συνέδρια.
Εις τά Χανιά (9-12 Οκτοβρίου 1960 )

ετόνισε : «Θέλομεν δημοτικήν διοίκη-

σιν αυθύπαρκτον καί αυτοδύναμον, αλη-

θινηήν αυτοδιοίκησιν καί όχι διοίκησιν

εξηρτημένην καί κηδεμονευομένην. ΟΘξ-

λομεν αυτοδιοίκησιν οικονομικώς ισχυ-

ράν, διά τής αποδόσεως εις τούς Δήμους

καί τάς Κοινοτητάς τών πόρ ων, οι ό-

ποίοι, ανήκουν εις τούτους ».

Τά αυτά ετόνισε καί εις τό συνέδριον

τής Καλαμάτας ( Αύγουστος 1962) καί

εις τό περιφερειακόν συνέδριον κοινο-

τικής αναπτύξεως, τό συνελθόν εν Πά-

τραις, παρουσία τού αειμνήστου Βασι-

λέως Παύλου.

᾿Αποτέλεσμα τών αγώνων αυτών, ήτο

νά διευρυνθούν αρκετά αι αρμοδιότητες

τών δημοτικών αρχόντων, περιοριζο-

μένων εκείνων τών Νομαρχιών. αλλά

καί νά αυξηθούν οι δημοτικοί πόροι.

Καί εις μέν τό συνέδριον τών Χανίων

ανεκοινώθη ή δημιουργία νέων πόρων

τής τάξεως τών 150 εκατομμυρίων υπέρ

τών οργανισμών τής τοπικής αυτοδιοι-

κΊσεως, εις δέ τό συνέδριον τής Καλα-

Συνοικισμός'Οδός Πόντου:

'Αγίας Φωτεινής (Προσφυγικά)

μάτας εξηγγέλθη η αύξησις τού διανε-
νομένου εις τούς δήμους-κοινότητας πο-
σού εκ τής φορολογίας καπνού ( αντί
τών άλλοτε δημοτικών διαπυλίων τελών )
από 240 εις 440 εκατομμύρια ετησίως.

Βεβαίως, ουδέποτε ισχυρίσθη ο Δή-
μαρχός µας ότι ικανοποιήθησαν εις τό
ακέραιον τά αιτήματα τής τοπικής αυτο-

διοικήσεως. ᾿Αλλά, έδιδε συνεχώς μά-

χας. χωρίς νά ικανοποιήται εκ τών
μερικών επιτευγμάτων, αποβλέπων συνε-

χώς εις τό καλύτερον. Καί ιδού ή από-

δειξις :

Εις τό συνέδριον τών Χανίων, ο τότε
Υπουργός Εσωτερικών κ. Μακρής αν-
τέκρουσε τό αίτημα τών δήμων περί
χορηγήσεως μεγαλυτέρου ποσού εκ τής
φορολογίας καπνού. Καί εχαρακτήρισε
«μάταιον » τό αίτημα τούτο. Ο κ. Βέτσος
ανέρχεται εις τό βήμα τού συνεδρίου καί
τού απαντά επί λέξει :

«Ο αξιότιμος κύριος "Υπουργός
τών ᾿Εσωτερικών μάς είπεν ότ
«μάταιον αίτημα» η διεκδίκησις αυ-

ς ’

Ξήσεως τών 240 έκατοι δοχγμώνζήσεως τών 2468 εκατομμυρίων δραγμών

ο Ν. ΒΕΤΣΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΣ

ΟΜΙΛΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ



- {

από τάς εισπράξεις τής φορολογίας κα-
- . -- ΄ ΄

πνού. Αολοντούτο, δέν νομίζω ότι πρέπει
νά εγκαταλεί Ψωμεν τό αίτημα, διότι καί
δίκαιον καί βάσιμον είναι. Καί θά προσπα-
θήσω νά μεταπείσω τόσον τόν κ. επί τών
᾿Έσωττερικών Υπουργόν, όσον καί
κ. επί τών Οικονομικών “Υφυπουργόν,
ως χαί αρμοδιώ-ερον. []ρώτον, τά κα-

/ ”- / ΑΙ 5 λ

ταργηθέντα διαπύλια τέλη δέν ήσαν ποτέ
σταθερά εις ένα ποσόν, αλλά, αντιθέτως,

ηύξανον κάθε χρόνον. Μαί οι Δήμοι προ-ηύξανον κάθε χρόνον. | ! Δήμοιπρο
/ -- ᾽ -

σεδόκων μίαν συνεχή άνοδον τών προσό-
Ην ΝΠ. ᾿ων των. Καί τήν εξησφάλιζον, αφ᾽ ενός

/ ε ’ 1 τ

μέ τήν επιμελημένην υπηρεσίαν, αφ᾽ ε-
τέρου μέ τήν φυσικήν ανάπτυξιν τών συ-
ναλλαγών. Δεύτερον, τά έξοδα τών Δή-
μων υπέστησαν σοβαράνεπιβάρυνσιν, αφύ-
του ήρχισεν η ταταβολή τού αμετοβλή-

- - / τι ο)

του ποσού τών 240 εκατομμωρίων. ρί-
τον, καί άνευ τής προσθήκης νέων πο-
σοστώνεις τήν Φορολογίαν καπνού ( Σημ.
Διότι ο κ.κ. Υπουργός ᾿Ευσωτερικών εί-
χεν είπει προηγουμένως, ότι

»

.

τον

ε . -

, Ώ άνοδος τής
αποδόσεως τής φορολογίας χαπνού απύ
480 εκ. τό 1051 εις 1.700 ελ. τό 1959
ωφείλετο εις τήν προσθήκην ποσοστών
αποκλειστικώς δι᾽ ανάγκας τού Κρατι-

- ς / 3χού Προυπολογισμού ) η φορολογία ͂
» {ν όν / » Ν

απεδιδεν, οπωσδήποτ τε, περισσοτερο. απο

τό 1051, αφ᾽ ενός λόγω τής αυξ5ήσεως τής
καταναλώσεως καί αφ᾽ ε-τέρου. λόγω αυ-
Ξήσεως τής τιμής τών σιγαρέτ των. Δι)
όλους τούς ανωτέρω λόγους, επιβάλλεται

νά μάς αναγνωρισθη, ότι λογικώς καί
δικαίως ζητούμεν νά είναι τό ποσόν εχ
τής φορολογίας τού καπνού ρευστόν, -
τοι μεταβλητόν πρός τά άν ω. ᾿Επειδή,
όμως, πρέπει νά είμεθα ρεαλιισταί, άς μή
ζητούμεν, πλέον, τό 5θο)ο, ούτε ακόμη
τό ώθο)ο. ᾽᾿Αλλά, τουλάχιστον, τό 25ο}ο

«ίτών εσόδων φορολογίας καπνού πρέ-
πει -ό Κράτος νά τό αποδίδη εις τήν
Τοπικήν Λυτοδιοίκησιν ».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Εις τό συνέδριον τής
Καλαμάτας εδόθη η αξιουμένη αύξησις.
Τά 240 εκατομμύρια έγιναν 440 καί
εσημειώθη προσέγγισις εις τό ποσο-
στόν 2550 τής αποδόσεως τής φορολο-
γίας καπνού. Είχε καί ο Δήμος Πατρέων

τήν αναλογίαν του εξ αυτής τής αυξή-

σεως.

Εις τό σημείον αυτό, πρέπει νά ενθυ-

μηθώμεν μίαν φράσιν τού Νίκου Βέτσου.

από τόν προγρυμματικόν λόγον τού

[9509 :
«Θά αγωνίζωμαι μέ τήν δύναμιν τού

δικαίου. Δέν πρόκειται ημείς να εκλιπα-

ρούμεν. Θά αξιούμεν. Κοί θά επι-

τυγχάνωμεν ».

Καί οι λόγοι του έγιναν έργα. « Μα-

ταιοπονείτε». φωνάζει ο Υπουργός Έ-

σωτερικών, απαντών εις τό αίτημα περί

αυξήσεως τής ενισχύσεως τών δήμων.
« Ματαιοπονείτε », λέγει καί ο Υπουργός

Οικονομικών. « Θά σάς µεταπείσωµεν ».

απαντά ευθαρσώς εξ όλου τού συνεδρίου
ο Νίκος Βέτσος. Καί ενίκησεν |!

Έδώ. είναι χρήσιμον. διά τήν ενημέ-
ρωσιν τού Πατραϊκού Λαού. εν όψει τής
εκπληρώσεως τού υψίστου δικαιώματος
καί χρέους. όπως είναι η ψηφοφορία.
νά υπενθυμίσωμεν πώς υπεδέχθησαν οι
πλείστοι τών δημοτικών συμβούλων τήν
αναγγελίαν τού κ. Βέτσου. ότι αυξάνεται
Ώ επιχορήγησις τών δήμων καί κοινο-
τήτων από 240 εις 440 εκατομμύρια.
Έκ τών πρακτικών τής συνεδριάσεως
τού δημοτικού συμβουλίου τής Πυρο-
σκευής 3 Αυγούστου 1962:

;Αντύπας : ᾿άν δέν τό ιδώ, δέν θά
τή τι στέγψω..

ΠΠ η Ο Η ενίσγοσις αυτή
νά 3 - . ’ 7 ΔΣ »δεν είναι ριζιχήν φάρμακον. [υίναι άσπι-
ρίνη...

ΑΙαλιώρης: " αισιωδοξία τού α.
ος 3 7 λ ’

δημάρχου αποβαίνει αρνητικός παχρά-
.(ων διά τά ζητ Ίματα

μάς έφερε τίποτε τό συγκεκριµένο»...
Κοτρωνόπουλος : Ο διπλασιχσμός σγε-

όν τής επιχορηγήσεως από 9440)εις 40
πατομμύρια δι᾽ όλους τούς --- δέν

σάς ιχανοποιεί ;
λ]αλλιώρης :
τοαθδτος :
Σι ͂

Αντύπας :
βεντολ.οϊ ΠΩ

τού Δήμο». Δέν

ΜΉΟν»

Ναί, αλλά...

τίς εί.

Λέμης ( Ηοόεδρος }:
νά άκούωνται τοιαύται “ορ

τ ΏΝ 7 » . /οι δήμαργοι εις τύ συνέδριον



συναίσθησιν τών ευθυνών των, Ιγωνί-

σθησαν καί επέτυχον μίαν βελτίωσιν.
ο - Ύ ΄ /

Ό κ. Δήμαργος μάς είπε ότι αι προσπά-
θειαι θά συνεγισθούν...

Σταθάτος : ᾿Απάτη έγινε. Τάχα μάς
δίνουν, αφού μάς χρατάνε τούς πόρους...

Λέμης : Τότε, μήπως θά ηθέλατε νήεμ,ής οτε, μηπως . η ιοτέ νλ
-- - 2 . - ΄ ε - /

πάτε σείς εις τήν Καλαμάτα, ωπλισμένος.
διά νά επιτύχετε τά πάντα:

Ά ΑΛΛΑ Ο Μ. ΒΕΤΣΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕΝ!

Σήμερα, όλοι οι συμπολίται γνωρί-

ζουν ότι όσα επετεύχθησαν είς τό συνέ-
όριον τών δήμων, κατόπιν τής αγωνιστι-
κότητος τού Δημάρχου μας όλως ιδιαι-
τέρως, δέν ήσαν «σκοτεινά ρήματα»,
ούτε «απάτη», όπως ετόλμησον νά

ισχυρισθούν μικρόψυχοι τινες. {σαν

πραγματικότης. Τήν πραγματικό-
τητα, τήν εμφανίζει ό οικονομικός απο-
λογισμός τής πενταετίας Νίκου Βέτσου.
Έτσι, από τά 11» εκατομμύρια τών
εσόδων τής προηγουμένης περιόδου εφθά-
σαμεν εις τά 154 εκατομμύρια.

᾽Αλλά, ό Νίκος Βέτσος δέν ηγωνίσθη
μόνον διά τήν γενικήν οικονομικήν
ανάπτυξιν ολοκλήρου τής τοπικής αύτο-
διοικήσεως. ᾿Ηγωνίσθη όλως ιδιαιτέρως
υπέρ τού Δήμου Πατρέων. Καί ενί κη-
σεν επίσης.

᾿Εζήτησενειδικηήν ενίσχυσιν υπέρ
τού Δήμου Πατρέων. Συγκεκριμένως εζή-
τησε νά περιληφθή καί ο Δήμος Πατρέ-
ον εις τήν διανομήν ενός ποσοστού
εκ τού φόρου οικοδομών. ᾿Αντί τούτου.
επέτυχε παγίαν επιχορήγησιν δραχ-
μών 2.500.000 ετησίως. επί πλέον τών
διδομένων εξ άλλων πηγών εκ τού Δημο-
σίου Ταμείου. Τήν επιτυχίαν αυτήν ανήγ-
γειλε κατά τήν συνεδρίασιν τού δημο-
τικού συμβουλίου τής 23 ᾿Οκτωβρίου
1962 διά τών εξής :

( Κύριοι Σύμβουλοι,
( Κις τό τροποποιηθέν καί συμπληρω-

θέν Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως εις έ-
νιαίον κείμενον νόμου, τών ισχυουσών
διατάξεων περί τών προσόδων τών Δή
μων καί Κοινοτήτων» προσετέθη εν
άρθρω 97 διάταξις δι᾽ ής θά χορηγήτα:

3 . - / 2 Δ ο. ηεις τόν Δήμον Πατρέων από τού έτους

ΜΑΡΙΝΑΚο μη"Πα η, επ τος

[509 καί εφεξής ποσόν δραγμών 2.500.000
ετησίως.

» Κατόπιν τούτου, ως αντιλαμβάνεσθε
ο προυπολογισμός τού Δήμου θά ενισχύε-
ται εν τώ μέλλοντι δι᾽ ενός σοβαρού πο-
σού.

έ ο . . π » .ν΄ Η  ενίσχυσις αυτή είναι ονομαστική
ο... 1 Αη - λ /διά τούς Δήμους Πειραιώς καί Πατρέων
καί είνχι πλέον τών άλλων εσόδων τών
Αήμων εκ τής διανομής τών 440 εκαχτομ-
μυρίων εκ τού φόρου καπνού.

Ν . . - - 3 /» Διά νά επιτευχθή τούτο εχρειάσθη
μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους τού υπο-
φαινομένου, διά νά πεισθούν αι αρμόδιαι
οικονομικαί υπηρεσία. τού υπουργείου
᾿Εσωτερικών ίνα -ύχη ο Δήμος µας τής

η ο. Σ ο λος γα ρω ’

ειδικής αυτής μεταγειρίσεως ».

Υπό τάς συνθήκας αυτάς, μέ τόν άγω-

νιστικόν χειρισμόν τών θεμάτων από

τόν Δήμαρχόν μας, εφθάσαμεν εις τό

ευχάριστον σημείον νά διαθέτη σήμερον

ό Δήμος πολύ περισσοτέρους παρά ποτέ

πόρους διά τήν εξυπηρέτησιν τών ανα-

γκών τής πόλεως.
Καί επειδή ενδεχομένως μερικοί ---είτε

απληροφόρητοι. είτε κακόβουλοι--- νά

ισχυρισθούν ότι οι πόροι τού Δήμου ηύ-

ξήθησαν λόγω συνάψεως δανείων, είναι

ανάγκη νά διαφωτισθή καί τό σημείον

αυτό.
Κατά τήν περίοδον 1959-1964 ο Δήμος



εισέπραξεν εκ δανείων 13.893.000 δραχ-

μάς. ᾿Αλλά κατά τήν ιδίαν περίοδον ο

Δήμος επλήρωσεν έναντι προηγουμέ-

νων δανείων 13.920.500 δραχμάς. ΄Επο-

μένως, εις τήν ουσίαν, ο Δήμος δέν εστη-

ρίχθη εις τά δάνεια διά τήν εκτέλεσιν

έργων. ᾿Εστηρίχθη εις τήν αύξησιν τών

πόρων του.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΔΑΝΕΙΟΝ

ΑΝΕΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣΙ!

Έπειδή ο λόγος περί δανείων, είναι
ανάγκη νά αναφερθώμεν εις τάς συνθή-

κας συνάψεως τού τελευταίου δανείου
τών 15 εκατομμυρίων, χάρις εις τό οποίον
ήρχισαν εις τήν πόλιν σπουδαία έργα.

όπως :

Ι μέσος καί ν᾽ πρότ τ

“Ελλάδα.

|) Κατασκευη νέου αντλιοστασίου, δε-
ξαμενής καί εν γένει βελτίωσις καί
επέκτωασις τής υδρεύσεως διά κατασκευής
αγωγών καί τοποθετήσεως υδρομέτρων.

2) Σκυρόστρωσις καί ασφαλτόστρω-
σις εις 33 οδούς ανοκαινισθείσας διά
τών πιστώσεων τού ᾿Οργανισμού ᾿Ανερ-
γίας.

3) Κατασκευη νέας συγκεντρωτικής
υπονόμου εις τήν κάτω πόλιν καί κατα
σκευή δικτύου αποχετεύσεως εις λαί-
κούς συνοικισμούς.

4) Κατασκευη τουριστικής λεωφόρου

από τής παραλίας Πατρών μέχρι τής

Τερψιθέας.

Ο Δήμαρχος κ. Βέτσος, εις τήν συν-

Εδρίασιν τού δημοτικού συμβουλίου τής

24 Σεπτεμβρίου 1962, εισηγήθη τήν σύ-

ναψιν δανείου 15 εκατομμυρίων.



᾿Από όλος τάς πλευράς τού συμβου-

λίου ετονίσθη ότι έπρεπε νά είναι εξη-

σφαλισμένη η εξυπηρέτησις τού δονείου

χωρίς καμμίαν επιβάρυνσιν τών δημο-

τών. Τού εζητήθη μάλιστα. ρητώς, νά

δηλώση ότι δέν θά επιβαρυνθούν οι

δημόται διά τήν πληρωμήν τού δανείου.

Καί προέβη εις τήν δήλωσιν, ότι πρά-

γματι είχεν εξασφαλίσει τούτο, διότι

είχεν υπόσχεσιν. τών αρμοδίων..... ..

Όταν η υπόσχεσις ετηρήθη (Νομοθ.

Διάταγμα 4260, άρθρον 3 . παράγραφος

6, ειδική ετησία ενίσχυσις τού Δήμου

Πατρέων μέ 2.500.000 δραχ ) ο κ. Δήμαρ-

χος εισηγήθη τήν έγκρισιν διά τήν σύ-

ναψιν τού δανείου (Απρίλιος 1963 ).

Καί εξήγησεν εις τό συμβούλιον :

ΣΤΑ ον » 1’ - .

«7 ξάν δέν είχομεν εξασφολίσει την

εγ Ύλης ιν τής πληρωμής, γωρίς καμμίαν
απολύτως έπ“βάρυνοσιν τών δημοτών, πώς

..

;το δυνατόν νά έλθωμεν εις τύ Συμ-
͂ ᾿ λ ο .

βούλιον καί νά εισσηγηθώμεν δάνειον ;
.” / Σ / ’

(}χι μόνον εγνωρίζαμεν τήν αντίθεσίν:
σας διά τήν μη επιρΡάρυνσιν τών δημοτών,
αλλά τούτο απετέλει καί ιδυκήν μας υπό-

σγεσιν πρός τόν λαόν τών []ατρών, τήν
΄

οποίαν είμεθα αποφαπισμένοι νά σεβα-
ο» 7 / ! ΏΝ 34 1 /

σθώμεν. ᾿Γπομένως, δέν ίλθομεν ενωρί-
τερον νά εισηγηθώμεν τύ δάνειον, διά-ε0Ω , εις 'Υ 2μ.8 -» τν ᾽ στ

’ . πό τ . 3. -

μόνον τόν λόγον ότι δέν είγομεν εξασφα)-
4 5 }

σει την πληρωμήν τον, χωρίς, επαναλαμ.-
Ω / - / 2

βάνω, «χμμίχν Επ ν δγμο-

τών ».

”

-

ιβάρυνσιν τών

6) ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΟΥΝ Οι ΑΛΛΟΙ...

Καί όμως... ᾿Ενώ ο κ. Δήμαρχος εξη-

σφάλιζε τήν εξυπηρέτησιν τού δανείου

χωρίς εφεξής νά επιβαρυνθή ό Δήμος

εκ τών τακτικών εσόδων του ούτε κατά

μίαν δραχμήν, ηγέρθησαν αντιρρήσεις
διά τό δάνειον. ᾿Αντί νά τού δοθούν
συγχαρητήρια, ηκούσθησαν παρατηρή-
σεις καί μεμψιμοιρίαι... οι αντίπαλοί του.
έφθασαν μέχρι τού σημείου νά καταπο-

λεμήσουν τό δάνειον ! καί επρότειναν

νά κρατήση ο Δήμος τό κτηθέν νέον

εισόδημα τών δυόμιση εκατομμυρίων

καί νά τό διαθέτη κάθε χρόνο εις έργα
δυόµιση εκατομμυρίων..

Καί τούς απεστόμωσεν ο χ. Βέτσος.
« Κύριοι σύμβουλοι --είπεν-- πρέπει

νά λάβετε υπ᾽ όψιν σας ότι τά έργα τά
οποία επρογραμματίσθησαν είναι διά πο-
σύν 10 εκατομμυρίων, άλλά, κατά πάσαν
πιθανότητα αι δαπάναι θά υπερβούν τό
ποσόν τούτο, ίσως νά φθάσουν τά 20
εκατομμύρι». ᾿[υάν επεριμέναμεν νά τά
εκτελέσωμεν τμηματικώς κάθε χρόνον,
πλήν τού ότι δέν θά Ίτο διόλου βέβαιον ότι
θά ήσαν διαθέσιμα τά χρήματο αυτά. κοιί

εν θά απερρορώντο από άλλας τρε ;ούσας
ανάγκας, θά ελρει ατόμεθα οκτώ έτη
διά νά ολοκλΩρώσωμεν τά έργα. ΚΤ.
ερωτώ : τσι ͂θά άνταπ τοχρινόµεθα
τήν επιτακτιχκήν απαίτησιν τών δημοτών
µας, ιδίχ τών λαϊκών συνοικιών ;

Καί τό μέν δάνειον τελικώς ενεκρίθη,

αλλά υπήρξαν καί διαφωνίαι. Διεφώνη-

σαν μερικοί εξ εκείνων, οι οποίοι σή-
μερον ζητούν τήν εμπιστοσύνην τού

λαού. ως αντίπαλοι τού ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. Προκειμένου νά γίνουν

έργα από τόν Βέτσον --εσκέπτοντο--- κα-

λύτερα νά μή γίνουν διόλου έργα...

Αυτό ήτο τό «ενδιαφέρον» των υπέρ

τής πόλεως. Ο Λαός θά τούς αναγνωρίση

καί θά τούς κρίνη.
Ευρέθησαν όμως καί αντικειμενικοί

άνθρωποι. Τό ποσόν τών δυόμιση έκα-

τομμυρίων, τό οποίον ΧΑΡΙ͂Σ ΕΙΣ ΤΟΝ

ΒΕΤΣΟΝ ΗΔΗ εισρέει από τού 1963

ετησίως εις τό δημοτικόν ταμείον, εχα-

ρακτηρίσθηώςξνας άλλος «Γλαύ

κος». Δηλαδή, ο Νίκος Βέτσος επλού-

τισε τόν Δήμον, εξ απόψεως εισοδήματος,

μένα άλλον «Γλαύκον». Αυτή

είναι ή αδιάψευστος πραγματικότης. Καί

θά τήν λάβη υπ᾽ όψει του τήν 5ην Ίου-

λίου ο Πατραϊκός Λαός.

Ο ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΣΟΣ έκαμνε ΔΡΑΣΙΝ

υπέρ τής πόλεως. Καί οι αντίπαλοί του

έκαμναν μικρότητος.
Καί τώρα, ιδού ο οικονομικός απολο-

γισμός τής περιόδου εις στρογγυλοποιη-

μένους αριθμούς :

-
σος

»
σιΞΟ

Ο ΒΕΤΣΟΣ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΝ

ΕΝΑ ΑΛΛΟΝ «ΓΛΑΥΚΟΝ»



ΑΠΟ Ίης ΙΟΥΜΙΟΥ 19552 - όΊης ΜΑ ΟΥ 1264

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα διοικήσεως εν γένει .

Χορηγίαι καί συντάξεις .

Υγειονομική υπηρεσία.

Υπηρεσία καθαριότητος ..

» αφοδευτηρίων . .

» αποχετεύσεως . .

» υδρεύσεως

Φωτισμός οδών καί πλατειών

Υπηρεσία κήπων καί δενδροστοιχιών .

» Δημοτικών Σφαγείων.

» Νεκροταφείου .

».. Λαχαναγοράς

».. Λαϊκών Λουτρών

Δημοτικόν Θέατρον . .

Υπηρεσία ακινήτου δηµοτ. περιουσίας

Εις εξυπηρέτησιν δηµοτ. δανείων .

Ειδικαί υποχρεωτικαί δαπάναι . .

Χορηγίαι εις νομικά πρόσωπα (διά κοινωνικήν πρόνοιαν, κοινο-
νικήν μόρφωσιν καί εκπαίδευσιν). . .

Διά τό Σχέδιον Πόλεως .

Δι’ εκτέλεσιν έργον οδοπτοιΐας

Δημοτικά κτίρια καί μνημεία .

Δι’ έργα απασχολήσεως ανέργων . .

Εις εξυπηρέτησιν οφειλών παρελθ. ετών .

Λογαριασμοί τάξεως .

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ

Χρηματικόν υπόλοιπον τήν ]ην Ιουνίου 1964

, ΣΥΝΟΛΟΝ

31.070.000

3.138.000

34.000

24.540.000

1.879.500

6.188.000

11.166.500

830.000

4.328.000

1.060.000

1.212.500

103.700

1.040.000

2.703.500

62.100

13.420.500

399.300

11.933.700

2.149.400

19.220.000

926.300

25.963.000

8.255.000

ο 19.068.032

182.191.635

-- 1809365
184.000.000



ΕΣΟΔ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Χρηματικόν υπόλοιπον τήν Ιην Ιουνίου 1959

Πρόσοδοι ακινήτου περιουσίας Δήμου .

»

Νεκροταφείου .

Δημοτικών Σφαγείων.

Δημοτικής Λαχαναγοράς .

Δημοτικών Λουτρών

᾿Αφοδευτηρίων

κινητής περιουσίας -

Διάφορα τέλη καί δικαιώματα

Φόροι εισπραττόμενοι αμέσως

Έμμεσοι φόροι αποδιδόμενοι υπό τού Κράτους

Έσοδα δι᾽ εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας

Έσοδα δι᾽ εκτέλεσιν ειδικών σκοπών (δεκάλεπτον λεωφορείων)

Προσαυξήσεις εκ καθυστερήσεως εσόδων .

᾿Εκποίησις περιουσίας Δήμου .

Έκ συνάψεως δανείων .

Διάφοραι δωρεαί καί εισοδήματα

Εκ κληροδοτηµάτων τού Δήμου

᾿Από παράβολα καί καταλογιστ. πράξεις

Εκ τής εφαρμογής τού Σχεδίου Πόλεως

Εκ δαπανών διά λογαριασμόν τρίτων .

᾿Από κρατήσεις λόγω συντάξεων .

᾿Απρόβλεπτα έσοδά

Επιχορήγησις από Οργανισμόν ᾿Ανεργίας .

Λογαριασμοί τάξεως . .

ΣΥΝΟΛΟΝ

751.908

2.287.000

1.702.000

1.860.500

497.400

708.000

690.800

6.516.500

50.463.000

1.863.400

17.466.000

26.500.000

14.455.000

437.750

839.000

13.893.000

32.650

320.000

6.000

158.600

1.681.700

35.000

823.000

23.600.000

16 831.792

184.000.000



Παιδική Χαρά: Πλατεία ᾿Ελευθερίας

”Αποφις τού αργαίου ωδείου Πατρών:
1

ο Δήμαρχος Ν. Βέτσος συνέβαλεν εις
.

τήν κατασκευήν τού δαπέδου.



4)

ΗΓ πλατεία ᾿Ε;ευθερίας εις τόν συνούκι-

συόν αγίας Φωτεινής, μέ τήν προτομήν

τού. Αοισοστόμου.

Συντριθάνι: Πλατείας "Ομονοίας

«|;



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΒΕΤΣΟΥ

Λεπτομερής εξέτασις τού ούκονομικού
οπολογισμού τής Πενταετίχς Μέτσου άγει

εις τάς ακολούθους διαπιστώσεις :

1. Υ πάρχει μία αισθητή άνοδος τών

οικονομικών τού Δήμου. "Εναντι τών } '.

εκατομμυρίων εσόδων τής προηγουμένης
- -

πενταετούς περιόδου (1904- |959}, τά

έσοδα ανήλθον [94 ..
Άνδησις τών πόρων τούΑήμου χατά Όο )α.

Ή αύξησις αυτή τών πόρων εγέ

ετο χωρίς επιβάρυνσιν τών δημοτών. (}ΐνετο χωρίς επιβάρυνσιν τό μωτών. (}1
.. - . ο / ΠΠ --.

προυπολογισμοί τής προηγουμένης περιό-
ν 9  ” Φε . νο “

δου εβασίζοντο σχεδόν κατά τό ημισυ καί

»
οι”Όλο

σ-ώ

ΝΜ

- 3 /- . αν

πλέον εις τά τοπικά έσοδα (τέλη καί δι-
/ } Ν Ν ο. 6 . -

καιώματα, απόδοσις δημοτικών υπηρε-
. . .. -

Ες τούς προύπωλο-
τ .

σιών, άμεσοι φύροι ).
γισμούς τήίς περιόδου Μέτσου. οι πόρο, τής
πόλεως ͂θένουν μόνον τό έν τρίτον. Τά

͂ ’ -ι να / Ημ κ

δύο τρίτα καλύπτονται πλεον απο Ίρα-
’ » . . ν᾽ Σ ’

τικούς πόρους, από τήν αυζησιν τών επή-
ΏΝ τ. ; ’

δων τού Δήμου.
4. “Τπάργε.

"ν τ ο.
σσ ησοις (ων στ”

’

- Η-
}

- . Ν /

από τέλη καί δικαιώματα τον Νέμο
ο - 4 . .

;Λλλά είναι μικρά, εν αναλονα πρός την
μπα .. ση ΑΝ ’

άνοδον τού προύπολογ! ισμωύ. |]χρπχδεί-
τος γάοιν -ό 10930 τά άρμοτιχά τέληγματος χάριν, τ "τά δημοτικά τέλη

2 /

κλπ. απέδωσαν Ι εκατομμύριχ
.. - -- .ο, ΄ /

υπολογισμού 3ι ενατομμ»ρίων.
.΄ ’

1900. οπέδωσαν 18 εχκαχτομμύρια, 4}.
- - { /

Τρ ουπολογισμον 5 εχχτημανρίς

χονομική άνοδος τού ο. ΝΉ
δημότας /δημότας.

. τ

τάς υποσχέσεις του.
᾽ : -,. τπτ

4, Ο χαρακτήρ τού απολυγισμού είναι
Λ ᾽ / ΄ ε ο”

καθαρά κοινωνικός. Νότι ώ Α-
{ . 1 ν ’

μος προσφέρει. πρός τούς δημότας
’ . . 3 ” . -

ρεσίας χωρίς νά εισπράττη ούτε τάς δά-
/ . τ Ν

πόνας. τάς οποίας αι υπηρεσίαν σηταί
’ . ς Αν 3 ’

συνεπόγονται. "(σα η Αήμος εισπ -ράττει
- ον ον 3 /

εκ τελών αποκομ' ιδ}ς απωρριμμάτων υπο-
’ ᾽

είπονται κατά δύο εκατομμύρια ετησίως

-»

τούς Ο) βέτσος

---

ο η-

-

5»

περίπον τού ποσού, όπερ δαπανάται διά
. ’ - ᾽ν» .

την καθαριότητα τής πόλεως. Τό αυτύ
ο 1 ν ος ς - - ν

ισχύει καί δι᾽ άλλα σημεία δημοτικής όρχ-
ΕΛ - -

στηριότητος. [ος τού απολογισμού Θλέ-,
΄ - » ’ .

ποµεν ότι ο Αήμο- εδοπόνησε κατά τήνο

περίοδον {939} - 1Π04 δρχ. Γι 040.000 διά

“

. ᾿Αναμορφωτικόν

εις

«1σσ”« --: (3 -Ξτουργίαν τών Λαικών Λουτρώνχαι
μόνον δρχ. 70 15.0 .

᾿εδαπάνησε δρ). 2.140.400 ό
ΡΝ } /

ό γέλιο [Πόλεως καί εισέπραξε
[25.000.

᾿Ανᾶορικώς πρός τάεκτελεσθέν
την Πεντπετίαν Πέτσον
σημειωθούν τά κάτωθι
ΝΊ λ ΕΝ ’

; νορενσεος

μόνον

δυΥ/ρονιαμώς τής

Ώς ενθυμούνται οι συμπολ ται, τύ θέρος
1

-- - ͂ ΚΝ

τού 1939. αντεμετί οπίσθη έλλευνις υδαχ-
- - /

τος, λόγω τής μεγάλης νομβρίας τού
ο γπρο ντος λειμώνος.

3 ’

απεφάσ σεν αμέσως τ᾽ν ανόρηξ
ν ᾽ - ᾿ στ" --

Ωρεάτων (δύο Ιρτεσιχνών εις τν περι,-
λ , κ ΄ ΔΝ Σ .

,ήν ΣφΦχγείων καί ενός εις περιο/τν
Α- ͂ 3 ’ Σ / ᾽ ’ ο

Γκύχου). Εν συνεκί , εγένετω ανόρνζις
« ’ Ν ᾽ -; κο . .Δ .

ετέρων δύο αρτεσιανών εις , -
Ν ( {

τεών γαί ετοποθετ' θησαν νεα. 2
͂ ΄

συγκροτήματα. ᾿Ιυπίπης ΛΙ δι-
..-- ΄ Ν ᾽ . . -

Ολιστήριον ύδατος εις τόν Γλαύκον.
.- ͂ .

«»”
“-

’ /

ΩΩ σσ”
1 πα -ν

σ- - ΄ δη . .

Άλλων. ώ χ. [έτσος εώ
. όν

το). περι στόν
-- ο

ο» ών / Ν . . .

σεως τών ηδρομετρων, δια να πανσουν αι

τη.χιπωρί». τών συαπολιτών γα να
3 . ᾽ /

συ ρου. σ0ή Η( πώλετ εις τήν τομέ»χ αυτόν.
Ή -

/
- ’ /

ετοποθετίθησαν Ο. χιλιόμετρα νέων
/σωλήνων καί ; χιλιάδες ννέων υδρομέτρων.

᾿ς Χλλων. Ίδη, - νά κο) ηρωύήη
ε ᾽ ΄ ” ”-

Ι, εοχσιί}. ώστε όλη τής πόλεως
. - ε .

υ τε υπό ΝΡ

[]ερίποι, 40 εκατομμύρια
ταρτον τού συνόλου τών δημοτικών

πόρων εκ τών τακτικών εσόδων του.

τών ειδικών τελών καί τών επιχορηγή-
σεων τού Οργανισμού ᾿Ανεργίας }) διε-
τέθησαν διά τό οδικόν πρόγραμμα, τό

οποίον είναι τόσον μέγα, ώστε είναι δύ-
σκολον νά ανυφερθή λεπτομερώς.

Πλήν τής συντηρήσεως καί βελτιώ-
σεως τών είς τό κέντρον τής πόλεως

ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εγένετο

ασφολτόστρωσις πολλών οδών, επίσης

κατασκευή κρασπέδων καί ρείθρων.

έργον συνετελέσθη

τάς . σγνοικίας. όπου κατεσκευάσθη-
σαν, "νέαι οδοί ή ανεκαινίσθησαν αι

υπάρχουσαι σχεδόν παντού.

/ Ών -

τΆσιν (δι Έργα

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

(τό έν τέ-



"μπι έτσου ;,. {Ιχτρχ απέκτησξ νέα

ανημεία.
. Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος
Ξις τήν πλατείαν ᾿Ελευθερίας
Ο) Πατρινός πονητής Ζάν Μωρεάς ( πα-
ρά τήν πλατείαν 3 Συμμάχων }. ,
Ο, ιστορικός τών Πατρών Στέφ. (θωμό-
πω]ος (εις τό πάρκων αγ. ᾿Ανδρέου )

Ολη ή Πάτρα καί πρωτίστως κάθε
λαϊκή της συνοικία εγνώρισε τήν μέ-
ριμναν τού Δήμου εις ό,τι αφορά τούς

δρόμους.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μεγάλη υπήρξε καί ή σημειωθείσα
πρόοδος εις τόν φωτισμόν τής πόλεως.

᾿Εγένετο επέκτασις τού δικτύου δη-
μοτικού φωτισμού καί τοποθέτησις |700

φανών καί 1500 στύλων εις διάφορα

σημεία τής πόλεως.

Έπίσης εγένετο προμήθεια νέου τύ-

που φωτιστικών σωμάτων διά τών οποίων

εφωτίσθησαν απλέτως αι οδοί ᾿Αγίου

Νικολάου, Μαιζώνος, ᾽Αμαλίας καί Έλ-

ληνος Στρατιώτου, επίσης αι πλατείαι

Γεωργίου Α.’, Τριών Συμμάχων, Έλευ-

θερίας, ομοίως Νίκης. Μουρούζη, Πίν-

δου, Καποδιστρίου καί Ταμπαχάνων.

Ώ ΠΛΑΤΕΙΑΙ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΑΙ

᾿Αξιόλογος υπήρξεν η πρόοδος επί-
σης εις τόν καλλωπισμόν τής πόλεως.

Οι συμπολίται ενθυμούνται εις ποίαν

κατάστασιν ήτο ή Πλατεία Ελευθερίας.

Ήδη έχει διαµορφωθή αφ᾽ ενός μέν εις

πλατείαν περιπατητών μετά πρασιών καί

ανθώνων. αφ᾽ ετέρου δέ εις παιδικόν
κήπον. πρώτον εν Πάτραις.

Τόν καλλωπισμόν τής πλατείας αυτής
συμπληρώνει ή προτομή τού ᾿Εθνομάρ-

τυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσο-

στόμου. Ή προτομή τού Ζάν Μωρεάς
εστήθη εις τήν πλατείαν Συμμάχων καί

τού ιστορικού τής πόλεως µας Θω-
μοπούλουεις τό πάρκον Αγ. Ανδρέου.

Οι συμπολίται επίσης ενθυμούνται πώς
παρέλαβε τήν πλατείαν “Ομονοίας ο κ.
Βέτσος. Καί απολαμβάνουν τώρα τήν

ομορφιά της μέ τούς κήπουςκαί τό ώραϊ-
ον συντριβάνι.

᾿Ανεκαινίσθη τελείως ή πλατεία Γεωρ-
γίου Α.', συνεπληρώθη η διαµόρφωσις

τής πλατείας Υψηλών ᾿Αλωνίων, ανε-
καινίσθησαν αι πλατείαι Γιαννιτσών.

᾿Αγίας Τριάδος. ᾿Αγ. Διονυσίου κ-α.
᾿Εφυτεύθησαν 2.000 περίπου θάμνοι

εις πάρκα καί πλατείας καί 20.000 νέα



φυτά. Συνεπληρώθησαν αι δενδροστοι-

χίαι τής πόλεως.

Ηγοράσθη ολίγον μετά τήν ανάληψιν

τής δημαρχίας υπό τού κ. Βέτσου ή

προκριθείσα εις Καβουκάκι έκτασις 30
στρεμμάτων διά τήν δημιουργίαν δευ-

τέρου δασυλλίου.

(7 ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

Έγένετο επισκευή καί συντήρησις τού

αποχετευτικού δικτύου τής πόλεως διά

τής τοποθετήσεως νέων τσιµμεντοσωλήη-

νων μήκους 38 χιλιομέτρων. Επίσης

κατεσκευάσθησαν υπόνομοι εις τάς συ-

νοικίας Παγώνας, Λαχαναγοράς, Τα-

μπάχανα, Δροσιάς, ᾿Αρόης, Λαδοπούλου,

᾿Ανθείας, Ζαβλάνι, Γιαμά, Τέρψης,

Σταδίου κ.ά.

Γνωρίζουν άπαντες οι συμπολίται ότι
κατά τήν Πενταετίαν Βέτσου ή πόλις μας
απέκτησεν υποδειγματικήν υπηρεσίαν κα-

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ

θαριότητος, μέ νέον σταθμόν οχημά-
των, μέ νέα σύγχρονα οχήματα απορ-

ριμμάτων καί καταβρέγµατος, μέ νέα
τρίτροχα καθαριότητος, τά οποία εζή-

λευσαν αι ᾿Αθήναι καί εμιμήθησαν τάς

Πάτρας. Οι Πατρινοί μπορούν νά είναι

υπερήφανοι διά τήν υπηρεσίαν καθαριό-

-τητος, διά τήν οποίαν καί: οι ξένοι
θαυμάζουν τήν πόλιν.

᾿Απεπερατώθη ή αποτύπωσις τής πε-

ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

ριοχής Πατρών πρός επέκτασιν τού

Σχεδίου Πόλεως. |

Εγένοντο διάφοροι απαλλοτριώσεις
πρός διάνοιξιν 18 νέων οδών.

᾿Εγένετο ονοματοθεσία οδών. αρίθμη-
σις οικιών καί ετοποθετήθησαν πινα-
κίδες.

Ή αναμόρφωσις τού Δημοτικού μας

Θεάτρου αποτελεί ένα ακόμη παράδειγµα

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

λαοφιλής Μπαντίνα νέων



Δάνειον ζητούσε ή πόλις διά τό θέατρον.
καί ο κ. Βέτσος επέτυχε δωρεάς 2 εκ.,
από Κανελλόπουλον καί 2.1}2 έκ., από
Παπανδρέου !

τού τρόπου δράσεως τού Δημάρχου κ.

Βέτσου.
Τήν Τρίτην 2 Νοεμβρίου 1960 τό Δη

μοτικόν Συμβούλιον τόν εξουσιοδοτεί

νά συνάψη από τό Ταμείον Ηθοποιών

δάνειον 300 χιλιάδων δραχμών, πρός

επισκευήν τού θεάτρου, διότι τό δημο-

τικόν ταμείον δέν ηδύνατο ν᾽ αντιμετώ-.

πίση συτήν τήν δαπάνην αμέσως.

Ο Δήμαρχος πηγαίνει εις τάς ᾿Αθήνας.

᾿Ενεργεί. Καί επιστρέφει μέ ΔΥΟ ΕΚΑ-

ΤΟΜΜΥΡΙΑ. Καί ΟΧΙΔΑΝΕΙΟΝ, αλλά

ΔΩΡΕΑ υπέρ τού Δήμου από τό Ύπουρ-

γείον Οικσνομικών !

Έτσι κατεσκευάσθη η νέα μετάλλινη
στέγη τού Θεάτρου ( παρέχουσα πλήρη

ασφάλειαν) καί έγιναν τόσαι άλλαι

επισκευαί καί βελτιώσεις. Μετά τήν

άνοδον τού κ. Γεωργίου Παπανδρέου

εξασφαλίζει ετέραν ενίσχυσιν 2.500.000

δραχ. διά τήν πλήρη ανακαίνισιν τού
θεάτρου.

Οι Πατρινοί είναι υπερήφανοι καί διά

τήν δημοτικήν μουσικήν, ή οποία --πρά-

γμα μοναδικόν εν “Ελλάδι-- έχει τρία

τμήματα : ανδρών, νέων καί νεανίδων

( µπαντίνες ).

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

3 ι

από

καί

- 5

ηέτσος εξησφάλισε
| από
“.. Ε.

θέατρον ανεκαινίσθη πλήρως
ις τάς δωρεάς τάς οποίας ο κ.

τόσον
|. Νανελλόπουλον, όσον

[[χπανδρέον.

τόν αχ.

τόν

Ό Βέτσος εύρεν είς τάς αποθήκας
παλαιά μουσικά όργανα καί παλαιάς
στολάς μουσικών. Μέ λίγα χρήματα τά
επεσκεύασε καί εφωδίασε τίς μπαντίνες.
Έν συνεχεία παρήγγειλε καί καινουρ-
γείς στολάς. καθώς καί καινουργή όργα-
να. Σήμερα. ή μεγάλη μουσική επανδρώ-
νεται συνεχώς από νέους τής μπαντί-
νας, ανανεουμένη φυσιολογικώς. Καί
αναπτύσσεται ή μουσική κίνησις εις
τήν πόλιν μας.

Χάρις εις τόν Βέτσον, ό Δήμος απέ-
κτησεν ιδίας παιδικάς εξοχάς. ᾿Εδικαιού-
το, κατά τόν νόμον, αυτοκινήτου. Παρη-

τήθη. Καί τά χρήματα διετέθησαν διά.
τήν αποστολήν πτωχών καί ασθενικών

παιδιών εις εξοχήν τό καλοκαίρι τού
1960. Ήτο τό ξεκίνημα. Διότι έκτοτε

ενεγράφετο ειδικόν κονδύλιον εις τόν
προυπολογισμόν καί ελειτούργησαν πα-

γίως πλέον αι παιδικαί εξοχαί τού Δή-

µου, μέ προοπτικήν νά αποκτήσουν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«μονίµους εγκαταστάσεις εις τό προσεχές

μέλλον.

Έξ άλλου, εξεδηλώθη διά πρώτην

φοράν ή στοργή τού Δήμου διά τά πτω-

χά παιδάκια κατά τάς εορτάς τών Χρι-



Φωτοτυπίαι τής ειδησεογραφίας τού Πα-

τρινού τύπου διά τάς εορτάς Χριστου-

γέννων.

στουγέννων. Γίνονται εορταί. πού προ-

καλούν μεγάλην αγαλλίασιν διαρκώς

εις μεγαλύτερον αριθμόν παιδιών. Μέ

θεατρικά σκέτς. απαγγελίας. γορωδιακά

τραγούδια, πρόγραμμα τής µποντίνας,

διανομήν γλυκισμάτων καί δώρων.
«Δέν αντιμετωπίζομεν. βεβαίως, τό

μέγα πρόβλημα τής ενδεούς παιδικής

ηλικίας --εδήήλωσε σχετικώς ο κ. Βέ-

τσος-- ελπίζω. όμως, ότι δίδομεν ολί-

γην χαράν εις τά άπορα παιδάκια τής

πόλεως, πράγμα τό οποίον είναι ιδιαιτέ-

ρώς επιβεβλημένον κατά τάς μενάλας
εορτάς τής Χριστιανωσύνης ».

᾿Επίσης ήρχισε από τού [962 ή οργά-

νωσις διανομής δώρων κατά τό Πάσχα
εις τάς απορωτέρας συνοικίας εκ περι-
τροπής.

ο ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ

Σημαντική υπήρξεν ή δράσις τού κ.
Βέτσου καί εις τό θέμα τού Καρναβαλιού,
μέ αποτέλεσμα νά προβληθή ευρύτατα

"μα. 7) . ΄ .. έν. ερ -Ι:ργα της Αημαργίας βέτσου. Η λαο
ρι].ής Αιπαντίνα θηλέων εις μίαν εμφά-
νπιν χάτά τά- εορτάς ᾿.Μπόχκρεω.



᾿Από τάς εορτάς Αγ. Ανδρέου.

ή πόλις καί ν᾽ αναπτυχθή ο τουρισμός.

επ ωφελεία όλων τών κοινωνικών τά-

ξεων.

Ιδού μία ακόμη απόδειξις τού τρόπου

δράσεως τού κ. Βέτσου : Ή ενίσχυσις

τού Οργανισμού Τουρισμού διά τάς

εορτάς τών ᾿Απόκρεω Πατρών ανήρχετο

εις τό ποσόν τών Ι00.000 δραχ. κάθε

χρόνο. Μία φορά εδόθησαν {50 χιλιάδες

καί τούτο εθεωρήθη «γεγονός». Εις τό

Καρναβάλι τού 1960, τό πρώτο πού

ωργανώθη επί Δημάρχου Βέτσου, ή

επιχορήγησις τού ΕΟΤ ανήλθεν εις

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑΣ χιλιάδας ! Καί έκτοτε
δέν έπεσε κάτω από μισό εκατομμύριον

ετησίως. ᾿Ηδυνήθη ούτω ο Δήμος νά

αναβιβάη τό Καρναβάλι εις άγνωστον
πρότερον στάθμην.

᾿Αλλά ο λήπαυχος κ. Βέτσος δέν περιω-
ρίσ͂η εις τήν πέσω τών εορτών Άπο-
κρέω. προθολήν τής πόλεως.

ΤΟ ΤΙΜΙ͂ΟΝ ΞΥΛΟΝ

Κατά Μάρτιον τό 1963, επωφελῆείς
τής ευκαιρίας τής εις ᾿Αδήνας μεταλομι-
δής εξ Αγίου Όρους τού Τιμίου Ξύλου,
ενήογησε καταλλήλως πρός τάς εκκλκησια-
στικάς αοχάς τού "Α͂ω καί πρός τήν
Ελνλησίαν τή: Ελλάδος, επιτυχών ίνα
τό Τίιιον Ξύλον διαλοιισ͂ή λαί είς τήν
πόλιν µας.

Παοᾶέτομεν τινά εκ τών τενλμηοίων
τής σιπιθοχής τού Αηαάρχου Ν. Βέτσου
διά. τό σημαντιχόν τούτο ͂ορησλευτικόν
επίτευγμα:

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Ποός τήν είς ᾿Α͂ήνας παρεπιδη-

μούσαν Ευσεθεστάτην ᾿Αντιπροσώ-
πείαν τού ᾿λγιωνίειον Όρους "Αθω,
«Νά τής ᾿Αγιωτάτης ᾿Αρχιεπυσλο-

πής ᾿Α͂ηνών
᾿Α͂ήνας

. " ’

Οσιώτατοι Πατέρες,
Βυαθώς υποθιώη τή

᾿Οσιότητι, τόν ιερώτατον

-..
γεραρά Υμών
πό͂΄ τού εύ-



σεθούς λαού τής πόλεως τών Πατρέων,
καθηγιασιένης διά τού τιμίου αίματος τού
᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου, Πρώτου :)ιγ͂έντος
πορά τού Κυρίου Μᾶητού, όπως ιετα-
φερ͂ή καί εκτεύη εις προσκύνησιν καί εις
τήν πόλιν τιας τό είς ᾿Αθήνας κομισ͂έν
σεπτόν Ξύλον τού Τιμίου Σταυρού.

Ό λαός τών Πατρών, κατά παράδο-
σιν ευσεθής. ͂ά ͂εωρήση τήνεις Πάτρας
μεταγωγήν τού πολυτίμου τούτου τής
Χριστιανωσύνης ͂ησαυρού, ως έν έκ τών
μεγαλυτέρων γεγονότων τής ͂ρησλευτι-
κής αυτού ζωής, αρυόμενος εντεύ͂εν ά-
γιωσύνην καί φωτισιιόν; πρός Ύμάς δέ
9ά είναι θᾶύτατα ευγνώμων.

Μετά σεθασμού

ΝΙΚ. ΒΕΤΣΟΣ
Δήμαρχος Πατρέων

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Πρός κ. Ν. Βέτσον
Δήμαρχον Πάτρας

Ηφαρίστως πληροφορούμεν έγλοισιν
αιτήματος ευσεθούς λαού ͂εοσώστου πό-
λεως Ύμών υπό 1. Μονής Ξηροποτάμου
Συγχαΐροντες ένθεον πό͂ον επιχαλοίλιε͂α
πάσιν υμίν ευλογίαν Τιμίου Σταυοού..

ΠΟΡΆΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΒΕΤΣΟΥ

ΔΙΑ ΤΉΝ ΚΑΡΑΝ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΈ άλλου, Ο Άύμιαρχος Ν. Βέτσος, διά
σειράς: ενεργειών, σπουδαίως. συνέθαλεν

- " ν᾿ 5 ΉΝ - , ͂ 1» ᾽ -

εις τήν υπό τής ᾿Αγίας Έδρας [λατικανού
. ’ - Γ -: - ᾿ »

απόδοσιν τής Γιμίας Νάρας τού ᾿Αποστό-

τάς εορτάς ΄Αγ. Ανδρέου.

3
α
9
α
.

-.-.-εν



λου Ανδρέου χαί
τρών.

Περί τών ενεργειών τούτων δέλει 2δο-

υή είδική Λευκή Βίθλος. περιέχουσα άπα-

σαν τήν διαμειφ͂είσαν αλλιβογραφίαν μο-

ταξύ τού Δημάρχου Ν. Βέτσου καί τού

Βατικανού.
Επίσης δέλουν ιδιαιτέρως. αναλοινοθή

αί αποφάσεις τού Λιμιάργου Ν. Ρέτσου

διά τήν πλήρη ͂ρησκευτικήν καί τουοιστι-

κήν αξιοποίησιν τού ιστορικού τούτον: επι-

τεύγματος υπέρ τής πόλεως πών Η ατοών.

προθαλλοµένης ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ως «Τε-

ράς Ι1όλεως τού ᾽Αγίου ᾿Ανδρέου».

Ο κ. Ν. Βέτσος, ομιλών τήν 29ην

Μαρτίου 1959 πρός τόν Λαόν τών Πα-

τρών, είπεν :
«Υπόσχομαι ότι θά είμαι είς

πάσαν περίστασιν έτοιμος δι᾽ ά γό-

Πολιούχου τών Τα-

ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

«Η νέα Πλατεία Νίχ!: εις

Όν «κα

α4

Επ
- Έ-

ώ «. ΕΥ ΑΝ

γω

να, ομού μετά τών οργανώσεων τής
πόλεως καί τού λαού διά τήν προώθησιν
τών ζωτικών ζητημάτων ».

Τήν όην Ιουλίου 1959 ή « Επιτροπή
πόλεως» ( εκτελεστική επιτροπή τών
διοικήσεων όλων τών οργανώσεων ) ανέ-
θετεν εις τόν κ. Βέτσον τήν προεδρίαν
της. Καί ήρχιζε μία σειρά αγώνων υπέρ
τής πόλεως υπό τήν ηγεσίαν τού Δη-
μάρχου.

Τό πρώτον ζήτημα, πού αντεμετωπίσθη.
ήτο τό τής προσεγγίσεως τού εξ Ίτα-

λίας φέρρυ-μπώτ. Σειρά διαβημάτων, προ-

σφυγή εις τό Συμβούλιον "Επικρατείας

καί κινητοποιήσεις ωδήγησαν εις τήν

Πατραϊκήν νίκην. Τό λιμάνι τών Πα-

τρών ανεγνωρίσθη καί επεβλήθη πλέον

ως «πύλη τής Ελλάδος» πρός καί από

Ευρώπην.

᾿Επειδή έγινε παρεξήγησις από μέρους

ωρισμένων ᾿Ηπειρωτών τού θέματος αύ-

- τήν συνειχίη, Άγ. Αλεξίου
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τού, πρέπει νά υπομνησθή ότι ο κ. Βέ-
τσος, τόν Μάρτιον τού 1960, υπεστήριξε

τόν αγώνα τών σιδηροδρομικών εναντίον

εισηγήσεως να καταργηθή ό σιδηρό-

δρομος Κρυονερίου-᾽Αγρινίου. Μεταβαί-

νει εις τήν συγκέντρωσιν καί ομιλεί.

Όχι μόνον δέν πρέπει νά καταργηθή

τό δίκτυον τών ΣΒΔΕ, αλλά νά επεκτα-
θή ---τονίζει--- μέχρι τών ᾿Ιωαννίνων.

Ο κ. Βέτσος είχε περιλάβει εις τό

πρόγραμμά του τήν υποστήριξιν τής

εγκαταστάσεως νέων βιομηχανιών εις

τήν πόλιν. Καί συνέβαλε τά μέγιστα εις

τήν εγκατάστασιν τής εταιρίας ΠΙΡΈΕΛΛΙ

εις τήν πόλιν µας. Όταν δέ παρουσιά-

σθησαν εμπόδια καί εκινδύνευσε νά

ιδρυθή αυτή η βιομηχανία εις άλλην

πόλιν, διά τόν λόγον ότι διετυπούντο

υπερβολικαί αξιώσεις τών κατόχων οι-

κοπέδων, ο κ. Βέτσος επενέβη αμέσως

Συνεκάλεσε τήν ᾿Επιτροπήν Πόλεως.

Συνεκάλεσε καί τό Δημοτικόν Συμβού-

λιον. Ύψωσε τήν φωνήν του. ᾿Ηπείλη-

σεν αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν, τή

αιτήσει τού Δήμου. Καί τά εμπόδια

εξηφανίσθησαν. Τήν 2αν Νοεμβρίου

1960 κατετίθετο ο θεμέλιος λίθος τού
εργοστασίου.

Τό 1962 εξησφάλιζε τήν εγκατάστασιν

ετέρου εργοστασίου, μιάς προτύπου βιο-

μηχανίας διά τήν κατεργασίαν δερμά-

των μικρών ζώων, αποκλειστικώς πρός

εξαγωγήν. Ήδη είναι εν τώ περατούσθαι

ή κατασκευή τού εργοστασίου.

Ο Δήμαρχος ενδιεφέρθη θετικά διά
τούς πολυτέκνους. Έν τή προσπαθεία
συντάξεως κτηματολογίου τού Δήμου
ανέσυρεν από σκονισμένα αρχεία τήν
διαθήκην Παναγιώτου Κεκάτου, όστις
εδώρησεν έκτασιν εις τήν θέσιν Κρύα
τών Ιτεών. Τήν ερυμοτόμησε. Καί προώ-
θησε τό ζήτημα τής διανομής εις από-
ρους πολυτέκνους, ή οποία δέν θά βρα-
δύνη.

Η διαθήκη εχρονολογείτο από τής

ΥΠΕΡ ΝΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

23ης Αυγούστου 1930. Δέν είχε γίνει
καμμία ενέργεια. Καί είναι χαρακτηρι-
στικόν ότι τό δημοτικόν συμβούλιον,
αντί νά συγχαρή τόν Δήμαρχον, τού
παρενέβαλεν εμπόδια, από πνεύμα µι-
κροψυχίας. Δέν εφάνη πρόθυμον νά
εγκρίνη μίαν εισήγησίν του, τόν Μάϊον
1962, ή οποία θά είχεν ως αποτέλεσμα
τήν ταχείαν διανομήν τών οικοπέδων.

Η ΜΗ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

᾿Αλλά συνέβησαν καί χειρότερα... Οι
αντίπαλοι πρός τόν Δήμαρχον δημοτι-
κοί σύμβουλοι έγιναν αντίπαλοι τής
πόλεως. ᾿Εκωλυσιέργουν. Ησχημόνουν.
᾿Ηδιαφόρουν διά τά πάντα.

Καί τό αποκορύφωμα τής αντιδρά-
σεώς των υπήρξε νά ματαιωθή ή ανέ-
Ύερσις κτιρίου διά τήν Μέσην Τεχνικήν
Σχολήν Πατρών.

Ό κ. Βέτσος, όπου ήτο δυνατόν νά
φέρη μόνος του αποτέλεσμα, τό έφερε.
Η ίίδρυσις τής Σχολής Τεχνιτών αυτο-
κινήτων καί ή ίδρυσις εις τήν ᾿Αρόην
Οικοκυρικής Σχολής εξησφαλίσθησαν
μέ τήν πολύτιμον προσωπικήν συμβο-
λήν τού κ. Βέτσου. ᾿Αλλά διά τήν Μέ-
σην Τεχνικήν Σχολήν εχρειάζετο η
ψήφος τού δημοτικού συμβουλίου. Καί
ηγέρθησαν αντιρρήσεις διά τήν παρα-
χώρησιν οικοπέδου τού Δήμου !

Ο Δήμαρχος κ. Βέτσος είπε τότε
(απόσπασμα εκ τών πρακτικών 10 Αυ-
γούστου 1962} τά εξής:

( Κύριοι σύμβουλοι, θά ήθελα χαί εγώ
ν᾽ αποούγη ο δήμος αυτήν τήν παραχώρη-
σιν, ποτέ όμως νά χάση ένα. ίδρυμα.
Τό ζήτημα αυτό συζητείται από διετίας.

Καί εάν τό φέρω τώρα ενώπιόν σας,
γ ᾽ 4 » / ε΄ . ε /

είναι επειδή επείσθην ότι δέν υπάρχει
34 ! ͂ «4 / Ν

άλλη λύσις. Πιστεύω ότι πρέπει τήν

περιουσίαν τού Δήμου νά τήν διατηρούμεν
ε ’ 3 .. 3 . 3 Ν . 3’

ως κόρην οφθαλμού. ᾿Αλλά αυτό δέν εί-

ναι καί απόλυτον. Διότι ο ρόλος µας εδώ
δέν είναι νά τά φυλάμε τά οικόπεδα, αλλά
νά τά αξιοποιούμε. “ πόλις µας έχει
ανάγκην μιάς τεγνικής σχολής μέ ιδικόν
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της κτίριον. Νά τό χάσωμε ; ᾿Αναλαμβά-
νετε μεγάλην ευθύνην καί εφιστώ τήν
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προσοχήν σας. Α[ήν νομίζετε ότι επειδή
πράγματι έχομεν μίαν βιομηχανικήν υπό-
στασιν μπορούμε καί νά αξιώσωμε τήν
ανέγερσιν τεχνικής σχολής γωρίς κχμμίαν
συμβολήν μας. Τό νομοθετικύν διάταγμα
προβλέπει σχολάς εις 17 πόλεις καί άλ-
λοι δήμοι έδειξαν προθυμίαν. ᾿[ζάν ημείς

5 / ε - ΏΝ . /

αδιαφορήσωμεν, Ώ σλολ δέν θά γίνη
» - “Δ. / Ν » - ΓΛ

εδώ η τουλάχιστον θά αναβληθή. ᾿Επι-
βάλλεται, βεβαίως. φειδώ εις τήν δια-
χείρισιν τής δημοτικής περιουσίας, αλλά
επιβάλλεται καί προστασία τών συμ-
φερόντων τής πόλεως ».

᾿Αποτέλεσμα : Τό συμβούλιον ΔΕΝ έ-

δωσε τό οικόπεδον. Καί ΔΕΝ ανηγέρθη
η Σχολή !

Ήλθεν ή ώρα νά κρίνη ο Πατραϊκός

λαός τήν πολιτείαν ενός εκάστου.

Μέ τόν παρόντα απολογισμόν τής

Πενταετίας Βέτσου 1959-1964 δέν εδώ-

συμεν πλήρη εικόνα τής δράσεώς

του υπέρ τών Πατρών. ᾿Απλώς εδώσαμεν
μερικά στοιχεία διά τήν δράσιν αυτήν.
Ό Λαός γνωρίζει ότι εις πάσαν πρόοδον

τής πόλεως υπάρχουν τά ίχνη τής δρά-

σεως τού Νίκου Βέτσου, διότι έθεσε

παντού τήν σφραγίδα του, σφραγίδα
δημιουργίας, ενώ όλοι οι άλλοι

έθεσαν τήν σφραγίδα τής αρνήσεως.
Ήλθεν η ώρα τής δικαίας κρίσεως δι᾽

όλους.



ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΑ ΕΚΛΕΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Τό καθήκον τών Ποτρινών είναι νά

συγκεντρωθούν εις τόν Συνδυασμόν ΒΕ-
ΤΣΟΣ - ΔΡΑΣΙ͂Σ

Νά εξασφαλίσουν τήν ανάδειξιν τού
Δημάρχου Νίκου Βέτσου απ᾽ ευθείας

από τάς κάλπας.
Τήν ανάγκην αυτήν επεσήμανεν ο

κ. Βέτσος εις τήν προκήρυξίν του τής

9ης Ιουνίου 1964, εκ τής οποίας καί µε-
ταφέρομεν τάς σχετικάς περικοπάς :

Ελέγομεν κατά τήν 20ην Μαρτίου

1959: «᾿Έχομεν ανάγκην μεγάλης πλειο-

ψηφίας --αυτοδυνάμου πλειοψηφίας---
ίνα δυνηθώμεν απερίσπαστοι, χωρίς συγ-
καταβάσεις καί συμβιβασμούς, απρο-

σκόπτως καί μέ ελευθέρας τάς χείρας,

νά επιδοθώμεν εις τό ανορθωτικόν καί

αναδημιουργικόν έργον, μέ μόνον γνώ-

μονα καί οδηγόν τό συμφέρον τής πό-

λεως». Καί ο λαός μάς έδωσε πλειοψη-

φίαν, ή οποία ανεβίβασεν τήν παράταξίν

μας εις τήν πρώτην θέσιν, αλλά. εξ

αιτίας τού τότε ισχύοντος εκλογικού

συστήματος, δέν είχομεν πλειοψηφίαν

αυτοδύναμον, τούτο δέ είχεν ως συνέ-
πειαν όχι μόνον νά παρεμποδίζεται τό

δημοτικόν έργον, αλλά καί νά παρέχη

τό δημοτικόν συμβούλιον ενίοτε, ήκιστα

κολακευτικήν εικόνα. Σήμερον, κατά τόν

επικείμενον αγώνα, ευτυχώς, χάρις εις

τόν νέον εκλογικόν νόμον, παρέχεται

εις τόν λαόν η δυνατότης νά εκφράση

κυρίαρχον τήν ιδικήν του θέλησιν.

Θ᾽ απευθυνθώμεν, λοιπόν πρός σάς,

αγαπητοί συμπολίται, διά νά ζητήσωμεν

νά εκλέξητε ΣΕΙ͂Σ οι ίδιοι τόν δημοτικόν

άρχοντα, αντί ν᾽ αναθέσητε τήν επιτέ-

λεσιν τού καθήκοντός σας καί τού δι-
καιώματός σας εις τρίτους. Είσθε πο-

λίται μιάς μεγάλης πόλεως. Δύνασθε
ν᾽ αποφασίσετε σείς. Δύνασθε νά εκλέ-

ξητε τόν Δήμαρχον σείς. Καί θά τό επι-
τύχετε, εάν συγκεντρώσετε τήν εμπιστο-
σύνην σας εις τό ψηφοδέλτιόν μας, τό

οποίον είναι τό μόνον, τό οποίον έχει

τήν βάσιμον προσδοκίαν τής απολύτου
πλειοψηφίας.

Ψηφίζοντες τόν Συνδυασμόν ΒΕΤΣΟΣ-
ΔΡΑΣΙ͂Σ, δίδετε εις τήν αγαπητήν πό-
λιν µας ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

᾿Έπί πλέον, δίδοντες εις τήν πόλιν
Δήμαρχον ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ͂,δίδετε ταυ-
τοχρόνως εις αυτόν ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΕΙΟ-
ΨΗΦΙΑΝ διά νά προχωρήση απερί-
σπαστος εις τό έργον του υπέρ τής πό-
λεως. Διότι, όπως γνωρίζετε, ο νέος
εκλογικός νόμος προβλέπει ότι ο εκλε-
γόμενος εκ τού λαού, κατά άμεσον
τρόπον, δήμαρχος, θά έχη καί τά δύο
τρίτα τών δημοτικών συμβούλων καί θά
μπορή νά εργασθή.

Οι πολίται τών Πατρών καί ευφυΐαν
διαθέτουν καί συναίσθησιν υψηλήν περί
τού καθήκοντός των, ώστε δέν αμφιβάλ-
λομεν, ότι θά αξιοποιήσουν τήν
ψήφον τών δίδοντες αυτήν εις τόν
Συνδυασμόν ΒΕΤΣΟΣ - ΔΡΑΣΙΣ!

Τόν Συνδυασμόν τής νίκης !
Τόν Συνδυασμόν τής εξελίξεως καί

προόδου τών Πατρών !

Είμεθα ευγνώμονες πρός τόν λαόν
τών Πατρών, διά τήν εμπιστοσύνην,
τήν οποίαν εξέφρασεν εις τόν Συνδυασμόν
μας αυτόν κατά τάς προηγουμένας εκ-
λογάς, καθώς καί πρός όλους όσους
μάς παρέσχον τήν εμπιστοσύνην των
καί τήν συνδρομήν των εν συνεχεία.
᾿Αλλά καί οφείλομεν νά επιστήσωμεν
τήν προσοχήν τού λαού, όπως, κατά τάς
επικειμένας εκλογάς αδιαφορήση σέ κά-
θε σύνθημα παραπλανητικόν καί μάς
δώση όλην τήν εμπιστοσύνην του, καί
τήν ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ, διό-
τι όπως ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΣΙ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΑΓΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΙ-
ΣΚΕΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ.

Μοναδικός οδηγός µας είναι η αγά-
πη µας πρός τήν Πάτρα, σκέψις καί
επιδίωξίς µας αποκλειστική. η αναδη-
μιουργία καί πρόοδός της καί απόφασίς
μας νά συνεχίσωμεν εργαζόμενοι διά
νά τήν κάμωμε καλύτερη. ομορφότερη
καί ευτυχέστερη.
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Μέ τήν πεποίθησιν αυτήν, ανανεώ- μας, ομού μετά τών εκλεκτών συνεργα-

νομεν τήν υπόσχεσίν μας, ότι θά εξακο- τών μας, εις τήν υπηρεσίαν τής αγαπη-
λουθήσωμεν αφιερώνοντες τόν εαυτόν τής μας πόλεως τών Πατρών.

ΝΙΚΟΣ ΒΕΊΣΟΣ
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Πλήρη οαναμόρφωσιν εγνώρισαν επί Δη-
.. /

μαργίας [Ωέτσου αι λαϊκαί συνοικίσαι.

Τό εκλογικό έμβλνμα
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