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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. 
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές δεν 

δημοσιεύονται. Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, 
δελτία τύπου, ανακοινώσεις ή επιστολές τρίτων, 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της 
εφημερίδας.Αλεξάνδρα Μπράττη

Επικοινωνιολόγος

Οιονεί παμψηφία της πλειοψηφίας
Η απλή πολυσύνθετη αναλογική έφερε ήδη 
ανακατατάξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να 
δούμε τι θα γίνει και με τη βουλή

Ποιο είναι το πρόβλημα της απλής αναλογι-
κής, αν υποθέσουμε ότι έχει προβλήματα; Ας 
ξεκινήσουμε από αυτά που συζητάμε μεταξύ 
μας, τους προβληματισμούς μας….κυβερνητι-
κή αστάθεια, δυσκολία στη συγκυβέρνηση άρα 
πολλές συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Στη 
συνέχεια έρχεται η θεωρητική προσέγγιση... 
Η απλή αναλογική εκφράζει τη δημοκρατική 
απαίτηση της αναλογικής εκπροσώπησης της 
λαϊκής βούλησης, είναι όμως αυτή η λαϊκή βού-
ληση ενιαία και αδιαίρετη;

Ακόμη και η αμφισβήτηση, η παρατήρηση 
χωράει στη δημοκρατία, με μια λοιπόν βιώσιμη 
κυβέρνηση με αντιπολίτευση στα ίσα και εναλ-
λαγή στην εξουσία, η απλή αναλογική φαντάζει 
ιδανική. 

τι περιμένω από τις εκλογές
Καταρχήν να τελειώνουμε με αυτήν την παρατε-
ταμένη προεκλογική περίοδο που αδρανοποιεί 
την αγορά και δημιουργεί ανασφάλεια και στο 
εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας. Οπότε 
όπως γράφεται και λέγεται… «πρώτα ψηφίζου-
με και μετά πάμε παραλία» . Ίσως να είναι και το 
μοναδικό σύνθημα που πρέπει ν αναπαράγεται. 
Βρισκόμαστε σ ένα κομβικό σημείο αλλαγής 
επί παντός, κυρίως όμως η αλλαγή είναι ιδεο-
λογική, το τέλος μια εποχής μετά την μεταπολί-
τευση. Ήρθε η εποχή των συνεργασιών και της 
καινοτομίας. Η δεκαετία του ’60, με τον πολιτικό 
εκτροχιασμό που τη συνόδευε, με τις λαοθάλασ-
σες, τα συνθήματα και τις κραυγές των μπαλκο-
νιών, είναι παρελθόν.

Η ιστορία όπως και η πολιτική μπορεί να κά-
νουν κύκλους, αλλά οι ρίζες των κυρίαρχων 
πολιτικών οικογενειών προσαρμόζονται, επιβι-
ώνουν και αναδομούνται στη νέα πραγματικό-
τητα. Όλα με δόξα και τιμή ….για το θώκο αρκεί 
να μην βρούμε μπροστά μας τα φαντάσματα του 
παρελθόντος. 

Τώρα μερικές μέρες πριν από τις εθνικές 
εκλογές, όλοι έχουν προβλέψει τα πάντα…οπό-
τε αυτές οι εκλογές δεν είναι μουγκές ….λαλί-
στατες είναι. Η ψαλίδα ανοίγει αντί να κλείνει ως 
όλα δείχνουν. Ωστόσο και οι δυο πλευρές έχουν 
ανοδική πορεία. Οπότε θα έχουμε ένα πρω-
θυπουργό κι έναν ηγέτη της κεντροαριστεράς, 
έτοιμο να ανασυγκροτηθεί. Μένει να δούμε η 
παράταξη του κέντρου αν θα καταφέρει να κρα-
τήσει τα ποσοστά των ευρωεκλογών και να με-
τεξελιχθεί. Δυο εξελίξεις θα έχουν ενδιαφέρον. 
Η μία είναι να συρρικνωθεί η ακροδεξιά αρχής 
γενομένης από την δίκη και η άλλη, ποιο ρόλο 
θα παίξει, αν παίξει, ο Γιάνης. Αυτό που αντιλαμ-
βανόμαστε είναι ότι ο εκλογικός χάρτης θ αλλά-
ξει δραστικά οπότε και οι πολιτικές συνθήκες 
που θα διαμορφωθούν θα είναι διαφορετικές. 
Καλή ψήφο, καλή αρχή στις νέες διοικήσεις των 
δήμων και στο μεταξύ ας κάνει μπάνια ο λαός…
όχι άλλες ψυχρολουσίες. 

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727
Κιν.: 697 2997912
Κιν.: 6955 647030

epikoinonia2016@gmail.com

www.epikoinonia.info

Με φόντο την Ακρόπολη και τους 
στύλους του Ολυμπίου Διός, την 

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 στον Εθνικό Γυ-
μναστικό Σύλλογο, θα πραγματοποιηθεί 
η 30η τελετή αποφοίτησης του New 
York College, με πρωταγωνιστές τους 
ίδιους τους αποφοίτους και τους γονείς 
τους καθώς και με την παρουσία δια-
κεκριμένων προσωπικοτήτων από τον 
ακαδημαϊκό, πολιτικό και επιχειρηματι-
κό χώρο. Επίτιμος προσκεκλημένος για 
φέτος, και guest speaker στην τελετή 
αποφοίτησης, θα είναι ο τ. Πρωθυπουρ-
γός της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Jan 
Fischer.

Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν τα 
πτυχία Bachelor, Master και PhD, που 
αποκτούν οι απόφοιτοι με σπουδές εξ’ 
ολοκλήρου στην Ελλάδα, από ακαδημα-
ϊκούς εκπροσώπους των συνεργαζό-
μενων πανεπιστημίων: State University 
of New York, Empire State College- 
Αμερική, University of Greenwich-Ην. 
Βασίλειο, University of Bolton- Ην. 
Βασίλειο και Université Toulouse 1 
Capitole-Γαλλία.

30η τελετή αποφοίτησης του New York College 
στις 3 Ιουλίου με φόντο την Ακρόπολη
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[Εθνικές Εκλογές]

• Πρόοδος ή συντήρηση; 

•  Επιστροφή στο χθες ή συνέχιση μιας θετικής πορείας, 
παρά τα επιμέρους λάθη; 

•  Επιβράβευση της οικογενειοκρατίας και του πελατεια-
κού κράτους ή στήριξη σε αυτούς που πάντα στέκονταν 
δίπλα στους εργαζόμενους; 

• Εργασιακά δικαιώματα ή εργοδοτική αυθαιρεσία; 

•  Στήριξη ενός δημόσιου τομέα ο οποίος θα είναι αρωγός 
όλων των πολιτών ή ανάθεση στους ιδιώτες κερδοφό-
ρων τομέων της υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας;

•  Διαφθορά και διαπλοκή ή μάχη ενάντια στα κάθε εί-
δους συμφέροντα; 

Στις 7 Ιουλίου οι δημοκρατικοί και προο-
δευτικοί πολίτες θα δώσουν την δική τους 
απάντηση. Σε αυτή τη μάχη δεν πρέπει να 
λείψει κανείς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με 
συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του Β3 Νό-
τιου Τομέα Αθηνών. Θα κάνω ότι μπορώ 
για να συμβάλω στη νέα αυτή (νικηφόρα, 
είμαι σίγουρος) μάχη. 

Δίπλα με όλους εσάς που μαζί εργαστή-
καμε στον ιδιωτικό τομέα για δεκαετίες, 
μαζί παλέψαμε για δικαιώματα, μαζί δι-
αδηλώσαμε στις μεγάλες μάχες κατά των 

μνημονίων, μαζί ανατρέψαμε την κυβέρ-
νηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, μαζί στηρίξαμε τον Αλέ-
ξη Τσίπρα τα τελευταία 4,5 χρόνια. 

Δώσαμε μάχες που δεν τις κερδίσαμε 
όλες. 

Είμαστε περήφανοι για όσα καταφέραμε 
και σοφότεροι από όσα δεν καταφέραμε. 

Είμαστε έτοιμοι για νέες μάχες, πιο έμπει-
ροι πλέον, πιο αποφασισμένοι και πάνω 
απ’ όλα, σε μια ευρύτερη συμμαχία η 
οποία αγκαλιάζει όλους τους δημοκρατι-
κούς και προοδευτικούς πολίτες.

ΣτιΣ  7 ΙουλΙου καλούμαΣτε να αποφαΣιΣούμε: 

Γιάννης Μπαλάφας
Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών

Στις 7 Ιουλίου, στις εθνικές εκλογές, συ-
γκρούονται δύο κόσμοι  εκ διαμέτρου 
αντίθετοι. Οι διαφορετικές λογικές, αντι-
λήψεις και πολιτικές μεταξύ της ΝΔ και 
του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζονται ευκρινώς στα 
προγράμματα, που κατέθεσαν τα δύο κόμ-
ματα στην κρίση του λάου. 

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάσαμε ένα πρό-
γραμμα, το οποίο αποτελεί συνέχεια ενός 
κυβερνητικού έργου, που προσπάθησε 
μέσα σε αντίξοες συνθήκες να στηρίξει 
τον κόσμο που είχε φτωχοποιηθεί, μέσα 
στην περίοδο της συνεχιζόμενης λιτότητας 
των μνημονίων. Οι θέσεις μας για την επό-
μενη τετραετία έχουν σαφή στόχευση με-
ταξύ άλλων, την περαιτέρω ενίσχυση του 
κόσμου της εργασίας, την θεμελίωση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διεύρυνση του 
κοινωνικού κράτους. 

Ο Σωτήρης Αλεξίου είναι υποψήφιος με 
το ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 
στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Γεννήθη-
κε και μεγάλωσε στη γειτονιά του Ζωγρά-
φου, όπου και διαμένει. Είναι 28 ετών. Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός και μεταπτυχιακός 
φοιτητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με 
εξειδίκευση στον τομέα της Βιοτεχνολογίας. 
Από το 2017 είναι Γραμματέας του Κεντρι-
κού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Έχει 
δραστηριοποιηθεί σε δομές αλληλεγγύης 
και σε κοινωνικούς αγώνες για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και της δημόσιας, 
δωρεάν παιδείας.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

E ίκοσι κόμματα και συνασπισμοί 
κομμάτων θα συμμετέχουν στις 

επικείμενες εθνικές- βουλευτικές 
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Τα 20 κόμματα και συνασπισμοί 
κομμάτων τα οποία έλαβαν το «πρά-
σινο φως» από τον Άρειο Πάγο για να 
συμμετέχουν στις επικείμενες βου-
λευτικές εκλογές είναι:
1)  Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αρι-

στεράς –ΣΥΡΙΖΑ
2)  Νέα Δημοκρατία -ΝΔ
3)  Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή
4)  Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος-

ΚΚΕ
5)  Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.)
6)  Ένωση Κεντρώων
7)  Ελληνική Λύση- Κυριάκος Βελό-

πουλος
8)  Πλεύση Ελευθερίας- Ζωή Κωνστα-

ντοπούλου
9)  Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συ-

νεργασία για την Ανατροπή - ΑΝΤ.
ΑΡ.ΣΥ.Α.

10)  Δημοσθένης Βεργής- Έλληνες Οι-
κολόγοι

11)  Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνι-
στών Ελλάδας (Ο.Κ.Δ.Ε.)

12)  Ελλήνων Συνέλευσις (Αρτέμης 
Σώρρας)

13)  Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα-

ΕΕΚ Τροτσκιστές
14)  Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 

(Μαρξιστικό-Λενινιστικό) - ΚΚΕ 
(μ-λ)

15)  Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνι-
στικό Κόμμα Ελλάδας, μ-λ ΚΚΕ

16)  Λαϊκή Ενότητα
17)  Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής 

Ανυπακοής (ΜέΡΑ25)
18)  Δημιουργία Ξανά -Θάνος Τζήμερος
19)  Συν…φωνία Πολιτικών Κομμάτων
20)  Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ- Ενιαίο Παλλα-

ϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ) και Αγροτι-
κό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας 
(Α.Κ.Κ.ΕΛ).

Μεμονωμένοι υποψήφιοι βουλευτές
Οι 6 μεμονωμένοι υποψήφιοι βουλευ-
τές ανά περιφέρεια είναι οι εξής:
1)  Ιωάννης Λαγκαδινός, στην εκλογική 

περιφέρεια της Α΄ Θεσσαλονίκης,
2)  Βασιλική Γρίβα, στην εκλογική πε-

ριφέρεια της Α΄ Πειραιώς,
3)  Μιχαήλ Στεργίοπουλος, στην εκλο-

γική περιφέρεια των Γρεβενών,
4)  Βασίλης Θεοδοσιάδης, στην εκλογι-

κή περιφέρεια της Κορινθίας,
5)  Χρήστος Ντρικόγιας, στην εκλογική 

περιφέρεια της Λαρίσης και
6)  Μάρκος Ιερωνυμάκης, στην εκλογι-

κή περιφέρεια του Ρεθύμνου.

εκλογές 2019: αυτά είναι τα κόμματα που κατεβαίνουν



Πλ. Υμηττού 3 & Καισαρείας, Υμηττός
210 7621880
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[Συνέντευξη]

Η απόφασή σας να διεκδικήσετε μία θέση στο Ελληνικό 
κοινοβούλιο πώς προέκυψε;
«Σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Γνωρίζω τον Πρόεδρο πολλά χρόνια, πριν ακόμη κα-
τέβει ως υποψήφιος Βουλευτής στην Β’ Αθηνών. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει ανάγκη 
η Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ικανός να ενώσει όλους τους 
Έλληνες και να τους δώσει πίσω την χαμένη τους αξιοπρέ-
πεια». 

Γιατί ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξει 
το όνομα Σπανάκης Βασίλειος-Πέτρος στο ψηφοδέλτιο 
του Νοτίου Τομέα και να δώσει σε εσάς την ψήφο του;
«Γιατί είμαι ένας από αυτούς. Προέρχομαι από τη βάση της 
παράταξης, γαλουχήθηκα με τα ιδεώδη της, ήμουν υπεύ-
θυνος Μαθητικού (Μ.Α.ΚΙ.) της ΟΝΝΕΔ Μοσχάτου και 
αργότερα ενεργό στέλεχος της Δ.Α.Π. ΑΣΟΕΕ. Το 2016, με 
απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκα Γραμματέας 
Οργανωτικού του Κόμματος, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 
ανέλαβα Γραμματέας της νεοσύστατης Γραμματείας των 
Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (Ε.Κ.Ο.) της Νέας Δη-
μοκρατίας, θέση την οποία κατείχα έως τον Ιανουάριο του 
2019. Μετά από όλη αυτήν την διαδρομή, στα 43 μου χρόνια 
νιώθω έτοιμος να προσφέρω τις γνώσεις και την εμπειρία 
μου στον Νότιο Τομέα. Εάν οι ψηφοφόροι της Νέας Δη-
μοκρατίας επιλέξουν εμένα, θα είναι σαν να στέλνουν τις 
γειτονιές μας στη Βουλή». 

Η Ηλιούπολη, η Δάφνη, ο Υμηττός, έχουν συγκεκριμένα 
προβλήματα που ίσως να διαφέρουν από εκείνα των 
άλλων περιοχών του Νοτίου Τομέα. Έχετε προλάβει να 
ενημερωθείτε γι αυτά;
«Ο Νότιος Τομέας περιλαμβάνει 13 Δήμους. Υπάρχουν 
προβλήματα κοινά αλλά και εντελώς διαφορετικά. Αυτός 
είναι ο βασικός λόγος που επέλεξα να δώσω τον προεκλο-

γικό αγώνα μου στους δρόμους, τις πλατείες και τις λαϊκές 
αγορές και να μην περιοριστώ στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. 
Συναντώ καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, στην Ηλι-
ούπολη, τη Δάφνη και τον Υμηττό, ακούω τα αιτήματά τους 
και τα καταγράφω προσεχτικά. Η ανεργία και η εγκλημα-
τικότητα βρίσκονται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί το θέμα 
του Υμηττού, αυτού του περιβαλλοντικού θησαυρού που 
πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί για τη ριζική αναδιάρθρωση 
και την ενίσχυση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, 
ώστε η Ελλάδα να θωρακιστεί από τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα που αναμένεται να ενταθούν εξαιτίας της κλιματι-
κής αλλαγής».

Αν εκλεγείτε βουλευτής στις 7 Ιουλίου, ποιοι είναι 
οι τομείς στους οποίους θα δώσετε προτεραιότητα, 
στον Νότιο τομέα;
«Πρώτον, θα διεκδικήσω την άμεση μείωση της 
φορολογίας, άμεσης και έμμεσης, τον επα-
ναπροσδιορισμό των αντικειμενικών 
αξιών και την μείωση του ΕΝΦΙΑ, 
γιατί θεωρώ ότι στην Περιφέρεια 
μας πληρώνουμε παραπά-
νω ΕΝΦΙΑ από αυτό που θα 
έπρεπε να πληρώνουμε.  
 Δεύτερον, θα ασχοληθώ 
με το μεγάλο πρόβλημα 
της ασφάλειας στις γειτο-
νιές μας. Ενίσχυση των 
Αστυνομικών Τμημάτων, 
περισσότερα περιπολικά, 
ενίσχυση της Ομάδας Δίας.  
 Τρίτον, θα εξετάσω την 
βελτίωση των Υπηρε-
σιών Υγείας σε κάθε 
Δήμο, με την άμεση ενί-

σχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τέταρ-
τον, θα αγωνιστώ για πιο ευέλικτες δημόσιες υπηρε-
σίες, για ενιαία πολιτική από το Κράτος προς τον πολί-
τη. Δεν δέχομαι να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. 
 Πέμπτον, θα διεκδικήσω περισσότερα έργα υποδομής και 
καλύτερες συγκοινωνίες». 

Το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί;
«Δεν θα ισχυριστώ ότι είναι εύκολο, αλλά θα σας απα-
ντήσω χωρίς δισταγμό ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Η Νέα 
Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη ατζέντα γι αυτό. Μείωση 
φόρων και εισφορών, πάταξη της φοροδιαφυγής, απο-
κατάσταση της ρευστότητας, με στόχο την προσέλκυση 
επενδυτών που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις πλήρους 
και καλά αμειβόμενης εργασίας. Βιώνω καθημερινά την 
απογοήτευση των πολιτών, όμως εκείνο που προσπαθώ 
να τους εξηγήσω είναι ότι η δική μας κυβέρνηση γνωρίζει 
τον τρόπο να τα υλοποιήσει όλα αυτά. Σε τοπικό επίπεδο, 
στοχεύω στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης και 
ταυτόχρονα την επιβράβευση των εκατοντάδων συνεπών 
επιχειρηματιών της περιοχής μας, με κίνητρα πρόσληψης 
νέων εργαζομένων και μείωση των φορολογικών συντε-
λεστών».

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους 
αναγνώστες μας, λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές 
εκλογές;
« Θέλω να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια 
για στενές κομματικές επιλογές. Η Ελλάδα έχει επιτακτι-
κή ανάγκη από μία κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει εμάς 
και τα παιδιά μας, στο μέλλον που μας αξίζει. Οι Νεοδη-
μοκράτες απέδειξαν με την ψήφο τους στις Ευρωεκλογές, 
ότι έχουν απόλυτη επίγνωση της ευθύνης τους και είμαι 
βέβαιος ότι το ίδιο θα πράξουν και στις 7 Ιουλίου. Σημασία 
έχει να αντιληφθούν όλοι οι Έλληνες την 
κρισιμότητα αυτών των εκλογών και να 
χαρίσουν μια δυνατή νίκη και μια 
καθαρή εντο- λή στον Κυριάκο 

Μητσοτάκη. Για 
να επιστρέψει 
το χαμόγελο στα 
χείλη όλων των 
Ελλήνων».

«να μπουν οι γειτονιές μας στη Βουλή» 
Σ Π α Ν α κ Η Σ  Β α Σ ι Λ Ε ι ο Σ - Π Ε Τ ρ ο Σ :

Ο  Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης είναι οικονομολόγος, πρόεδρος των Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων και συνεργάτης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη επί σειρά ετών. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, κατεβαίνει για πρώτη φορά ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας στον Νότιο τομέα της Β’ Αθηνών.
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T ο απλό αναλογικό σύστη-
μα είναι κάτι γνώριμο στην 

πολιτική ζωή του τόπου. Με 
διάφορες παραλλαγές έχει 
εφαρμοστεί αρκετές  φορές, με 
πρώτη να καταγράφεται στην 
Ιστορία το 1926, όταν ο Γεώρ-
γιος Κονδύλης, ο πρώτος πρω-
θυπουργός που εισήγαγε την 
απλή αναλογική εν Ελλάδι, είχε 
δηλώσει πως έτσι «εξασφαλί-
ζεται η πολιτική ομαλότης και 
η γνησία εκδήλωσις του λαϊ-
κού φρονήματος». Αυτό όμως 
ουδέποτε επιβεβαιώθηκε στην 
πράξη. Η απλή αναλογική, ή 
παραλλαγές της, όσες φορές 
εφαρμόσθηκε, παρά τις αγαθές 
σε πολλές περιπτώσεις προ-
θέσεις εκείνων που την επι-
καλούνταν,  είχε σχεδόν το ίδιο 
αποτέλεσμα: πολιτική αστάθεια, 
συνεχείς εκλογές, κοινοβου-
λευτική ανωμαλία, τάσεις ακυ-
βερνησίας.

Oι πρώτες εκλογές  με αυτό 
το σύστημα έγιναν το  1926,  με 
πρωτοβουλία,  όπως αναφέρ-
θηκε του πρωθυπουργού Γ. 
Κονδύλη.  Στη Βουλή εισήλθαν 
13 κόμματα χωρίς τότε τη συμ-
μετοχή του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, ο οποίος βρισκόταν στο 

Παρίσι. Το αποτέλεσμα που 
έφερε την πολυδιάσπαση του 
πολιτικού συστήματος και οδή-
γησε στην αδυναμία δημιουρ-
γίας σταθερών κυβερνήσεων. 
Ετσι, τα επόμενα δύο χρόνια, 
έως το 1928, η κυβέρνηση θα 
άλλαζε κατά μέσον όρο κάθε 
πέντε μήνες. Εμπρός στο φάσμα 
πλήρους αποσύνθεσης της χώ-
ρας, ο Βενιζέλος αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες. Με κύριο επι-
χείρημα αυτό της δημιουργίας 
«ισχυράς κυβερνήσεως», ζη-
τάει από τον τότε Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, ναύαρχο Παύλο 
Κουντουριώτη, να εγκρίνει την 
ψηφισθείσα από την πλειοψη-
φία των βουλευτών παραλλαγή 
του πλειοψηφικού. Οπερ και 
εγένετο.

Η κυβέρνηση Βενιζέλου με 
το πλειοψηφικό του 1928 πα-
ρέμεινε στην εξουσία για τρία 
χρόνια και δέκα μήνες, δικαι-
ώνοντας την άποψή του πως η 
απλή αναλογική δεν βοηθά τη 
δημιουργία ισχυρών κυβερνή-
σεων. Η απλή αναλογική, ωστό-
σο, επανέρχεται τον Σεπτέμβριο 
του 1932, έχοντας μεσολαβήσει 
η πτώχευση τέσσερις  μήνες 
πριν. Από το εκλογικό αποτέ-

λεσμα δεν προκύπτει για κανέ-
ναν σχηματισμό αυτοδυναμία: 
Λαϊκό Κόμμα (Π. Τσαλδάρης) 
και Κόμμα Φιλελευθέρων (Ελ. 
Βενιζέλος) σχεδόν ισοψηφούν 
(33%) με 84 έδρες έκαστο. Οι 
διεργασίες που ακολουθούν 
είναι ατέρμονες. Την κυβέρνη-
ση Τσαλδάρη, που κρατάει μό-
λις δύο μήνες, τη διαδέχεται ο 
Βενιζέλος που οδηγεί ξανά τη 
χώρα  σε εκλογές τον Μάρτιο 
του 1933. Πλειοψηφεί η «Ηνω-
μένη Αντιπολίτευσις» με έντονο 
αντιβενιζελικό λόγο.

Το νοσηρό πολιτικό κλίμα 
οδηγεί την επομένη των εκλο-
γών στην εκδήλωση στρατιω-
τικού κινήματος με πρωταγω-
νιστή τον Νικόλαο Πλαστήρα, 
που είχε σκοπό να εμποδίσει 
το Λαϊκό Κόμμα να σχηματίσει 
κυβέρνηση. Το κίνημα απέτυχε, 
προκαλώντας σοβαρό πλήγμα 
στη βενιζελική παράταξη. Η πο-
λιτική ρευστότητα συνεχίζεται 
με τη μεταβατική κυβέρνηση 
υπό τον Αλέξανδρο Οθωναίο 
και ακολουθεί η πρωθυπουρ-
γία του Π. Τσαλδάρη, ο οποίος 
οδηγεί τη χώρα σε νέες εκλο-
γές με πλειοψηφικό ξανά, όπου 
θα αναδείξουν στην εξουσία το 
Λαϊκό Κόμμα –απουσία και των 
Φιλελευθέρων– σε συνεργα-
σία με το Εθνικό Ριζοσπαστικό 
Κόμμα του Γ. Κονδύλη. Σε αυ-
τές τις εκλογές καταγράφεται 
και η κοινοβουλευτική εμφάνι-
ση του Ιω. Μεταξά με το κόμμα 
«Ελευθεροφρόνων», που συ-
γκεντρώνει ποσοστό κοντά στο 
15%.

Τα γεγονότα που ακολού-
θησαν έχουν μεγάλο ιστορικό 
ενδιαφέρον. Η απλή αναλογική 
επανέρχεται στις εκλογές του 
Ιανουαρίου του 1936, υπό την 
κυβέρνηση Δεμερτζή. Τα εγγε-
νή μειονεκτήματά της κάνουν 
εκ νέου την εμφάνισή τους. Το 
Κόμμα Φιλελευθέρων, με τον 
Θεμιστοκλή Σοφούλη επικεφα-
λής, και το Λαϊκό Κόμμα του 
Παναγή Τσαλδάρη αδυνατούν 

να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ο 
ξαφνικός θάνατος του Δεμερτζή 
οδηγεί στη «λύση» της πρωθυ-
πουργοποίησης του Ιω. Μεταξά 
με τη στήριξη και της βενιζελι-
κής πτέρυγας, καθώς η Βουλή 
είναι κομμένη στα δύο. Λίγους 
μήνες μετά, ο Μεταξάς επιβάλ-
λει το δικτατορικό καθεστώς 
της 4ης  Αυγούστου. Αρκετοί 
ιστορικοί εντοπίζουν ανάμεσα 
στις αιτίες ανόδου του δικτατο-

Η απλή και σύνθετη αναλογική 
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ρικού καθεστώτος τις ασθενείς 
κυβερνήσεις που λειτούργησαν 
«υποβοηθητικά» στις επιδιώ-
ξεις Μεταξά.

Οι πρώτες εκλογές μετά τον 
Πόλεμο διεξήχθησαν  τον Μάρ-
τιο του 1946 από την κυβέρνηση 
Σοφούλη. Με τις πληγές ακόμη 
ανοιχτές και το κλίμα ιδιαίτε-
ρα εμφυλιοπολεμικό, η απλή 
αναλογική αποτελεί μάλλον 
επιπλέον τροχοπέδη για τη στα-
θεροποίηση του πολιτικού συ-
στήματος και την ανάκαμψη της 
χώρας. Χαρακτηριστικό είναι 
πως μέσα σε τέσσερα χρόνια, 
οπότε και διεξήχθησαν οι  επό-
μενες εκλογές, το 1950 σχη-
ματίστηκαν δέκα συνολικά κυ-
βερνήσεις συνασπισμού. Ούτε 
οι εκλογές του 1950, επίσης 
με απλή αναλογική, άλλαξαν το 
σκηνικό καθώς η πολυδιάσπα-
ση του πολιτικού συστήματος 
αποτυπώθηκε στο γεγονός πως 
εξέλεξαν βουλευτές συνολικά 
10 κόμματα, ενώ τα μεγαλύτερα 
σε δύναμη –το Λαϊκό Κόμμα του 
Κων/νου Τσαλδάρη (18,80%), 
το Κόμμα Φιλελευθέρων του 
Σοφοκλή Βενιζέλου (17,24%) 
και η Εθνική Πολιτική Ενωσις 
Κέντρου με αρχηγό τον Ν. Πλα-
στήρα (16,44%)– δεν κατάφεραν 
να κερδίσουν την πλειοψηφία.

Αποτέλεσμα, ένα χρόνο μετά, 
στις 9 Σεπτεμβρίου 1951, να δι-
εξαχθούν νέες εκλογές από την 
κυβέρνηση του Σ. Βενιζέλου, 
αυτή τη φορά με ενισχυμένη 

αναλογική. Παρά τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης λόγω της συμ-
μαχίας του Κόμματος των Φι-
λελευθέρων και της ΕΠΕΚ του 
Πλαστήρα, η αστάθεια εξακο-
λουθεί να υφίσταται.  Ενα χρό-
νο μετά, το 1952, η χώρα οδη-
γείται σε νέες εκλογές αυτή τη 
φορά με πλειοψηφικό, από την 
υπηρεσιακή κυβέρνηση Κιου-
σόπουλου. Ο Αλέξανδρος Πα-
πάγος με τον «Ελληνικό Συνα-
γερμό» καταλαμβάνει το 82,33% 
των εδρών με ποσοστό 49,2% 
και ορκίζεται πρωθυπουργός. 
Τα σημάδια κόπωσης του εκλο-
γικού σώματος από τις αλλε-
πάλληλες αναμετρήσεις, αλλά 
και η αστάθεια, θα αρχίσουν να 
περιορίζονται από τις επόμενες 
εκλογές του 1956, όταν θα κάνει 
πλέον δυναμικά την εμφάνισή 
του ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής, με ένα σύστημα δικής του 
έμπνευσης, το λεγόμενο «τρι-
φασικό», με το οποίο κατάφερε 
παρά την αδυναμία της ΕΡΕ στα 
αστικά κέντρα να σχηματίσει 
αυτοδύναμη κυβέρνηση εισά-
γοντας τη χώρα σε μια περίοδο 
ανάπτυξης και σταθερότητας.

Τελευταία φορά που εφαρ-
μόσθηκε κάποιο είδος απλής 
αναλογικής στην Ελλάδα ήταν 
το 1989. Πρόκειται για τον πε-
ρίφημο νόμο Κουτσόγιωργα 
(1847/1989) της κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ, που χαρακτηρίστη-
κε ως «χρηστική» παραλλα-
γή της απλής αναλογικής. Οι 

επικριτές του νόμου διείδαν 
πίσω από την εφαρμογή του 
μία προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ 
να «ανακόψει» την πορεία της 
Νέας Δημοκρατίας προς την 
αυτοδυναμία. Εκ του αποτελέ-
σματος, φάνηκε να δικαιώνο-
νται. Η χώρα εισήλθε σε δίνη 
αλλεπάλληλων εκλογών. Παρά 
τα υψηλά ποσοστά της Κεντρο-
δεξιάς υπό τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη δεν καθίστατο εφι-
κτό να σχηματιστεί κυβέρνηση. 
Χαρακτηριστικά, στις εκλο-
γές του Ιουνίου 1989, η Νέα 
Δημοκρατία συγκεντρώνει το 

44,25% των ψήφων αλλά μόλις 
145 έδρες, τον Νοέμβριο του 
1989 με 46,19% λαμβάνει 148 
έδρες και μόνο τον Απρίλιο του 
1990 φτάνει πια στις 150 έδρες 
με ποσοστό 46,89%.

Η αντικατάσταση του νόμου 
1847/1989 υπήρξε άμεση επί 
κυβέρνησης Ν.Δ. το 1990 από 
τον τότε υπουργό Εσωτερικών 
Σωτήρη Κούβελα, ο οποίος 
καθιέρωσε την ενισχυμένη 
αναλογική. Ο νόμος Κούβε-
λα κράτησε έως το 2004, όταν 
αντικαταστάθηκε από τον νέο 
νόμο του Κώστα Σκανδαλίδη, ο 

οποίος ισχύει μέχρι σήμερα, με 
μια μικρή αλλαγή από τον τότε 
υπουργό Εσωτερικών Προκό-
πη Παυλόπουλο, που αύξησε 
το μπόνους για το πρώτο κόμμα 
από 40 έδρες στις 50.

Αν μετρήσουμε τα εκλογικά 
συστήματα από το 1926 έως το 
1990 ο μέσος όρος είναι μάλλον 
απογοητευτικός. Η Ελλάδα έχει 
αλλάξει 14 εκλογικά συστήματα, 
πρωτοφανές και αποτυπώνει 
όχι μόνο την ταραγμένη πολιτι-
κή ζωή, αλλά και την εργαλει-
οποίηση του εκλογικού νόμου 
από την εκάστοτε εξουσία. 

της κοινής λογικής
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Γράφει η Αλεξάνδρα Μπράττη

Γ ια να δούμε στην εφαρμογή της η απλή ανα-
λογική πόσο θα ευνοήσει τις συμμαχίες – συ-

νεργασίες στις συνεδριάσεις και αποφάσεις των 
δημοτικών συμβουλίων. Να μιλήσουμε για παζλ 
δημοτικών συμβούλων και εδρών; Θα δέσουν τα 
κομμάτια; Ενδεχομένως, η περίπτωση της Ηλιού-
πολης να είναι εντελώς διαφορετική από κείνη της 
Δάφνης Υμηττού. Βέβαια κάθε υποψήφιος δήμαρ-
χος προ κάλπης θεωρούσε εαυτόν μελλοντικό δή-
μαρχο. Ίσως να είναι και φυσιολογική αντίδραση 
αν σκεφτεί κανείς ότι στην πολιτική… μάχη, στον 
αγώνα πας για να κερδίσεις….ό,τι ….το κλειδί της 
πόλης ή μια δυνατή συμμαχία. Θα φανούν όλα με τις 
νέες διοικήσεις το Σεπτέμβριο. Λέγαμε λοιπόν ότι η 
περίπτωση της Ηλιούπολης διαφέρει, αν και το συ-
ναντήσαμε και σε άλλους δήμους. 

Ηλιούπολη: 442 ψήφοι διαφορά 
καθόρισαν το αποτέλεσμα, 
αυτοδυναμία στην αποχή
Αναλυτικά το αποτέλεσμα κρί-
θηκε στους 442 ψήφους του 
Β’ Γύρου των Αυτοδιοικη-
τικών Εκλογών στην Ηλι-
ούπολη. Τόση ήταν η δια-
φορά του πρώτου από τον 
δεύτερο, με τον Γιώργο 
Χατζηδάκη να είναι ο επι-
κρατέστερος στην τελική 
καταμέτρηση, το βράδυ 
της Κυριακής 2 Ιουνίου 
2019. Ο νυν Δήμαρχος 
Βασίλης Βαλασόπουλος 
κατέγραψε ποσοστό 49,12% 
με 12.392 ψήφους 
και ο έτερος 
υπο-

ψήφιος Γιώργος Χατζηδάκης κατέγραψε πο-
σοστό 80,88% με 12.834 ψήφους.

Είναι σημαντικό εδώ να σημειώσουμε 
ότι η αποχή στο δεύτερο γύρο δεν πα-
ρέμεινε σταθερά μεγάλη, αλλά αυξή-
θηκε κατά πολύ, με τη συμμετοχή των 
εκλογέων να φθάνει το 46,56%. Δηλα-
δή στο δεύτερο γύρο ψήφισαν 28.030 
δημότες, ενώ στον πρώτο γύρο είχαν 
προσέλθει στις κάλπες πολλοί περισ-
σότεροι, 38.535.

Ο Βασίλης Βαλασόπουλος κατάφε-
ρε, όσους πήγαν στον πρώτο γύρο να 

τον στηρίξουν, να έρθουν και στο 
δεύτερο, όμως η προσέ-

λευση από τους 
άλλους 

χώρους ήταν μικρή γι’ αυτό και παρουσίασε αυτό το 
«ταβάνι» στις ψήφους. Από την άλλη ο Γιώργος Χατζη-
δάκης ξεπέρασε στο διπλάσιο τις ψήφους του, αφού 
στον Α’ γύρο τον είχαν ψηφίσει μόλις 5.865 πολίτες. 
Ο «Κλεισθένης» και το θεσμικό του πλαίσιο για 
τη συμμετοχική δημοκρατία, εδώ θα εμβαθύ-
νει διότι ο νέος Δήμαρχος θα έχει εκ προοι-
μίου μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο της 
νέας θητείας αφού εκλέγει λιγότερους δημοτι-
κούς συμβούλους με βάση την απλή αναλογική.   
Έτσι στο νέο δημοτικό συμβούλιο που θα αναλάβει 
από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, η παράταξη του 
απερχόμενου Δημάρχου έχει 13 έδρες, ο νέος Δή-

μαρχος έχει 6 έδρες, ο Τάσος Ευσταθίου 
επίσης 6 έδρες, ο Χρήστος Κοκοτίνης 

5 έδρες, ο Γαβριήλ Αραμπατζής 
και η Αναστασία Τσατσούλη από 
4 έδρες και από 1 έδρα οι Απο-
στόλης Στασινόπουλος, Πέτρος 
Μανιάτης και Γιώργος Σόφης. 
«Μεγάλη Νίκη του λαού της 
Ηλιούπολης απέναντι στη 
Βαλασοκρατία. Η επόμε-
νη μέρα για την Ηλιούπολη 
μόλις ξεκίνησε», δήλωσε 

στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης η παράταξη του 

νεοεκλεγέντα Δη-
μάρχου Γιώρ-
γου Χατζηδάκη 
«Ηλ ιουπΟλο ι 
μαζί – ΕΝΑΚ» 
το βράδυ των 
αποτελεσμά-
των.

Αλλαγή σκυτάλης στους δήμους 
Νέα δημοτική αρχή για την ήλιούπολη και τη Δάφνη-υμηττό. Ανατροπές; Εκπλήξεις; Αλλαγή σελίδας; Μάλλον δημοκρατία.

Γεώργιος Χατζηδάκης Βασίλης Βαλασόπουλος
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[Δημοτικά]

Δήμος Δάφνης - Υμηττού: Αναστάσιος 
Μπινίσκος 53,05% 
Γεώργιος Δαουλάρης 46,95%
Στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού, στις επαναληπτικές 
εκλογές 2019, υποψήφιοι δήμαρχοι ήταν οι  Μπινί-
σκος Αναστάσιος με τον συνδυασμό  «η πόλη μάς 
ενώνει Δάφνη-Υμηττός»  ο οποίος συγκέντρωσε 
συνολικά 4513 ψήφους  στον πρώτο γύρο των δη-
μοτικών εκλογών και 10 έδρες, και Δαουλάρης Γε-
ώργιος με το συνδυασμό «Δάφνη Υμηττός πόλη φω-
τεινή», ο οποίος συγκέντρωσε  2356 ψήφους  στον 
πρώτο γύρο και συνολικά 5 έδρες. Και φτάσαμε στο 
δεύτερο γύρο με συμμετοχή στο 38.37%, νέος Δή-
μαρχος ο Αναστάσιος Μπινίσκος με 53,05% ενώ ο 
Γεώργιος Δαουλάρης συγκέντρωσε 46,95%

Οπότε για την «πόλη μάς ενώνει» και τον νεοκλεγέ-
ντα Δήμαρχο, Αναστάσιο Μπινίσκο, 10 έδρες, για τον 
Δαουλάρη Γεώργιο, «Δάφνη Υμηττός πόλη φωτει-
νή», 5 έδρες - για την Χριστινάκη Όλγα, «πολίτες σε 
κίνηση Δάφνης – Υμηττού», 5 
έδρες – για τον Αναστα-
σόπουλο Νικόλαο, 
« Δ ά φ ν η / Υ μ η τ τ ό ς 
2023_το Μέλλον 
Σήμερα», 5 έδρες 
– ο Γιαννακούρας 
Δημήτριος, «Δάφ-
νη Υμηττός μαζί», 
3 έδρες, η Τόλια-
Κηπουρού Ευθαλία,  
«Λαϊκη Συσπείρωση 
«Δάφνης – Υμηττού», 3 
έδρες - ο Μητροβγένης 
Γεώργιος, «Μαχόμε-
νη Αριστερή Δύναμη 
Ανατροπής Δάφνης-
Υμηττού», 1έδρα – η 
Λαγδά Δέσποινα, 
«Ανυπόταχτες Γει-
τονιές Δάφνης 
Υμηττού», 1έδρα. 

Ο νυν δήμαρ-
χος, Μιχάλης 
Σταυριανουδά-
κης, πολιτεύε-
ται με τη Ν.Δ. 
στον Νό-
τιο Τομέα 
Αθη-

νών και στήριξε ως διάδοχό του τον Αναστάσιο 
Μπινίσκο, όπερ και εγένετο Δήμαρχος με εμφανή 
διαφορά απ τον πρώτο γύρο. Για τους υπόλοιπους 
οι διαφορές ήταν μικρές, ίσως θα έπρεπε να έχουν 
πράξει άλλες συμμαχίες αλλά ίσως να μην ευνοού-
σε και το κλίμα. Είπαμε ο κάθε υποψήφιος βλέπει 
εαυτόν Δήμαρχο, οπότε μέτρησαν τις δυνάμεις τους 
και έτρεξαν για την πρωτιά της κορδέλας. Στη Δάφνη 
– Υμηττό η διαφορά του δεύτερου απ τον τρίτο ήταν 
απειροελάχιστα μικρή που μέχρι τελευταία στιγμή 
δεν γνωρίζαμε ποιος θα ήταν στον δεύτερο γύρο, 
έπεται και συνέχεια; 

Να ευχηθούμε καλή θητεία στα νέα καθήκοντα και 
τις νέες διοικήσεις των δήμων αλλά και το πνεύμα 
του Κλεισθένη να βάλει το χέρι του να εμβαθύνει η 
συμμετοχική δημοκρατία γιατί με τέτοιους «εκρηκτι-
κούς» συνδυασμούς στα δημοτικά συμβούλια των 
δυο δήμων και την απλή αναλογική θα περάσουμε 
δύσκολα….όλοι μας. Μια κανονικότητα στη ζωή μας 
πάντως θα επέλθει μιας και τα συμβούλια περιέχουν 
νέους ανθρώπους με διάθεση για δουλειά άρα και 
λύσεις. 

Σκηνικά «μάχης»
Αν μετρήσουμε λοιπόν τα εκλογικά συστήματα 

από το 1926 έως το 1990 ο μέσος όρος είναι 
απογοητευτικός. Η Ελλάδα έχει αλλάξει 14 
εκλογικά συστήματα. Αποτυπώνεται όχι μόνο 
η ταραγμένη πολιτική ζωή, αλλά και η  εργα-

λειοποίηση του εκλογικού νόμου από την 
εκάστοτε εξουσία, αλ-

λοιώνοντας 
έ ν α 

βασικό συστατικό των εκλογών: πως οι πολίτες ψη-
φίζουν πρώτα από όλα για να προκύψει σταθερότητα 
στην εκπροσώπηση.  Στις αυτοδιοικητικές εκλογες 
ακολούθησε μαραθώνιος, μάχη,  καθώς ο δήμαρ-

χος που εξελέγει τη δεύτερη Κυριακή καλεί-
ται να διοικήσει χωρίς πιθανά την απόλυτη 

πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο που 
λαμβάνει τις αποφάσεις. Εκεί θα κριθούν: 
η ικανότητά του να συνθέτει συμμαχίες 
και να τις ανασυνθέτει, χωρίς να δυσαρε-
στεί τους δικούς του συμβούλους, αλλά 
ούτε και να καταπατά τις προεκλογικές 

συμμαχίες που του επέτρεψαν να 
εξασφαλίσει πλειοψηφία για 

την κατάληψη του θώκου. 
Τα σενάρια που επικρα-
τούν εμφανίζουν ως 
αναγκαία τη μετεκλο-
γική συνεργασία του-
λάχιστον δύο ή και 
τριών παρατάξεων 
για να εξασφαλιστεί 
απόλυτη πλειοψη-
φία στο δημοτικό 
συμβούλιο. Κατά 
τα λοιπά τρέχουν 
όλοι πίσω από τον 
πολυπόθητο αέρα 
αυτοδυναμίας που 
τουλάχιστον στην 
Ηλιούπολη δεν 

επετεύχθη!

ήλιούπολης και Δάφνης - υμηττού

Αναστάσιος Μπινίσκος Μιχάλης Σταυριανουδάκης
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[Θέμα]

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς του Ηλιουπολί-
τες που με τίμησαν όχι μόνο με την τελευταία ψήφο 

τους, αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας των εν-
νέα χρόνων. Ηταν ένα όμορφο δημιουργικό ταξίδι. Μου 
δώσανε την ευκαιρία να δημιουργήσω ένα τεράστιο έργο 
υποδομών που με γεμίζει ικανοποίηση.

Θα συνεχίσω να είμαι παρόν διότι έχω μια μεγάλη ανη-
συχία για το μέλλον της πόλης που μεγάλωσα και που μου 
έκανε την τιμή να είμαι ο πρώτος πολίτης της. Εχουμε 
δρομολογήσει σημαντικά έργα, καθοριστικά για την ποιό-
τητα της ζωής των Ηλιουπολιτών που πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν.

Η Υπόγεια Σήραγγα που αν δεν ολοκληρωθεί θα οδηγή-
σει σε μια ραγδαία υποβάθμιση της πόλης με την έναρξη 
της λειτουργίας στην επένδυση του Ελληνικού.

Η αξιοποίηση της δημόσιας Περιουσίας που κινδυνεύει 

να εμπορευματοποιηθεί και να γεμίσει οχλούσες χρήσεις 
την πόλη, αντί να αποδοθεί με κοινωφελείς χρήσεις στους 
Ηλιουπολίτες. 

4  Η Βιοκλιματική ανάπλαση στο Χαλικάκι που θα δημι-
ουργήσει ένα από τα καλύτερα πάρκα της Αττικής

4  Οι εφαρμογές και η μετάβαση σε μια Εξυπνη Πόλη.

4  Οι Αναπλάσεις σε Αγία Μαρίνα και Αγιο Κωνσταντίνο.

Είναι τα έργα μείζονος σημασίας που έχουν δρομολο-
γηθεί και πρέπει να ολοκληρωθούν για να εξασφαλίσει 
η Ηλιούπολη την αναβάθμισή της. Θα είμαι παρόν όπως 
πρέπει να είναι και κάθε πολίτης της πόλης για να παρα-
κολουθεί και να πιέζει στην εξέλιξή τους.

Η παράταξη Πρώτα η Ηλιούπολη παρέλαβε ένα χρέ-
ος 14 εκατομμυρίων ευρώ και παραδίδει ένα   δήμο με 
πλεόνασμα. Παραδίδει ανακαινισμένες όλες τις Παιδι-

κές Χαρές και τους αθλητικούς χώρους. Παραδίδει έναν 
σύγχρονο στόλο στην υπηρεσία της καθαριότητας και τα 
περισσότερα σχολεία συντηρημένα. Παραδίδει ένα δίκτυο 
15.000 τ.μ. πεζοδρομίων και 103 δρόμους ασφαλτοστρω-
μένους μαζί με τα προγράμματα 2 εκ για νέες ασφαλτο-
στρώσεις και νέο αγωγό ομβρίων στην Αναστάσεως μαζί 
με τους τους συλλεκτήριους Σ2 και Σ3. Παραδίδει 8 Παιδι-
κούς Σταθμούς πλήρως ανακαινισμένους μαζί με τον νέο 
που ολοκληρώνεται εντός ολίγου στην Αριστογείτονος. 

Ενα τεράστιο έργο που δεν θα αφήσουμε σε καμία πε-
ρίπτωση να απαξιωθεί. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμα-
στε για το καλό της Ηλιούπολης. Θα ήμαστε παντού, στο 
δημοτικό συμβούλιο, στις γειτονιές, στα σχολεία για να 
βοηθήσουμε η πόλη μας να συνεχίσει να είναι πρωτοπό-
ρα και να βελτιώνεται συνεχώς. Για μας είναι Πρώτα η 
Ηλιούπολη.

Ενα
μεγάλο

ευχαριστώ

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς του Ηλιουπολίτες που με τίμησαν όχι μόνο 
με την τελευταία ψήφο τους, αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας των 
εννέα χρόνων. Ηταν ένα όμορφο δημιουργικό ταξίδι. Μου δώσανε την ευκαιρία 
να δημιουργήσω ένα τεράστιο έργο υποδομών που με γεμίζει ικανοποίηση.

Βασίλης Βαλασόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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[Πολιτισμός]

Σ ε μια εποχή κρίσης και κρίσης των 
αξιών συνεχίζουμε να δημιουργού-

με, να ονειρευόμαστε, ν’ ανακαλύπτουμε. 
Η έκθεση «Αθέατος κόσμος» είναι μια 
πρόσκληση στην ανακάλυψη, μέσω της 
τέχνης, του βαθύτερου εσωτερικού μας 
κόσμου, αυτού που χαρακτηρίζει τον 
κάθε άνθρωπο. Είναι μια έκθεση - πρό-
σκληση στην εξερεύνηση της αυτούσι-
ας, αλλά συχνά απαρατήρητης πλευράς 
του ανθρώπου, και μαζί του σύγχρονου 
καλλιτέχνη. Αθέατος κόσμος - σημείο 
επαφής του νου και της ψυχής, πηγή 
έμπνευσης και στοχασμού, εκεί που τα 
ερωτήματα γίνονται παλμός και πράξη 
και σύμπραξη. 

Η ζωγραφική είναι για την καλλιτέ-
χνιδα η αποτύπωση στον καμβά των 
προσωπικών της αντιλήψεων και συ-
ναισθημάτων, αποτύπωμα του ατελείω-
του δικτύου του υποσυνείδητου και της 
επαφής του με τον περιβάλλοντα κόσμο. 

Η αφαίρεση είναι κατά την άποψη της 
Ναταλίας Βαλλιάνου-Γκούροβα η πλέον 

ρεαλιστική ζωγραφική, γιατί αποτυπώ-
νει την ουσία των πραγμάτων. Άλλωστε 
οι ιδέες, τα συναισθήματα, οι σκέψεις και 
οι αντιλήψεις δεν έχουν μορφή, έχουν 
όμως νόημα, λογική, ευαισθησία, δύνα-
μη και ομορφιά, χρώμα και μουσική. Σ’ 
έναν κόσμο κανόνων, κανονισμών και 
ελέγχου, όπου η ομοιογένεια εξακολου-
θεί να προωθείται ευρέως, εκείνο που 
μετράει είναι η δυνατότητα, αλλά και η 
πρόκληση μαζί, της ατομικής δημιουργί-
ας και της ατομικής θεώρησης.

Η δυναμικότητα της εξπρεσσιονιστι-
κής γραφής, έντονης και ασυμβίβαστης, 
προσφέρει αμεσότητα διαλόγου και δια-
λογισμού, επιτρέποντας με τον καλύτερο 
τρόπο την προσέγγιση του αθέατου, κρυ-
φού αλλά ουσιώδους, μυστικού αλλά 
κοινού για όλους.

info:
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Διάρκεια έκθεσης: 12-15 Ιουλίου 2019

Διάλογος, 70x100, Ακρυλικό σε καμβά Χορεύοντας με τη σκιά, 70x100, Ακρυλικό σε καμβά

Χάος, 45x45, Ακρυλικό σε καμβά

αΘΕαΤοΣ κοΣμοΣ
Έκθεση ζωγραφικής της Ναταλίας Βαλλιάνου-Γκούροβα
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[Πολιτισμός]

έντυπα
κάρτες
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προσκλήσεις
κατάλογοι
γραφιστικά
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Δύναμη 35x50, Ακρυλικό σε καμβά

Δίκτυα, 70x100, Ακρυλικό σε χαρτί



Κωστή Παλαμά 2 & Λ. Βουλιαγμένης 161,  Δάφνη 172 37 
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[Ιατρικό Θέμα]

Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη 
ονομάζεται η αύξηση του αδένα που 

παρατηρείται μετά τα 40 έτη. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι δεν έχει σχέση με τον καρκίνο 
του προστάτη, ο οποίος δυστυχώς δεν δίνει 
έγκαιρα συμπτώματα.

Είναι εξαιρετικά συχνή πάθηση, αφού οι 
4 στους 10 άντρες έχουν συμπτώματα στην 
5η δεκαετία της ζωής τους, 7 στους 10 στην 
6η  δεκαετία, 8 στους 10 στην 7η  δεκαετία, 
για να φθάσουν στο 90% στα 90 χρόνια. Η 
πάθηση παρατηρείται συχνότερα σε άντρες 
που είναι παχύσαρκοι, κάνουν καθιστική 
ζωή, πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο, 
έχουν προβλήματα στύσης και επιβαρυμένο 
κληρονομικό ιστορικό. 

Ποια είναι τα συμπτώματα 
της πάθησης;
Τα συμπτώματα των διαταραχών της ού-
ρησης, δηλαδή τα συμπτώματα από το κα-
τώτερο ουροποιητικό σύστημα, χωρίζονται: 
1. σε αυτά που αφορούν στην αποθήκευση 
των ούρων στην κύστη 2. σε εκείνα που 
αφορούν στην αποβολή των ούρων από την 
κύστη, δηλαδή την ούρηση:

1.: Συχνουρία, όταν για μικρές ποσότητες 
προκαλείται η τακτική ανάγκη για ούρηση. 
- Νυκτουρία, όταν ξυπνάμε τη νύχτα, για να 
ουρήσουμε. - Επιτακτική ούρηση, όταν δεν 
μπορούμε να αναβάλλουμε μία ούρηση. - 
Ακράτεια όταν πια δεν προλαβαίνουμε να 
πάμε στην τουαλέτα.

2.: Μείωση ροής ούρων, όταν η ακτί-
να των ούρων μειώνεται. - Δυσκολία στην 
έναρξη της ούρησης. - Διακοπτόμενη ού-
ρηση. - Απώλεια σταγόνων ούρων μετά το 
τέλος της ούρησης. - Aίσθηση ότι η κύστη 
δεν άδειασε εντελώς. - Πλήρης αδυναμία 

ούρησης, η λεγόμενη επίσχεση ούρων.
Η μόνη λύση, τότε, στην εξαιρετικά δυσά-

ρεστη αυτή εμπειρία είναι ή άμεση τοποθέ-
τηση καθετήρα, αφού ο πόνος της επίσχεσης 
είναι αφόρητος. 

Τι συμβαίνει στην καλοήθη 
υπερπλασία του προστάτη;
Στην πραγματικότητα, ο προστάτης μεγα-
λώνει, αλλά η κύστη υποφέρει, αφού δική 
της ευθύνη είναι τόσο η αποθήκευση των 
ούρων, όσο και η αποβολή τους, δηλαδή η 
ούρηση. Έτσι, λοιπόν, για να μπορέσει να ξε-
περάσει το εμπόδιο του προστάτη, ο μυς της 
κύστης υπερτρέφεται, για να ασκεί στα ούρα 
μεγαλύτερη πίεση, ώστε να ξεπεράσουν την 
απόφραξη.

Η υπερτροφία της κύστης δεν μπορεί, 
όμως, να συνεχισθεί επ’ άπειρο, και έτσι 
από ένα σημείο κι έπειτα ποσότητα ούρων 
παραμένει μετά την ούρηση. Υπολειπόμενο 
ούρων πάνω από 100ml θεωρείται παθολο-
γικό, αφού δείχνει ότι η κύστη κουράστηκε. 
Επίσης, τα ούρα που λιμνάζουν εύκολα μο-
λύνονται, με επακόλουθο ουρολοιμώξεις. Η 
ύπαρξη υπολειπόμε-
νου ούρων αποτελεί, 
επίσης, προδιαθεσι-
κό παράγοντα για τον 
σχηματισμό λίθων 
στη κύστη. Η λιθίαση 
της κύστης μπορεί 
να προκαλέσει πόνο 
και συχνά αιματου-
ρία. Σε παραμελημέ-
νες καταστάσεις, τα 
ούρα που παράγονται 
στους νεφρούς δεν 
μπορούν να κατέβουν 

στην κύστη και ο ασθενής 
δύναται να παρουσιάσει 
νεφρική ανεπάρκεια.

Ποιες είναι οι επιπτώ-
σεις στην καθημερινό-
τητα
Τα συμπτώματα της 
υπερτροφίας του προ-
στάτη ταλαιπωρούν έντο-
να τους άντρες αλλά και 
τις συντρόφους τους, 
επειδή: περιορίζεται η 
καθημερινή τους επαγ-
γελματική και κοινωνι-
κή δραστηριότητα, αφού 
οι συχνές επισκέψεις 
στην τουαλέτα τις διακό-
πτουν.  Διαταράσσεται ο 
ύπνος τους, και έτσι αι-
σθάνονται μία μόνιμη κό-
πωση. Πολλές φορές, δεν 
προλαβαίνουν να πάνε 
στην τουαλέτα (ακράτεια). 
Παρουσιάζεται και στυτι-
κή δυσλειτουργία.

Αυτές οι εμπειρίες συνοδεύονται από συ-
ναισθήματα ντροπής, μείωση της αυτοπε-
ποίθησης, και καταθλιπτικά συμπτώματα. 
Έχουν αντίκτυπο στη σύντροφο του ασθενή, 
με επιπτώσεις στη σεξουαλική ζωή του ζευ-
γαριού.

Χειρουργικές θεραπείες
Οι χειρουργικές επεμβάσεις για τη νόσο γί-
νονται συνήθως με επισκληρίδια ή ραχιαία 
αναισθησία, και η βελτίωση των συμπτωμά-
των είναι εμφανής αμέσως μετά την επέμ-
βαση. Πρέπει να τονιστεί ότι η βελτίωση στα 
συμπτώματα που προσφέρουν οι χειρουργι-
κές επεμβάσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από 
αυτήν που επιτυγχάνεται με τη φαρμακευτι-
κή αγωγή. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμ-
βαση, οι κίνδυνοι για τον ασθενή εξαρτώνται 
από την προεγχειρητική του κατάσταση και 
τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. 
Οι χειρουργικές επεμβάσεις στον προστάτη 
χωρίζονται στις ανοικτές , δηλαδή με τομή, 
και στις ενδοσκοπικές, δηλαδή μέσα από ει-
δικό ενδοσκόπιο που μπαίνει μέσα στην ου-
ρήθρα. Η πιο συχνή διεγχειρητική επιπλοκή 
είναι η αιμορραγία, γι’ αυτό ασθενείς που 
παίρνουν αντιπηκτικά χάπια και ασπιρίνη 
θα πρέπει να τα διακόπτουν αρκετές ημέ-
ρες πριν από την επέμβαση. Μετεγχειρητι-
κές επιπλοκές αποτελούν οι ουρολοιμώξεις 

και, σπάνια, η επίσχεση ούρων. Μετά την 
εγχείρηση, οι περισσότεροι άντρες βιώνουν 
για περίπου 1-2 εβδομάδες επιτακτική ανά-
γκη ούρησης και πιθανώς αιματουρία. Με-
τεγχειρητικά, στους περισσότερους άντρες 
παρατηρείται παλίνδρομη εκσπερμάτιση, 
δηλαδή, ενώ η στύση και ο οργασμός δεν 
επηρεάζονται, δεν υπάρχει εκσπερμάτιση. 
Αυτό συμβαίνει, γιατί ανοίγει πια ο αυχένας 
της κύστης και το σπέρμα οδεύει ελεύθερα 
προς την κύστη. Ακράτεια ούρων παρατη-
ρείται περίπου στο 1% των ασθενών, ενώ 
η ανάγκη επανεπέμβασης στο μέλλον δεν 
είναι ιδιαίτερα συχνή. Οι τύποι των επεμβά-
σεων είναι οι εξής: 1. Διουρηθρική προστα-
τεκτομή. 2. Ανοικτή προστατεκτομή   3. Δι-
ουρηθρική προστατεκτομή με χρήση laser.   
Μία επίσκεψη στον Ουρολόγο μπορεί να 
μας σώσει από μία καθημερινή έγνοια και 
ταλαιπωρία. Όσο δε νωρίτερα γίνει αυτή, 
τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για την 
ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης.

* Ο Νικόλαος Μπράττης είναι Χειρουργός 
Ουρολόγος- Ανδρολόγος, Στρατιωτικός Ια-
τρός, Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής 401 
ΓΣΝΑ, με εξειδίκευση  στην Λαπαροσκοπική 
Χειρουργική Ουρολογία και την Ενδοουρολο-
γία & Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών 

Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
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