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Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η

«Στο ραντεβού της 
Καισαριανής 

με το μέλλον θα είμαι 
παρούσα»

«Ο Βύρωνας δεν είναι τόπος. 
Είναι τρόπος»

ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΓΡΑΦΙΔΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΩΓΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν ΗΚ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

Πιστεύω ακράδαντα πως ακόμη και σ` αυτήν 
την περίοδο της κρίσης μία άλλη πολιτική 

είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων στη 
συνέντευξή του ο Αλέξης Σωτηρόπουλος. 
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σελ. 9

σελ. 12-13

σελ. 19

σελ. 23

σελ. 18 σελ. 11

σελ. 4-5

«Θέλουμε μια πόλη όπου αξίζει 
να ζεις και να δημιουργείς»

Εκατοντάδες Βυρωνιώτες στην 
ομιλία της Βασιλικής Σάρολα

ΧΡ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τί θα κάνουμε 
εμείς για την 
Καισαριανή

ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ
Το ψηφοδέλτιο 

του Μαζί για τον 
Βύρωνα

ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ
Η Συνεργασία 

Πολιτών θα είναι 
ξανά πρώτη 

δύναμη!

Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Ταπητουργείου) του 
Βύρωνα γέμισε από εκατοντάδες Βυρωνιώτες κατά 
την κεντρική εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών 

Βύρωνα στις 17 Μαΐου.

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 

«Δύναμη του λαού 
η ψήφος στη Λαϊκή 

Συσπείρωση!»
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[Editorial]Editorial

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διανέμεται δωρεάν

MΑΪΟΣ 2019  Β
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 54 

Φλοράν Σελάϋ,
αρχισυντάκτης

«Το μισό τρέξιμο που ρίχνουμε προεκλογικά 
να ρίξουμε και μετεκλογικά σε λίγα χρόνια 
η Καισαριανή θα έχει αλλάξει ταχύτητα!» Η 
πιο εύστοχη ατάκα αυτών των δημοτικών 
εκλογών και απευθύνεται σε όλους τους 
υποψήφιους δημάρχους και δημοτικούς 
συμβούλους της πόλης όχι μόνο στην πα-
ράταξή του. Είναι του Ανδρέα Καρατζά, 
υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Και-
σαριανής με την παράταξη της Μπεττίνας 
Γραφίδου.

Οι δημοτικές εκλογές αποτελούν κινητή-
ριο δύναμη του δημόσιου διαλόγου για 
την πόλη. Καθημερινά γίνονται περιοδείες, 
ομιλίες, εκδηλώσεις και καταγράφονται 
τα προβλήματα. Εκδίδονται φυλλάδια με 
προγραμματικές θέσεις. Τα γραφεία των 
παρατάξεων, σε κεντρικά σημεία, είναι 
ανοικτά πολλές ώρες. Οι περισσότεροι 
υποψήφιοι έχουν τυπώσει κάρτες με τα 
κινητά και τα e-mail τους για να μπορούν 
να τους βρουν με ευκολία οι πολίτες.

Η συγκεκριμένη εικόνα έρχεται σε αντί-
θεση με την αδράνεια κάποιων κουρα-
σμένων αιρετών κατά τη θητεία τους και 
τις συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων 
σε σχεδόν άδειες αίθουσες από πολίτες. 
Η ανησυχία για το αν θα διατηρηθεί ο 
προεκλογικός ενθουσιασμός και μετά τις 
εκλογές ώστε να μετουσιωθεί σε έργο 
είναι εύλογη. Αυτό δεν αφορά μόνο την 
Καισαριανή αλλά και το Βύρωνα και σχε-
δόν όλους τους Δήμους.

Για λόγους χώρου, η εφημερίδα μας δεν 
μπόρεσε να δημοσιεύσει σελίδα με τα 
βιογραφικά των πέντε υποψήφιων δη-
μάρχων Καισαριανής Ηλία Σταμέλου, Άν-
νας Παραγυιού, Χρήστου Βοσκόπουλου, 
Μπεττίνας Γραφίδου και Μιχάλη Μιλτσα-
κάκη όπως είχε κάνει για το Βύρωνα στο 
προηγούμενο φύλλο. Η σχετική δημοσί-
ευση έγινε στο site μας. Η τεχνική αυτή 
δυσκολία αδικεί τον λιγότερο γνωστό από 
τους πέντε, τον Μιχάλη Μιλτσακάκη. 

Στις εκλογές του 2014, η παράταξη του 
επικεφαλής της Ανυπότακτης Καισαρια-
νής πήρε 442 ψήφους (3,57%) χωρίς να 
καταφέρει να εκλέξει δημοτικό σύμβουλο. 
Φέτος, με τη βοήθεια της απλής αναλο-
γικής, αναμένεται -και το ευχόμαστε για 
την καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του 
ανώτατου οργάνου του Δήμου- να εκ-
προσωπηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Τον Μιχάλη Μιλτσακάκη στηρίζει μεταξύ 
άλλων ο πρώην δήμαρχος Καισαριανής 
Θανάσης Μπαρτσώκας. Ο κ. Μιλτσακά-
κης είναι δάσκαλος στο 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Καισαριανής και μέλος του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώ-
τη». Παρά το γεγονός ότι δεν εξελέγη το 
2014, έχει παρέμβει πολλές φορές στο 
Δημοτικό Συμβούλιο καταθέτοντας την 
άποψη της παράταξής του για θέματα της 
πόλης.
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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. 
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές δε 

δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, δελτία 

τύπου, ανακοινώσεις ή επιστολές τρίτων, 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της 

εφημερίδας.

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727,
Κιν.: 697 2997912
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Με αφορμή τον προεκλογικό πυρε-
τό που επικρατεί τους τελευταίους 

μήνες, τόσο στον Δήμο μας, όσο και σε 
όλη την Ελλάδα, ήθελα να εκφράσω 
μερικές σκέψεις σχετικά με αυτά που 
παρατηρώ να συμβαίνουν κατά τη διάρ-
κεια αυτής της έντονης περιόδου. 

Είναι γεγονός και λογικό ως ένα βαθμό 
- και σε καμία περίπτωση δεν βγάζω τον 
εαυτό μου απ’ έξω- ότι οι υποψήφιοι, 
τρέχουν και κινητοποιούνται με ταχείς 
ρυθμούς για την προώθηση τόσο της 
παράταξής τους όσο και των ιδίων, με 
στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
επιτυχία στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ο 
καθένας, με τον τρόπο του και οραμα-
τιζόμενος την βελτίωση και την εξέλιξη 
του Δήμου μας, προσπαθεί να επικοινω-
νήσει με τις ιδέες και τις προτάσεις, που 
ο ίδιος πιστεύει ότι θα μπορούσαν να 
είναι συμφέρουσες για τον μικρόκοσμο 
στον οποίο ζούμε και δρούμε.

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές 

που το δάσος χάνεται και η προσοχή 
όλων επικεντρώνεται στο ένα δέντρο. Ο 
βασικός στόχος είναι να βρεθούν τρόποι 
ηθικοί και αξιόλογοι που θα κάνουν το 
Βύρωνα καλύτερο και θα τον οδηγή-
σουν πιο ψηλά. Κάτι τέτοιο όμως, δεν 
θα μπορεί να επέλθει με την δραστη-
ριότητα μόνο ενός στοιχείου, είτε αυτό 
είναι κόμμα, είτε παράταξη και δή όταν 
όλα τα στοιχεία ανταγωνίζονται και δεν 
συναγωνίζονται. Ο στόχος θα επιτευ-
χθεί γρηγορότερα και σε καλύτερο βαθ-
μό, με την συμβολή όλων. 

Η κοινωνία μας αποτελείται από ένα 
κράμα προσωπικοτήτων, ιδεών και ταυ-
τοτήτων. Ο καθένας με τον τρόπο του 
είναι ικανός να συμβάλλει να πάει ο 
κόσμος πιο μπροστά, αρκεί ο πυρήνας 
αυτής της δράσης να είναι η συλλογικό-
τητα και η ευγενής άμυλα και όχι ο αθέ-
μιτος και κακόβουλος ανταγωνισμός. Τί 
καλύτερο, από το να ακούγονται πολλές 
ιδέες και απόψεις, οι οποίες προέρχο-
νται από το μωσαϊκό της κοινωνίας που 

προαναφέραμε; Η πολυφωνία, συνδρά-
μει στην διεύρυνση των οριζόντων τόσο 
σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπε-
δο. Σαφώς, δεν είναι δυνατόν να συμ-
φωνούν όλες οι απόψεις και οι χαρα-
κτήρες, αλλά ο κάθε ομαδικός στόχος, 
επιτυγχάνεται με την συλλογή πολλών 
και διαφορετικών στοιχείων . Έτσι, το 
αποτέλεσμα, αφενός θα καλύψει όλες 
τις ανάγκες που έχει ο Δήμος μας ποικι-
λοτρόπως- που αυτό είναι και το ζητού-
μενο- και αφετέρου ο κάθε πολίτης θα 
δραστηριοποιείται μέσα στην πόλη του 
και θα συν-αγωνίζεται με τους υπόλοι-
πους συμπολίτες του. 

Αυτό για μένα είναι η ποιότητα ζωής. 

Καλή επιτυχία σε όλους!

«Κανείς δεν μπορεί από μόνος τους να 
τραγουδήσει μια Συμφωνία. Χρειάζεται 
μια ολόκληρη ορχήστρα για να παιχτεί» 
(H.E. Luccock).

Όλοι μαζί για την 
πόλη που ονειρευόμαστε!

Γράφει ο Δημήτρης Βασιλειάς, Χειρουργός Οφθαλμίατρος,
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη

«Δύναμη Ελπίδας – Αλέξης Σωτηρόπουλος»
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[Βύρωνας]

Ο επί 16 χρόνια δημοτικός 
σύμβουλους Βύρωνα και 

δύο φορές επικεφαλής της 
μείζονος δημοτικής αντιπολί-
τευσης Βύρωνα Παναγιώτης 
Κόνσουλας υποστηρίζει τον 
επικεφαλής της «Δύναμη Ελ-
πίδας» και υποψήφιο δήμαρχο 
Βύρωνα Αλέξη Σωτηρόπουλο:

«Με τον Αλέξη Σωτηρόπουλο 
περάσαμε μαζί τα 12 από τα 
16 τελευταία χρόνια στα έδρα-
να του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Βύρωνα κάτω από 
την ίδια παράταξη «Βύρωνας 
Καθαρή Επιλογή» στην οποία 
ήμουν επικεφαλής και αυτό 
μου δίνει την σιγουριά και την 
δυνατότητα να γνωρίζω από 
πρώτο χέρι, τις δυνατότητες, 
την κατάρτιση και την αυτοδι-
οικητική του εμπειρία, βασικός 

λόγος για να είναι και η πρώτη 
μου επιλογή ως μια καθαρή και 
έντιμη αυτοδιοικητική υποψη-
φιότητα για Δήμαρχος Βύρω-
να! Του εύχομαι ολόψυχα καλή 
επιτυχία!» αναφέρει σε δήλωσή 
του ο κ. Κόνσουλας.

Υπενθυμίζεται ότι στις δημοτι-
κές εκλογές του 2014, ο Πα-
ναγιώτης Κόνσουλας ως υπο-
ψήφιος δήμαρχος Βύρωνα είχε 
λάβει το 11,47% των ψήφων. 
Την υποστήριξή του προς τον 
Αλέξη Σωτηρόπουλο την εξέ-
φρασε ποικιλοτρόπως και με 
δημόσια δήλωση αλλά και με 
την παρουσία του στα εγκαί-
νια του εκλογικού κέντρου της 
«Δύναμη Ελπίδας» καθώς και 
στην κεντρική προεκλογική συ-
γκέντρωση του υποψήφιου δη-
μάρχου στις 21 Μαΐου.

Οι κύριοι Παναγιώτης Κόνσουλας και Αλέξης Σωτηρόπουλος.

Παναγιώτης Κόνσουλας: 
«Πρώτη μου επιλογή ο Αλέξης Σωτηρόπουλος»
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Εντυπωσιακή συγκέντρωση για νε-
οσύστατη παράταξη, πραγματο-

ποίησε η «Πρώτη Φορά Καισαριανή» 
της υποψήφιας δημάρχου Μπεττίνας 
Γραφίδου στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, στις 20 Μαΐου. Μάλιστα, μετά 
την ομιλία της και πριν την παρουσία-
ση των υποψήφιων του συνδυασμού, 
η υποψήφια δήμαρχος επεφύλαξε μια 
έκπληξη στους παρευρισκόμενους.
Ο μικρός Θοδωρής Μυρσιλάκης με το 
δάσκαλό του Δημήτρη Κουμαντάκη 
έπαιξαν κρητική λύρα μπροστά στους εκατοντάδες 
πολίτες της πλατείας. Ήταν μια έμμεση αναφορά 
στη σημασία που αποδίδει η «Πρώτη Φορά Καισα-
ριανή» στον πολιτισμό.
 «Η καρδιά μας χτυπάει στην Καισαριανή! 
Στην πόλη που αγαπάμε!» τόνισε η υποψήφια 
δήμαρχος Μπεττίνα Γραφίδου, η οποία μεταξύ άλ-
λων, ανέφερε στην ομιλία της:
 «Λάτρεψα την Καισαριανή από μικρό παιδί. Για την 
ιστορία της, το φωτεινό παράδειγμα των ανθρώ-
πων που ξεψύχησαν στον τοίχο του Σκοπευτηρίου, 
υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, τις ιδέες και τις αξί-
ες τους. Τη γνώρισα και τη σεβάστηκα μέσα από 
τους αγώνες, την αγνή και άδολη προσφορά των 
ανθρώπων της στα δύσκολα χρόνια.
Την αγάπησα, γιατί είναι η πόλη που σαν μητέρα 
αγκάλιασε  την αγωνία και τα δάκρυα των προ-
σφύγων, το αίμα των αγωνιστών της Εθνικής αντί-
στασης, τον ιδρώτα των αυτοδημιούργητων αν-
θρώπων που έγραψαν την προσωπική τους ιστο-
ρία μόνο με τα χέρια τους και τη δύναμη της ψυχής 
τους. Έχω μαζί της την πιο στενή, την πιο απόλυτη 
σχέση, αφού το χώμα της Καισαριανής, αγκαλιάζει 
τα οστά του πατέρα μου, του Mικρασιάτη πρόσφυ-
γα και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης.
Η πόλη μας δεν έχασε την ψυχή της, γιατί οι 
άνθρωποί της ήταν αξιοπρεπείς. Με πυξίδα 
μας το μέλλον κρατάμε την κόκκινη κλωστή 
που μας ενώνει. Καταλύουμε παλιές διαιρέ-
σεις. Ό,τι μας πλήγωσε και μας πληγώνει το 
ξεπερνάμε με τη δύναμη των αξιών και των 
αρχών μας.

Είμαστε εδώ για να φέρουμε το μέλλον στο 
παρόν. Αφήνουμε πίσω μας τις δοκιμασμένες 
και αποτυχημένες συνταγές, τις ξεπερασμέ-
νες ιδεοληψίες, τους ανώφελους αναχρονι-
σμούς.
Οι νέες ιδέες, οι νέες προσεγγίσεις, οι νέες προτά-
σεις είναι το οξυγόνο μας. Με αυτές μπορούμε να 
κάνουμε τον Δήμο μας πρότυπο. Έναν δήμο πυλώ-
να κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας. Να 
αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας. Να βελτι-
ώσουμε τις δημοτικές υπηρεσίες. Να υλοποιήσου-
με έργα υποδομής και μακράς πνοής.
Σέβομαι και τιμώ όλους τους προηγούμενους 
δημάρχους. Αφήνοντας στην άκρη τις κομμα-
τικές και πολιτικές διαιρέσεις υπηρετούμε τον 
πολιτικό πολιτισμό που οφείλουμε να επιδεί-
ξουμε και στις τωρινές συνθήκες. Το ήθος 
ήταν και παραμένει δείκτης σοβαρότητας, 
αξιοπιστίας, φερεγγυότητας. Το μόνο που 
θέλω να τους πω είναι πως ό,τι μας πλήγωνε 
και μας πληγώνει το ξεπερνάμε με τη δύναμη 
των αξιών και των αρχών μας. Και αυτό γιατί 
το φως της πόλης μας τα κάνει όλα διάφανα, 
κρυστάλλινα και καθαρά.
Η αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει νέες αρμοδιότητες 
και νέες δυνατότητες. ●Να υπηρετεί τις ανά-
γκες της Κοινωνίας των Πολιτών. ●Να είναι 
η φύτρα για την αναζωογόνηση της πόλης 
μας. ●Να γίνει το θεσμικό αντίβαρο στην 
αναποτελεσματική, αδιάφορη και ανεπαρκή 
κεντρική διοίκηση.
Στις εκλογές της Κυριακής, έχουμε την ευ-
καιρία στον Δήμο μας να φυσήξει ένας νέος 

αέρας. 

Με τη γνώση και την εμπειρία που έχω, θεωρώ 
πως μπορώ να εκφράσω και να υλοποιήσω άλλες 
πολιτικές. Ζωτική ανάγκη είναι η αναζωογόνηση 
της Καισαριανής. 

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον προσελκύου-
με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, αξιοποιούμε 
κοινοτικούς πόρους. Καίρια προτεραιότητά μας, να 
κάνουμε την Καισαριανή μια πόλη που ευχάριστα 
ζεις, εργάζεσαι, δημιουργείς, επιχειρείς.
Τώρα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, ο Δήμος μας 
να γίνει το θεσμικό αντίβαρο στα μεγάλα κοινω-
νικά ελλείμματα. Προτάσσουμε την αναβάθμιση 
των κοινωνικών δομών, και τη δημιουργία νέων, 
προκειμένου να στηρίξουμε συμπολίτες μας με αυ-
ξημένες οικονομικές ανάγκες.
Υποστηρίζουμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
της πόλης μας, εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας σε 
εκείνους τους συμπολίτες μας που είναι άνεργοι. 
Στηρίζουμε τη μονογονεϊκή, τρίτεκνη και πολύτε-
κνη οικογένεια. Διευκολύνουμε τα νέα ζευγάρια. 
Προτεραιότητά μας, ο Δήμος Καισαριανής να με-
τατραπεί σε πυλώνα κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Χρηματοδοτικοί πόροι υπάρχουν. Κυρίως από τα 
ευρωπαϊκά ταμεία. 
Ένας Δήμος με ανοιχτούς ορίζοντες μπορεί να 
κάνει πολλά,  για τη στήριξη των οικονομικών 
ασθενέστερων, αξιοποιώντας προγράμματα και 
θεσμούς, σε συνεργασία και με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς της πόλης: την Εκκλησία, τους 
παράγοντες της αγοράς, τον επιχειρηματικό κόσμο. 
Μια δημοτική αρχή κρίνεται και αξιολογείται από 
το έργο που επιτελεί στον τομέα της καθαριότη-

ΜΠΕΤΤ ΙΝΑ  Γ ΡΑΦ ΙΔΟΥ :

Η κεντρική πλατεία της Καισαριανής γέμισε από εκατοντάδες κόσμο.

Η υποψήφια δήμαρχος ήταν εμφα-
νώς συγκινημένη από την ανταπόκριση 

και τον παλμό του κόσμου.

[Καισαριανή]
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τας. Η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο Καισα-
ριανής είναι πασιφανής. Η σωστή διαχείριση των 
απορριμμάτων είναι συνδεδεμένη με την καθημε-
ρινότητα, με την  προστασία του περιβάλλοντος, με 
την ανακύκλωση.

Ανάβοντας πράσινο στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα 
έχουμε μια καθαρή και βιώσιμη πόλη.

Ως εκπαιδευτικός, γνωρίζω τις αγωνίες των γονέ-
ων, αλλά και τα προβλήματα της νέας γενιάς.

Για την αντιμετώπισή τους η τοπική αυτοδιοίκηση 
μπορεί και πρέπει να έχει κυρίαρχο λόγο και ρόλο.

Το τρίπτυχο  εκπαίδευση – παιδεία – πολιτι-
σμός αποτελούν για μένα ύψιστη προτεραι-
ότητα.
Ταυτόχρονα, προτάσσουμε παρεμβάσεις πολιτι-
σμού σε πλατείες και δρόμους της πόλης. 

Η ανθρώπινη πόλη είναι συνυφασμένη με τις άρι-
στες συνθήκες που επικρατούν σε όλους τους δη-
μόσιους χώρους της.  Πρωτίστως, με το συγκοινω-
νιακό δίκτυο και το κυκλοφοριακό. Η νέα γραμμή 
του Μετρό θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία.  
Επίσης, θα προχωρήσουμε στην αγορά μικρών λε-
ωφορείων που θα εξυπηρετούν όλες τις γειτονιές 
της Καισαριανής, συνδέοντάς τη και με τους όμο-
ρους δήμους. 

Το ιστορικό Σκοπευτήριο, το εμβληματικό Χάραμα 
είναι χώροι που μπορούν να συνδράμουν στην πο-
λιτιστική αναβάθμιση της πόλης μας.  Ονειρευόμα-
στε να φτιάξουμε το σπίτι του Μικρασιάτη και να 
διοργανώσουμε πολλά ακόμα συνέδρια μικρασια-
τικού πολιτισμού.
Επιπλέον, το δάσος της Καισαριανής είναι ακόμη 
ένα από τα μεγάλα της πολιτιστικά αποθέματα. 
Ένας άυλος πόρος που μπορεί να αξιοποιηθεί.  Πα-
ράλληλα, πηγή ζωής είναι ο αθλητισμός. Σχεδιά-
ζουμε το κολυμβητήριο της πόλης. 
Με την αλήθεια, οικοδομούμε νέες σχέσεις με τους 
πολίτες. Με την εμπιστοσύνη καλλιεργούμε τη συ-

νεργασία με όλους. Με την αλληλεγγύη δείχνουμε 
περίσσευμα ευαισθησίας και ανθρωπιάς.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Βερλέκη, έναν 
συναγωνιστή με πλούσια σημαντική και καταγε-
γραμμένη προσφορά στην πόλη μας. Με τιμά η 
στήριξή του.  Στις εκλογές της Κυριακής η ψήφος 
όλων μας έχει αξία.

Ζητώ την ψήφο όλων 
σας, πεπεισμένη ότι με 
τη δύναμη της ψήφου 
καθορίζουμε το μέλλον 
των παιδιών μας.  Ζητώ 
την υπερκομματική ψήφο 
όλων σας ,γιατί είμαστε 
η μοναδική ανεξάρτητη 
παράταξη. Δεν ζητήσαμε 
και δεν πήραμε πολιτικές στηρίξεις.
Ζητώ την στήριξη των ψηφοφόρων της δημοτικής 
παράταξης “Καισαριανή Δημιουργία” -Αντώνης 
Καμπάκας, της οποίας στέλεχος ήμουν 14 χρόνια, 
με σημαντική ανιδιοτελή προσφορά στα κοινά και 
αξιόλογο έργο στην παιδεία, που αναγνωρίζει όλη 
η πόλη.

Μαζί θα κάνουμε ιστορικό, κοινωνικό, ανα-
πτυξιακό φάρο την Καισαριανή. 
Πυξίδα μας οι ανάγκες των πολιτών.
Μαζί, για μια καθαρή, λειτουργική, φιλόξενη 
Καισαριανή.
Μαζί, για να κάνουμε την πόλη μας πυλώνα 
κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μαζί, για να κερδίσουμε αυτά 
που χάσαμε, αλλά και τις μάχες 
που έχουμε μπροστά μας.
Θα δημιουργήσουμε τη γέφυρα 
για να περάσει η Καισαριανή από 

το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον.
Όπως λέει και ο ποιητής: Είμαστε εδώ όχι για 
να ξεχωρίσουμε τον κόσμο. Είμαστε εδώ για 
να σμίξουμε.
Ραντεβού την Κυριακή για τη μεγάλη νίκη της 
Καισαριανής.
Για να δώσουμε υπόσταση στο μήνυμα «ΚΑΙ-
ΣΑΡΙΑΝΗ η ζωή μας»

«Στο ραντεβού της Καισαριανής 
με το μέλλον θα είμαι παρούσα»

Η Μπεττίνα Γραφίδου με τον ανιψιό της Μαρίνο Μουργινάκη.

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Πρώτη Φορά Καισαριανή» χαιρέτισαν επί 
ώρα τους πολίτες που ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Ένα νέο ζευγάρι μελετά το πρόγραμμα της υπο-
ψήφιας δημάρχου Καισαριανής.

[Καισαριανή]
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[Bύρωνας]

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κα-
τοικεί στο Βύρωνα. Κατάγεται 

από την Αργιθέα Καρδίτσας, από 
την πλευρά του πατέρα του και 
την Πλάτσα Μεσσηνιακής Μάνης, 
από τη μεριά της μητέρας του.
Αριστούχος απόφοιτος της Ευ-
αγγελικής Σχολής - Λυκείου Αρ-
ρένων Νέας Σμύρνης, σπούδασε 
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο “La 
Sapienza” της Ρώμης, όπου στη 
συνέχεια εκπόνησε και διδακτορι-
κή διατριβή με άριστα.
Έχει ειδικευτεί στη Νευροχει-
ρουργική ενώ έχει σπουδάσει και 

δημοσιογραφία στο Πανεπιστή-
μιο “Carlo Βo Urbino”. Το 2010 
αποφοίτησε με άριστα από το 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής, του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
Έχει εξειδικευθεί στη μεταμό-
σχευση βλαστοκυττάρων στο 
Πανεπιστήμιο “Egaz Moniz” της 
Πορτογαλίας, ενώ παράλληλα 
εκπονεί τη δεύτερη διδακτορική 
διατριβή του στο Εθνικό Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και παρακολουθεί το μεταπτυχι-

ακό πρόγραμμα του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Διοίκη-
ση Μονάδων Υγείας».
Εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος 
στο Βύρωνα από το 1998 με την 
«Εποχή Δημιουργίας-Συνεργασία 
Πολιτών» και τον Νίκο Χαρδαλιά.
Στα 21 χρόνια ενασχόλησής του 
με τα κοινά, έχει διατελέσει πρό-
εδρος του Αθλητικού Οργανισμού 
(2003-2004), αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου (2003-
2004), πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου (2005-2006 
και 2009-2010), αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού – Υγείας – Πρόνοιας 
(2007-2008) και αντιδήμαρχος 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Δήμου Βύρωνα (2011-
2014). 
Το 2004 δημιούργησε τον αθλη-
τικό πυρήνα της Εργάνης και τα 
γήπεδα 5x5. Ενέταξε το Δήμο 
Βύρωνα στην Ολυμπιάδα 2004. 
Οργάνωσε και πέρασε από το Βύ-
ρωνα η Ολυμπιακή Φλόγα, ως τε-
λευταίος σταθμός. Οργάνωσε το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιλιάρ-
δου τρισπόντων, με τη συμμετοχή 
96 χωρών. 
Ξεχωριστό κομμάτι στο έργο του 
αποτελεί ο σχεδιασμός, η δημι-
ουργία και η λειτουργία του πρώ-
του Κέντρου Υγείας αστικού τύ-

που στην χώρα και συγκεκριμένα 
στο Βύρωνα.
Ίδρυσε και οργάνωσε το Κοινω-
νικό Ιατρείο και Φαρμακείο του 
Δήμου Βύρωνα, στην αρχή της 
κρίσης, το οποίο μάλιστα κίνησε 
το ενδιαφέρον της Διεθνούς Κοι-
νότητας.
Οργάνωσε πολλαπλές ημερίδες 
με θέματα όπως η μεταμόσχευση 
και η εγγραφή εθελοντών δοτών, 
τράπεζας αίματος με πάνω από 
600 φιάλες, προληπτικούς κύ-
κλους για οστεοπόρωση, καρκίνο 
του τραχήλου, του μαστού και του 
προστάτη, για έλεγχο δυσλιπιδαι-
μικών αγγειακών εγκεφαλικών, 
ηπατίτιδας, διακοπή καπνίσμα-
τος, εμβολιασμό άπορων παιδιών 
μέσω της οργάνωσης «Άνθρω-
πος». 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του 
ως αντιδήμαρχος Υγείας, ενέτα-
ξε τον Δήμο Βύρωνα στο Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλε-
ων- Προαγωγής Υγείας, όπου από 
το 2010 έως το 2014 διατέλεσε 
γενικός γραμματέας. 
Έφερε στο Βύρωνα τα ΚΕΠ Υγείας 
αλλά δεν πρόλαβαν να λειτουρ-
γήσουν καθώς άλλαξε η διοίκηση 
του Δήμου. 
Στον αθλητικό τομέα, μεταξύ άλ-
λων, ήταν ο πρώτος που έδωσε 

χρήματα στις ομάδες, ακολου-
θώντας συγκεκριμένα κριτήρια, 
credits. ●Οργάνωσε και εγκαινί-
ασε το 1ο Κέντρο Άθλησης Κλει-
στού Τύπου. ●Οργάνωσε για 1η 
φορά «Δρόμο Αντοχής» προς τι-
μήν της Αθανασίας Τσουμελέκα 
(Ολυμπιονίκης). ●Μπάσκετ δρό-
μου 3x3 ●Skating ●Αναβάθμιση 
Παμβυρώνιων το 2003-2005
Είναι επισκέπτης καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα ΤΕ-
ΦΑΑ, διευθυντής νευροχειρουρ-
γός στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και πρό-
εδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Μεταμόσχευσης Βλαστοκυττά-
ρων.
Για περισσότερο από 18 χρόνια 
εργάστηκε ως Ιατρός Αγώνων 
στην Α’ Εθνική. Στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του 2004 ήταν 
εθελοντής διευθυντής στο Στά-
διο Καραΐσκάκη και το Ολυμπιακό 
Ποδηλατοδρόμιο, ενώ στους Πα-
ραολυμπιακούς Αγώνες της ίδιας 
χρονιάς ήταν ιατρικός διευθυντής 
και υπεύθυνος της Τελετής Έναρ-
ξης του Ολυμπιακού Σταδίου. Μι-
λάει άριστα αγγλικά, ιταλικά και 
ισπανικά.
Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική 
Μάρκου και έχουν τρία παιδιά

Π ο ι ο ς  ε ί ν α ι  ο  Χ ρ ή σ τ ο ς  Α .  Γώ γ ο ς
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[Bύρωνας]

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΩΓΟΥ,
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  Β Υ Ρ Ω Ν Α

«Ο Βύρωνας δεν 
είναι τόπος. 

Είναι τρόπος»

«Έχουμε τις απαντήσεις στα 
καθημερινά προβλήματα 

των δημοτών»

Μιαν ανάσα από τη διεξαγωγή του Α΄ γύ-
ρου των δημοτικών εκλογών συναντήσαμε 
τον Χρήστο Γώγο, επικεφαλής της παράτα-
ξης «Νέα Εποχή Βύρωνα» και συνομίλησε 
μαζί του για το μέλλον της πόλης. Ένας άν-
θρωπος με κατασταλαγμένη άποψη για τον 
Δήμο Βύρωνα, με ανοιχτό μυαλό, με γνώση 
και όρεξη να προσφέρει το καλύτερο δυνα-
τό. Το βασικό του ζητούμενο: Να κάνει την 
καθημερινότητα μας καλύτερη, με απλές 
και λειτουργικές λύσεις.

Τι σας «χαλάει» πιο πολύ στο 
Βύρωνα;

Η εικόνα της πόλης. Η βρώμα, η εγκατάλει-
ψη, η έλλειψη αισθητικής, το ότι όλα έχουν 
αφεθεί στην τύχη τους. Τόσο βρώμικο τον 
Βύρωνα δεν τον είχα ξαναδεί πότε. Ούτε 
τακτοποιημένος είναι ο Δήμος, ούτε καθα-
ρός. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει 
θέληση και το βασικότερο δεν υπάρχει 
άποψη για το πώς πρέπει να είναι η πόλη. 
Κάδοι όπου να ΄ναι, σκουπίδια παντού, όλα 
γίνονται με απίστευτη προχειρότητα. Για να 
αντικατασταθεί μια καμένη λάμπα πρέπει 
το αίτημα να κάνει τον γύρο των social 
media μπας και ευαισθητοποιηθεί κανείς κι 
από ντροπή τη φτιάξει. Αν τη φτιάξει. Δεν 
ξέρω αν φταίει η κρίση, αλλά αυτό πρέπει 
να αλλάξει. Και θα το αλλάξουμε.

Τι είναι ο Βύρωνας 
για σας;

Λίγες μέρες πριν διάβασα την ανάρτηση 
μιας υποψήφιας μου. Έλεγε μεταξύ άλ-
λων: «Ο Βύρωνας δεν είναι τόπος. Είναι 
τρόπος». Αυτό είναι για μένα αυτή η πόλη. 
Αυτή η φράση αποτυπώνει τόσο εύστοχα 
το τι είναι ο Βύρωνας για την Νέα Εποχή.

Ακολουθώ αυτή την πορεία στα κοινά από 
μια βαθύτερη ανάγκη. Θέλω να δώσω απα-
ντήσεις στα καθημερινά προβλήματα. Να 
αλλάξω τον τρόπο ζωής μας. Και πιστέψτε 
με, αυτό δεν έχει οικονομικό κόστος. Εί-
ναι μια καθημερινή μάχη που όμως ξεκινά 
πρώτα από τη δική σου εικόνα, από τη δική 
σου στάση, από τη δική σου αισθητική.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυ-
σκολότερο κομμάτι της Δημόσι-

ας Διοίκησης;

Προσπαθώντας να λύσεις ένα πρόβλημα, 
ξεπετάγεται ένα νέο. Κι όλο αυτό επανα-
λαμβάνεται και πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει 
και να ξέρεις και να μπορείς να βρεις τις 
κατάλληλες λύσεις. Πρέπει να έχεις ρεα-
λιστικές προστάσεις, ανοιχτά μάτια στις 
αλλαγές και τη διαφορετικότητα, πρέπει 
οι προτάσεις σου να έχουν τους δημότες 
συμμάχους. Διαφορετικά, τίποτα δεν θα 
πετύχει. Ο δημότης για μας, δεν είναι πε-
λάτης. Είναι μέρος του Δήμου. Είναι ο βοη-
θός μας. Με τις σύγχρονες εφαρμογές δεν 
χρειάζεται να έχεις μαγικές λύσεις. Χρειά-
ζεται να έχεις επικοινωνία με τον δημότη 
σου. Κάποιος βλέπει μια καμένη λάμπα, 

ένα στρώμα πεταμένο στα σκουπίδια. Δεν 
χρειάζεται να αφιερώσει ένα τέταρτο για 
να βρει τον αρμόδιο στο τηλέφωνο. Με ένα 
απλό μήνυμα, η υπηρεσία θα ενημερώνε-
ται και άμεσα θα προχωρά στην επίλυση 
του προβλήματος. Και στη συνέχεια, με την 
υπηρεσία call back, ο Δήμος θα ευχαριστεί 
τον δημότη ώστε να του δώσει το κίνητρο 
να συνεχίσει να βοηθά χωρίς να απογοη-
τεύεται από τη γραφειοκρατία…. Είναι μια 
σχέση πάρε- δώσε που αν χαλάσει, φταίνε 
κι οι δύο πλευρές. Πρώτα όμως πρέπει να 
κινητοποιήσεις τον δημότη σου.

Γιατί κάποιος να ψηφίσει εσάς 
κι όχι ένα άλλο πρόσωπο για 

δήμαρχο Βύρωνα;

Γιατί θεωρώ πως πρέπει επιτέλους να στα-
ματήσουμε να διαλέγουμε δήμαρχο ανάλο-
γα με το «ρεύμα». Αρκετά τα πληρώσαμε 
όλα αυτά. Κοιτάξτε την Καραολή & Δημη-
τρίου. Ο πιο κεντρικός μας δρόμος, ο δρό-
μος απέναντι από το δημαρχείο, σε πλήρη 
εγκατάλειψη. Σιντριβάνια που μεταμορφώ-
θηκαν σε Χριστουγεννιάτικα δέντρα, σπα-
σμένα παγκάκια, απουσία περιποίησης τους 
πρασίνου. Θα μου πείτε υπάρχουν κι άλλες 
επιλογές. Ναι. Αν όλο κι όλο το όραμά σου 
για την πόλη φτάνει μέχρι το θράσος να 
πεις πως «προέχει το συμφέρον των δη-
μοτών», αποκαλύπτεις ήδη πως στη λέξη 
«συμφέρον» είναι το κλειδί της προσωπι-
κής σου επιτυχίας σε βάρος κάποιου που 

δεν έχει συμφέροντα. Δεν είναι συμφέρον 
κάποιου η καθαριότητα. Είναι τρόπος διοί-
κησης, τρόπος ζωής, είναι αισθητική. Δεν 
μπορεί από τη μία να «κλέβεις» τον δημότη 
προβάλλοντας το προσωπικό σου συμφέ-
ρον κι από την άλλη να σκίζεις τα ρούχα 
σου ότι θα εργαστείς για το συμφέρον του. 
Αυτά τα πράγματα είναι για γέλια και θα 
έρθει η ώρα για όλους. Επίσης, υπάρχει η 
επιλογή των παλαιοκομματικών προσώ-
πων, τα οποία δεν χρειάζονται πρόγραμμα 
ή σύνθημα ή όραμα. Θα μαζέψουν έτσι κι 
αλλιώς ένα ποσοστό από αυτούς που ψη-
φίζουν με το ψηφοδέλτιο στην τσέπη. Για 
μένα, η πολιτική στο Δήμο είναι και θέμα 
λογικής και θέμα ψυχής. Σε καμία περίπτω-
ση όμως θέμα εμμονής.

Κλείνοντας, τι βλέπετε για την 
επόμενη μέρα;

Αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν συμμα-
χίες. Τουλάχιστον ας είναι προγραμματικές 
και ποιοτικές. Και σε επίπεδο θέσεων και σε 
επίπεδο ανθρώπων. Το πιο σημαντικό αυτή 
τη στιγμή, δεν είναι ούτε οι δημοσκοπήσεις 
ούτε οι φωτογραφίες με πολιτικούς πα-
ρατρεχάμενους. Το πιο σημαντικό είναι να 
αποτυπωθεί στην κάλπη το ότι οι δημότες 
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα 
προβλήματα του δήμου τους.

Και να θυμίσω ότι όπως έλεγε ο Θουκυδί-
δης, προδότης δεν είναι μόνο εκείνος που 
«δίνει» τα μυστικά της πατρίδας του στον 
εχθρό. Προδότης είναι κι εκείνος που ενώ 
κατέχει δημόσιο αξίωμα δεν προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να βελτιώ-
σει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στους 
οποίους άρχει…
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Μαρτίνη Αναστασία
Υ π ο ψ ή φ ι α  Δ η μ ο τ ι κ ή  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Νηπιαγωγός - Φιλόλογος

Τηλ. επικοινωνίας 6972.369.388

www.mazigiatonvyrona.gr • martininatassa@gmail.com

Παναγιώτης Σιδέρης
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Συν/χος Δημοτικός υπάλληλος
Προπονητής ποδοσφαίρου

Τηλ. επικοινωνίας 6973.212.729
www.mazigiatonvyrona.grΠαναγιωτης-Σιδερης

Δικαίωμα μου!
Φίλες και φίλοι,
Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την 26η Μαΐ-
ου, που έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε 
σοβαρές αποφάσεις για τον μέλλον αυ-
τής της πολης που ζούμε, εργαζόμαστε, 
μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, που μεγα-
λώσαμε κι εμείς και οι μνήμες μας είναι 
όλες εδώ .. στον Βύρωνα.

Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια 
απόδειξη στη Δημοκρατία και η συμμετο-
χή μας πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι 
δικαίωμα μας.

Όλοι αυτοί που περίτεχνα προσπαθούν να 
απαξιώσουν αυτή  τη διαδικασία δυστυ-
χώς, εξυπηρετούν άλλους σκοπούς και 
στο χέρι μας είναι αυτό να αλλάξει.

Πως θα ήταν άραγε η επανάσταση του ‘21 
αν ο καθένας ήταν σπίτι του και δεν συμ-
μετείχε; ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν 
δεν είχαμε σηκώσει όλοι ανάστημα στους 
Γερμανούς ή τους Ιταλούς στον πόλεμο..;

Ένας πόλεμος είναι αυτό που ζούμε κα-
θημερινά δυστυχώς , μόνο που γίνεται με 
άλλο τρόπο ..με άλλα μέσα ..ποιο φαντεζί 
που δεν τα παίρνεις χαμπάρι.. το ιντερ-
νέτ, η απαξίωση, η εικόνα, ο « ωχαδερ-
φισμός».

Φίλες και φίλοι, μην αφήνεται να κλέβουν 
τα δικαιώματα σας, τα όνειρα σας, το μέλ-
λον σας.

Είναι η ώρα τα πράγματα να αλλάξουν, οι 
πολίτες να πάρουν στα χέρια τους την κα-
τάσταση. 

Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, απλά 
αγαπώ τον Βύρωνα και ονειρεύομαι το 
αύριο εδώ.

Έχω μάθει από την δουλειά μου να παίρ-
νω αποφάσεις, γιατί από την κάθε απόφα-
ση κρίνεται άμεσα η ζωή κάποιου συναν-
θρώπου μας.

Αυτή τη φορά η απόφαση που πήρα είναι 
ξεκάθαρη για το καλό όλων μας ..και σας 
καλώ κοντά μου σε αυτή.. ελάτε να αλ-
λάξουμε σκοτεινή καθημερινότητα  που 
ζούμε στην πόλη μας. 
Ελάτε να αλλάξουμε τη μιζέρια και να την 
κάνουμε τέχνη, να την κάνουμε αθλητι-

σμό, να της δώσουμε χρώμα, να της δώ-
σουμε ελπίδα και προοπτική.

Στις 26 Μαΐου ελάτε να κάνουμε πράξη 
το δικαίωμα μας στο καλύτερο αύριο για 
όλους τους συμπολίτες μας.

Μην αφήσετε κανέναν να σας στερεί τα 
δικαιώματα  και τα όνειρα σας.

Μόνο ΜΑΖΙ, μόνο συμμετοχικά έρχονται 
οι μεγάλες αλλαγές.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ,
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ!

Γιάννης
Τσουκαλάς

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Διασώστης ΕΚΑΒ

Η αποχή δεν ήταν ποτέ λύση και 
δεν ήταν ποτέ απάντηση ή «χαστούκι»
σε αυτούς που ορίζουν τις ζωές μας. 

Arthra_KTX.indd   2 19/05/2019   23:06

[Bύρωνας]
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Καισαριανιώτισσες και 
Καισαριανιώτες,

Πλησίασε πια η ημέρα, στην οποία θα 
ασκήσουμε το ύψιστο καθήκον μας 
και θα επιλέξουμε τη Δημοτική Αρχή 
της πόλης μας, της Καισαριανής μας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντί σας και 
για τους ακόλουθους 13 λόγους, πι-
στεύουμε ότι η Συνεργασία Πολιτών 
Καισαριανής, η δική μας και δική σας 
παράταξη, η παράταξη που έχετε 
εμπιστευτεί επανειλημμένες φο-
ρές να διοικήσει τον Δήμο μας, θα 
πρέπει να επιλεγεί από εσάς ξανά 
στις 26 Μαΐου  για να είναι η νέα Δη-
μοτική Αρχή στην Καισαριανή.

1. Γιατί εμείς αγαπάμε βαθιά την 
πόλη μας, χωρίς βέβαια να θεω-
ρούμε ότι η αγάπη για την πόλη 
είναι αποκλειστικό μας προνόμιο, 
ούτε υποκρύπτει προσωπικές φι-
λοδοξίες. 

2. Γιατί εμείς έχουμε ως τελικό στρα-
τηγικό μας στόχο, την παροχή του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
υπηρεσιών προς τους/τις κατοί-
κους μας, αφού από αυτούς/ες και 
για αυτούς/ες εκλεγόμαστε.

3. Γιατί εμείς έχουμε το δικό μας 
πρόγραμμα, που είναι ένα πρό-
γραμμα ρεαλιστικό, επιστημονικά 
μελετημένο και σχεδιασμένο σε 
κάθε λεπτομέρειά του.

4. Γιατί το πρόγραμμά μας θα υλο-
ποιηθεί με την εξασφάλιση και 
άντληση των αναγκαίων χρημα-
τοοικονομικών πόρων, από κάθε 
δυνατή και νόμιμη πηγή χρηματο-
δότησης, με την κατάρτηση εγκύ-
ρων και εγκαίρων προγραμμάτων 
απορρόφησης πόρων.

5. Γιατί εμείς είμαστε συνειδητά ανοι-
χτοί σε συνεργασίες, σε καινοτό-
μες προτάσεις και απόψεις για την 
βελτίωση των παρεχομένων υπη-
ρεσιών του Δήμου μας προς τους/
τις πολίτες, ακόμη και όταν αυτές 
οι προτάσεις και απόψεις προέρχο-
νται από τις άλλες δημοτικές πα-
ρατάξεις. 

6. Γιατί ο Δήμος μας και κανένας άλ-
λος Δήμος, δεν είναι το μικρό μα-
γαζάκι, που μπορεί να το διοικεί 

«αγωνιστής» Δήμαρχος με μόνο 
προσόν του την αγωνιστικότητά 
του, αφού δίπλα σε αυτή την αγω-
νιστικότητα χρειάζεται και η ικα-
νότητα και η γνώση διοίκησης του 
Δήμου, ενός πολυσύνθετου πλέον 
οργανισμού, με ζητήματα Διοίκη-
σης Προσωπικού, Διοίκησης Οικο-
νομικού, Λειτουργικής Διοίκησης, 
και Διαχείρησης, κάτι που η ΣΠΚ, η 
δημοτική παράταξή μας, το έχει και 
το μπορεί. Γιατί η ΣΠΚ έχει αποδεί-
ξει ότι ξέρει να αγωνίζεται, ξέρει 
να διεκδικεί, αλλά κυρίως ξέρει να 
διοικεί και να υλοποιεί το σχέδιό 
της προς όφελος της Καισαριανής 
μας.

7. Γιατί εμείς θα επιδείξουμε μηδε-
νική ανοχή σε παρανομίες, σε πα-
ρατυπίες. Θα επιδείξουμε μηδενική 

ανοχή σε καθυστερήσεις προετοι-
μασίας και παρουσίασης των εγκύ-
ρων και επικαίρων Οικονομικών 
μας Καταστάσεων.

8. Γιατί εμείς έχουμε την εμπειρία 
και τη γνώση συγκεντρωμένη 
μέσα στο ψηφοδέλτιό μας, μια 
εμπειρία και γνώση αποκτημένη 
στον σκληρό και δύσκολο στίβο 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
και στη διοίκηση μεγάλων επιχει-
ρηματικών-πολυεθνικών μονάδων.

9. Γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει να 
βαδίσουμε διοικητικά πάνω στη 
λεπτή ισορροπία της Αισιοδοξίας 
του Οράματος και του Θέλω, και 
στην Απαισιοδοξία της Γνώσης, 
με μελέτη πάντα του εμπεριεχό-
μενου ρίσκου στις επιλογές μας, 

έτσι ώστε να μην υπάρχουν αιφνι-
διασμοί και δυσάρεστες εκπλήξεις 
όταν οι κίνδυνοι κάποια φορά επα-
ληθεύονται.  

10. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πώς να 
θέτουμε στόχους ρεαλιστικούς, 
πώς να δουλεύουμε για την επί-
τευξή τους, πώς να διορθώνουμε 
την πορεία δράσης όταν χρειάζε-
ται και τέλος πώς να αναλύουμε 
τις αποκλίσεις από τους στόχους 
μας, στην προσπάθειά μας αυτές 
οι αποκλίσεις να είναι οι ελάχιστες 
δυνατές χρόνο με τον χρόνο.

11. Γιατί όλοι και όλες στη ΣΠΚ πι-
στεύουμε ότι ‘’εχθρός του καλού 
είναι το καλύτερο’’ και με βάση 
αυτό το πιστεύω θα προσπαθούμε 
διαρκώς για τη συνεχή βελτίωση 
των υπηρεσιών μας προς τους/τις 
πολίτες, αφού αυτός είναι ο στρα-
τηγικός μας στόχος.

12. Γιατί εμείς έχουμε ένα εξαιρετικό 
ψηφοδέλτιο, με υποψήφιους/ες 
Δημοτικούς/ες Συμβούλους συ-
μπολίτες μας, με επικεφαλής την 
Άννα Παραγυιού, μια νέα και δυ-
ναμική γυναίκα με ανοιχτό μυαλό 
και όραμα για την Καισαριανή, που 
όλοι και όλες μαζί ως ομάδα νοια-
ζόμαστε για την αλληλεγγύη και 
υποστήριξη μεταξύ των πολιτών, 
για μια πόλη λειτουργική και ελεύ-
θερη από προκαταλήψεις, διακρί-
σεις και αποκλεισμούς.  

13. Γιατί  εν τέλει, εμείς στη Συνεργασία 
Πολιτών Καισαριανής...            και 
ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ και 
ΞΕΡΟΥΜΕ να προστατεύουμε τον 
πλούτο του Δήμου μας, τον πλού-
το των Δημοτών μας.

Στις 26 Μαΐου 
ψηφίζουμε 

ΑΝΝΑ 
ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ 

Γιατί και ΘΕΛΟΥΜΕ 
και ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
και ΞΕΡΟΥΜΕ !!!

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ!

[Καισαριανή]
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Κύριε Σωτηρόπουλε, τί σας ξεχω-
ρίζει από τους άλλους υποψήφι-

ους δημάρχους του Βύρωνα;

Τιμώ και σέβομαι όλους τους συνυποψη-
φίους μου και την μέχρι σήμερα διαδρο-
μή και προσφορά τους στην πόλη μας. 
Όμως, χωρίς να μηδενίζω την προσφο-
ρά κανενός, είναι όλοι τους συνυπεύθυ-
νοι για την κατάσταση, στην οποία βρί-
σκεται σήμερα η πόλη μας: Οι κ.κ. Γώγος 
και Μπαντής υπήρξαν αντιδήμαρχοι του 
επί 12ετία δημάρχου Νίκου Χαρδαλιά. 
Οι κ.κ. Κατωπόδης, Σάρολα και Μαυρό-
πουλος ήταν μέλη της ίδιας ομάδας που 
κέρδισε τις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές. Ο κος Γείτονας εκπροσωπεί μία 
παράταξη που διοίκησε την πόλη μας για 
25 έτη. 

Η παράταξή μας, αντιθέτως, είναι μία 
γνήσια αυτοδιοικητική παράταξη που 
συγκροτήθηκε πριν 6 χρόνια από αν-
θρώπους που δεν έχουμε διοικήσει τον 
Δήμο μας και ζητά την εμπιστοσύνη και 
την στήριξη των συμπολιτών μας για να 
αποδείξει ότι ακόμη και σ` αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς μία άλλη πολιτική 
είναι εφικτή. Δεν συμβιβαζόμαστε με το 
ελάχιστο και είμαστε έτοιμοι να αναλά-
βουμε την διοίκηση του Δήμου και να 
αποδείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε 
μία άλλη πολιτική με επίκεντρο τον άν-
θρωπο και μία πόλη καθαρότερη, φωτει-
νότερη, πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική 
και πιο ανθρώπινη. Μια πόλη στην οποία 
αξίζει να ζεις και να δημιουργείς.

Σε τί διαφέρει το πρόγραμμά σας 
όσον αφορά τα τεχνικά έργα και το 
πράσινο από εκείνο της δημοτικής 
αρχής;

Όπως γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, την 
τελευταία 5ετία έγιναν ελάχιστα σημα-
ντικά τεχνικά έργα στην πόλη και το πρά-
σινο σ` αυτήν δεν αυξήθηκε ούτε κατά 
ένα τ.μ. Στο πρόγραμμα που κυκλοφό-
ρησε πριν από μερικές μέρες η δημοτική 
αρχή υπόσχεται πάλι τεχνικά έργα και 
ενίσχυση του πρασίνου. Η διαφορά μας, 
επομένως, δεν έγκειται στις εξαγγελίες, 
αλλά στην θέληση και την ικανότητα να 
κάνουμε πραγματικότητα όλα εκείνα που 
χρειάζεται σήμερα η πόλη μας. 

Εμείς είμαστε σε θέση να προχωρήσου-
με την ανέγερση νέου σύγχρονου σχο-
λείου για το 4ο Δημοτικό, την έγκαιρη 
και επαρκή συντήρηση των δημοτικών 
υποδομών, την ενεργειακή αναβάθμιση 
και αυτονομία των σχολικών κτιρίων με 
ένταξή τους σε αντίστοιχα προγράμματα, 
την αγορά του οικοπέδου στην Νεράιδα 
και την διαμόρφωση του σε χώρο πρασί-
νου, την απαλλοτρίωση των υπολοίπων 
ποσοστών των οικοπέδων στη συμβολή 

των οδών Βουτζά-Κωνσταντιλιέρη-Μι-
κράς Ασίας, την ανάπλαση και ενίσχυση 
του πρασίνου στις πλατείες και λοιπούς 
ελεύθερους χώρους της πόλης, την λει-
τουργία νέου βρεφονηπιακού σταθμού, 
την αγορά του δημοτικού κινηματογρά-
φου «Νέα Ελβετία» και την διαμόρφωσή 
του σ` ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού 
και όσα άλλα αναφέρονται λεπτομερώς 
στο πρόγραμμά μας.

Εμείς στο τέλος της θητείας μας δεν 

πρόκειται να παρουσιάσουμε μόνο μα-
κέτες. Θα μιλήσουμε με το έργο μας.

 Ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει, από το 
2008, ένα διαφορετικό σύστημα 
ανακύκλωσης από τους μπλε κά-
δους των άλλων Δήμων με έμφα-
ση στη διαλογή στην πηγή. Παρόλα 
αυτά, προβλήματα υπάρχουν και με 
το συγκεκριμένο σύστημα. Τι προτί-
θεστε να κάνετε γι›αυτό καθώς και 
για το θέμα της καθαριότητας στην 
πόλη;

Όπως γνωρίζετε, το όφελος από την 
ανακύκλωση είναι αφενός περιβαλλο-
ντικό και αφετέρου οικονομικό, αφού 
πρώτον μειώνεται η ποσότητα των στε-
ρεών αποβλήτων που διοχετεύονται 
στον ΧΥΤΑ της Φυλής και άρα το κόστος 
εναπόθεσής τους και δεύτερον μπορεί 
να υπάρξουν έσοδα για τον Δήμο από 
την πώληση των ανακυκλούμενων υλι-
κών. Το οικονομικό αυτό όφελος μπορεί 
να επιτρέψει δε και μείωση των ανταπο-
δοτικών δημοτικών τελών. 

Ο Δήμος μας υπήρξε αρχικά πρωτοπό-
ρος στο θέμα της ανακύκλωσης με δι-
αλογή στην πηγή, αλλά, δυστυχώς, η 
ανακύκλωση εδώ και καιρό καρκινοβα-
τεί στην πόλη μας. Οι πολίτες είναι όλο 
και πιο ευαίσθητοι στον συγκεκριμένο 
τομέα, αλλά ο Δήμος μας αδυνατεί να 
ανταποκριθεί. Παρουσιάζει σοβαρές ελ-
λείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 
προσωπικό και δεν έχει ένα σαφές σχέ-
διο για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Για εμάς η ενίσχυση της ανακύκλωσης 
αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμ-
ματός μας. Θα καταρτίσουμε, επιτέλους, 
ένα ρεαλιστικό Τοπικό Σχέδιο Διαχεί-
ρισης Απορριμμάτων που θα καθορίζει 
ποια υλικά και που θα συλλέγονται και 
που θα πηγαίνουν αυτά.  Θα προβούμε 
στην επέκταση του συστήματος ανα-
κύκλωσης τόσο χωροταξικά με αύξη-
ση των σημείων συλλογής όσο και σε 
επίπεδο ανακυκλώσιμων υλικών (ανα-
κύκλωση μπαταριών και ηλεκτρικών-
ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων 
φωτισμού, οικιακών λαδιών, λαδιών από 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, οικιακή κομποστοποίηση κλπ). Θα 
δημιουργήσουμε Μικρά Πράσινα Σημεία 
ανά πλατεία, καθώς και Κινητό Πράσινο 
Σημείο (βανάκι με υποδοχείς για πολλά 
ρεύματα που μετακινείται σε σχολεία, 
δρόμους, πλατείες και μπορεί να παρέχει 
και εκπαιδευτικές υπηρεσίες) κλπ

Πριν από χρόνια, ο Δήμος Βύρωνα 
είχε αγοράσει 12 λεωφορεία για 
τη δημοτική συγκοινωνία. Σήμερα 
ταυτόχρονα κυκλοφορούν μόνο 
τρία και ένα χρησιμοποιείται ως 
εφεδρεία. Πιστεύετε ότι η λύση εί-
ναι καλύτερη διαχείριση της υπάρ-
χουσας δημοτικής συγκοινωνίας ή 
ένα διαφορετικό μοντέλο π.χ. δια-
δημοτική συγκοινωνία;

Η δημοτική συγκοινωνία στην πόλη μας 
είναι κατά γενική ομολογία ανεπαρκέ-
στατη. Από τα 12 λεωφορεία που δια-
θέτει ο Δήμος κυκλοφορούν μόλις τα 
4 και τα υπόλοιπα παραμένουν παρο-
πλισμένα. Η δεύτερη γραμμή έχει πάψει 
να λειτουργεί εδώ και χρόνια και ολό-

Α Λ Ε Ξ Η Σ  Σ Ω Τ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
    «Θέλουμε μια πόλη όπου αξίζει 

«Το οικονομικό όφελος της ανακύκλωσης 
μπορεί να επιτρέψει δε και μείωση των 

ανταποδοτικών δημοτικών τελών»

[Bύρωνας-Συνέντευξη]
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κληρες γειτονιές δεν εξυπηρετούνται 
από την δημοτική συγκοινωνία. Εμείς 
θα δώσουμε στην δημοτική συγκοινωνία 
την σημασία που της αξίζει. Στο σχέδιο 
μας βρίσκονται η επαναλειτουργία της 
δεύτερης γραμμής, ο επανασχεδιασμός 
των δρομολογίων, η επιδιόρθωση των 
παροπλισμένων λεωφορείων, η πρόσλη-
ψη νέων οδηγών και η δρομολόγηση 
λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνί-
ας για το Μετρό στην Ριζάρη και για την 
Πανεπιστημιούπολη, ώστε να εξυπηρε-
τούνται οι φοιτητές της πόλης μας.

Τι παραπάνω μπορεί να κάνει ο Δή-
μος στον πολιτισμό;  Υπάρχει κάτι 
που θα θέλατε να αλλάξετε στη λει-
τουργία του Φεστιβάλ Βράχων;

Ο Βύρωνας έχει το προνόμιο να είναι 
μια πόλη, όπου ο πολιτισμός είχε πάντα 
προέχουσα σημασία και αναδείχθηκαν 
σπουδαίοι καλλιτέχνες. Σε επίπεδο εκ-
δηλώσεων, εξάλλου, αυτό που τον χα-
ρακτήριζε διαχρονικά στον τομέα του 
πολιτισμού δεν ήταν μόνο το ευρύτερα 
γνωστό στο κοινό Φεστιβάλ Βράχων 
που πλέον συνδιοργανώνουμε με τον 
Δήμο Δάφνης-Υμηττού, αλλά μια σειρά 
από δράσεις και εκδηλώσεις που προή-
γαν τον πολιτισμό στις γειτονιές του.

Δυστυχώς, και σ` αυτόν τον τομέα δεν 
έχουν γίνει όσα θα μπορούσαν να γίνουν 
τα τελευταία χρόνια. Κατ` αρχάς σ` ό,τι 
αφορά το Φεστιβάλ Βράχων, αυτό πρέπει 
να γίνει πιο εξωστρεφές και να τύχει της 
ανάλογης προβολής τόσο σε παναττικό 
όσο και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει, επί-
σης, ο φορέας των δύο Δήμων που έχει 
αναλάβει την διοργάνωσή του να μην 
αφήνει την διαμόρφωση του προγράμ-
ματος αποκλειστικά στους μάνατζερ και 
στις σχετικές εταιρίες, αλλά να παρεμ-
βαίνει αποφασιστικά στην διαμόρφωσή 
του, ώστε να έχει κάθε χρόνο το δικό 
του στίγμα. Θα πρέπει, εξάλλου, στον 
τομέα του πολιτισμού να διοργανώνο-
νται συστηματικά όχι μόνο στον δημοτι-
κό κινηματογράφο «Νέα Ελβετία», αλλά 
και στις γειτονιές και τις πλατείες, μία 
σειρά από δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, που θα επιτρέπουν στους πολίτες 
να τις παρακολουθούν. Στο πρόγραμμά 
μας υπάρχουν, επίσης, η διοργάνωση 
καλλιτεχνικών αγώνων για τους μαθη-
τές, η ενίσχυση των θεατρικών εργαστη-
ρίων της πόλης, η συνέχιση και ενίσχυση 
του θεσμού του Λογοτεχνικού Διαγωνι-
σμού, η διεκδίκηση προβολής του δήμου 
μέσα από εκθέσεις και παρουσιάσεις σε 
εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα, η ανα-
βάθμιση και επαναλειτουργία δημοτικής 
Βιβλιοθήκης και η δημιουργία Ηλεκτρο-
νικής Βιβλιοθήκης, η οργάνωση κύκλου 
παρουσιάσεων και ομιλιών από εξέχου-

σες προσωπικότητες της τέχνης και των 
γραμμάτων, ολοκληρωμένα προγράμμα-
τα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που θα 
ξεκινούν  από την προσχολική ηλικία, η 
αξιοποίηση καταξιωμένων και νέων βυ-
ρωνιωτών καλλιτεχνών για πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στις γειτονιές, η προβολή 
των καλλιτεχνών του δήμου μέσα από 
δημοτικές πλατφόρμες παρουσίασης, η 
καθοδήγηση νέων καλλιτεχνών από τον 
στα πρώτα τους βήματα από καταξιωμέ-
νους καλλιτέχνες, η προβολή και ανά-
δειξη του μικρασιατικού πολιτισμού και 
η λειτουργία Μουσείου της πόλης μας 
στο παλαιό Δημαρχείο, η δημιουργία χο-
ρωδιών, μπαντών και φιλαρμονικής κλπ

Είναι εφικτή μια άλλη πολιτική με τα 
πενιχρά οικονομικά του Δήμου;

Πιστεύω ακράδαντα πως ακόμη και σ` 
αυτήν την περίοδο της κρίσης μία άλλη 
πολιτική είναι εφικτή. Όλα είναι θέμα ιε-
ράρχησης προτεραιοτήτων και σαφούς 
και ολοκληρωμένου προγράμματος και 
σχεδίου δράσης. Ακόμη και σ` αυτήν την 
δύσκολη οικονομικά περίοδο μπορείς, 
εάν έχεις σχέδιο, να αντλήσεις πόρους 
από το ΕΣΠΑ, την Περιφέρεια, το Πρά-

σινο Ταμείο και άλλα χρηματοδοτικά 
πρωτόκολλα για να κάνεις έργα στην 
πόλη σου. Μπορείς να βρεις χρηματοδό-
τηση από ευρωπαϊκά προγράμματα για 
να ενισχύσεις την ανακύκλωση. Υπάρχει 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων για να αλλάξεις 
τα συμβατικά φωτιστικά σώματα με νέα 
σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον 
και ανακυκλώσιμα φωτιστικά με λα-
μπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (Led), 
ενσωματώνοντας σ` αυτά υπηρεσίες 
τηλεδιαχείρισης. Δεν χρειάζονται πολλά 
χρήματα για να προβείς σε καταγραφή 
και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσί-
ας. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για 
να αξιοποιήσεις τα σύγχρονα εργαλεία 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για μεί-
ωση της γραφειοκρατίας ή να προβείς 
σε ηλεκτρονική και ψηφιακή αναβάθμι-
ση υπηρεσιών προς τους πολίτες. Δεν 
χρειάζονται χρήματα για την δημιουργία 
ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονι-
κής υποβολής παραπόνων με υποχρέω-
ση αντίστοιχης απάντησης από τις υπη-
ρεσίες του Δήμου. Δεν χρειάζονται καν 
χρήματα για να επιδείξεις τον αρμόζο-
ντα σεβασμό στα δικαιώματα των πεζών 
ή των ΑΜΕΑ και να άρεις τυχόν εμπόδια 

που καθιστούν την πόλη μη φιλική προς 
όλους και μη λειτουργική.

Και γι` αυτόν ακριβώς τον λόγο η παρά-
ταξή μας ζητά την εμπιστοσύνη και την 
στήριξη των συμπολιτών μας. Επειδή η 
πόλη μας έχει ανάγκη μία άλλη πολιτική. 
Μια πολιτική που θα ανοίγει δρόμους 
και προοπτικές. 

 Μπορούμε ακόμη και σ` αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς να βελτιώσουμε την 
καθημερινότητα των πολιτών, να βοηθή-
σουμε ουσιαστικά τους ασθενέστερους 
συμπολίτες μας, να κάνουμε την πόλη 
μας καλύτερη. Δεν συμβιβαζόμαστε 
με το ελάχιστο, όπως θέλει η δημοτι-
κή αρχή. Αρνούμαστε να αποδεχθούμε 
αυτή τη μίζερη πεσιμιστική λογική, που 
στόχο έχει να χαμηλώσει τον πήχη των  
προσδοκιών.

Δεσμευόμαστε για μία άλλη πολιτική 
και είμαστε βέβαιοι ότι στις εκλογές της 
26ης Μαΐου θα λάβουμε ισχυρή εντολή 
γι` αυτό.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ν α  ζ ε ι ς  κ α ι  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ς »

«Πιστεύω ακράδαντα πως ακόμη και σ’ αυτήν 
την περίοδο της κρίσης μία άλλη πολιτική είναι εφικτή»

[Bύρωνας-Συνέντευξη]
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[Βύρωνας - Ιστορία]
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[Βύρωνας]

Γράφει η Ξένια Γεωργιάδου,
Πρόεδρος του ΙΔΑΦΚ* & 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Βύρωνα με τη
«Δύναμη Ελπίδας» – Αλέξης Σωτηρόπουλος

Πόσο σημαντική είναι η γνώση για τις  Ενέρ-
γειες Διαχείρισης ενός κινδύνου;

Οι ενέργειες διαχείρισης  σεισμών  ή πυρκαγιάς 
κάθε σχολικής μονάδας αφορούν την εξασφά-
λιση της προστασίας των μαθητών, εκπαιδευτι-
κών και λοιπού Προσωπικού από έναν επιζήμιο 
καταστροφικό παράγοντα. Απαραίτητη κρίνεται 
η επιμόρφωση και διαρκής ενημέρωση όλων 

των προαναφερομένων για το πως μπορούν 
να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις και σωστές 
αντιδράσεις κατά την διάρκεια επικίνδυνων 
συμβάντων. Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 
πραγματοποιήθηκε άσκηση εκκένωσης του 3ου 
Γυμνασίου Βύρωνα που διοργανώθηκε από 
το 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα κατόπιν αιτήματος 
της διευθύντριας του Ελένης Δαμαλά, προς 
την πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Αν-
θρωπογενών - Φυσικών Καταστροφών Ξένια 
Γεωργιάδου, 14 Εθελοντικών Οργανώσεων 
Πολιτικής Προστασίας της Γ.Γ.Π.Π. και τους επι-
κεφαλής τους, με την υποστήριξη και συμβολή 
κρατικών φορέων και λοιπών δομών που δρα-
στηριοποιούνται  στην Πολιτική Προστασία. 
Τα συμπεράσματα μετά την πραγματοποίη-
ση και αποτίμηση της άσκησης, εντείνουν την 
προσοχή μας στην διαχείριση κινδύνων καθώς 
μέσα από τα λάθη που διακρίναμε οι ελλείψεις 
στην ενημέρωση ειδικότερα των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών αλλά και των γονέων και κη-
δεμόνων είναι τεράστιες. Για την αποτελεσμα-
τικότερη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών 
προβλέπονται διάφορες ομάδες έκτακτης ανά-
γκης ανάλογα με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυ-
ναμικό και τις ανάγκες της σε κάθε σχολική μο-
νάδα. Πάση θυσία  πρέπει να μειωθούν οι λόγοι 
ελαχιστοποίησης των ανθρώπινων απωλειών, 
μέσα από την προστασία της υλικοτεχνικής 
υποδομής των κτιρίων, η διαμόρφωση ατόμων 
με αντισεισμική συνείδηση, η ομογενοποίηση 
συγκεκριμένων ενεργειών εκπαιδευτικών και 
μαθητών στην περίπτωση σεισμικού κινδύνου. 

Για τους λόγους που προαναφέρουμε θα πρέπει 
κυρίως να μεριμνήσουμε για την ευθύνη πραγ-
ματοποίησης των Ασκήσεων Ετοιμότητας, της 
καταγραφής των λαθών τους, την γνωστοποίη-
ση στους γονείς και κηδεμόνες της διαδικασίας 
που πρόκειται να ακολουθηθεί σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. Η σωστή ενημέρωση για την 
παραλαβή των παιδιών τους από τον ασφαλή 
πάντα χώρο καταφυγής εάν και εφόσον απο-
φασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολι-
κών μονάδων. Πρόληψη λοιπόν και ενημέρωση 
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την υλο-
ποίηση Ασκήσεων Ετοιμότητας. Σύνταξη και 

επικαιροποίηση των Σχεδίων Εκτάκτων Ανα-
γκών των Σχολείων όλης της επικράτειας. Δι-
ενέργεια τακτικών ελέγχων όλων των χώρων 
με γνώμονα την καταγραφή ελλείψεων σχετικά 
με την μη τήρηση βασικών και απαραιτήτων 
προϋποθέσεων. Επιβάλλεται η ανάρτηση των 
Επικαιροποιημένων Σχεδίων σε κάθε σχολική 
μονάδα καθώς και η επισήμανση των οδεύσε-
ων διαφυγής και των εξόδων των κτιρίων.

*ΙΔΑΦΚ (Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογε-
νών & Φυσικών Καταστροφών)

Η ΑΝΑΓΚΑΙOΤΗΤΑ ΕΝΗΜEΡΩΣΗΣ 
για τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης στα σχολεία

Τηλ.: 6932 64 33 63

Στιγμιότυπο από την άσκηση εκκένωσης του 
3ου Γυμνασίου Βύρωνα (17/5/2019)
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Νέα πνοή στην οικονομία    
       και επιχειρηματικότητα

της πόλης μας

Ο Δήμος Βύρωνα έχει μία ευκαιρία για να γίνει έξυπνη και βιώσιμη πόλη 

Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, ένα 
από τα κεντρικά ζητήματα, στα οποία 
οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις 

είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 
και επιχειρηματικότητας! Ο συνδυασμός 
μας διαθέτει τη δυνατότητα αλλά κυρίως 
τη βούληση να προχωρήσει σε συγκεκρι-

μένες ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν 
στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 
αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσε-
ων για την ανάπτυξη της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας!

Μέσα από συνδυαστικές ενέργειες, στο-
χεύουμε στην ενίσχυση και ανάπτυξη της 
εμπορικής λειτουργίας της πόλης μας! 
Της διαμόρφωσης δηλαδή, των απαραί-
τητων συνθηκών που θα καθιστούν βι-

ώσιμη και συνεχή την προσπέλαση του 
εμπορικού κέντρου και των καταστημάτων 
μέσα από την ασφάλεια,  τη συνεχή καθα-
ριότητα, το σωστό φωτισμό με ουσιαστική 
ενίσχυση του υπάρχοντος, την εντατική 
αστυνόμευση παράνομου παρκαρίσματος 
και κίνησης και τη δημιουργία των χώρων 
στάθμευσης, τη βελτίωση των διαβάσεων 
των πεζών και βέβαια τις πεζοδρομήσεις.

Διαμορφώνουμε δηλαδή συνθήκες πραγ-
ματικού open mall αξιοποιώντας την κομ-
βική θέση της πόλης, δίνοντας ένα παρα-

πάνω κίνητρο στους επιχειρηματίες για 
την ανάπτυξη τοπικών επενδύσεων. 

Επιπλέον, θα προχωρήσουμε στη:
•  δημιουργία Γραφείου Επιχειρηματικότη-

τας που θα ενημερώνει και θα είναι σε 
συνεχή διασύνδεση με τις επιχειρήσεις 
ώστε να έχουν γνώση και πρόσβαση στα 
χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και ευκαι-
ρίες στο πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρημα-
τικότητας. 

•  διαμόρφωση ενός προγράμματος εμπι-
στοσύνης ανάμεσα στους πολίτες-κα-
ταναλωτές του Βύρωνα και την τοπική 
επιχειρηματική κοινωνία το οποίο θα 
τους επιτρέπει να έχουν συγκεκριμένα 
προνόμια. 

•  πραγματοποίηση συχνών συναντήσεων 
του Δημάρχου και του επιτελείου του με 
τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες 
του δήμου μας με στόχο την καταγραφή 
και την άμεση δρομολόγηση επίλυσης 
των προβλημάτων. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας και των νέων της πε-
ριοχής θα δώσουμε συγκεκριμένα και ου-
σιαστικά κίνητρα. Ειδικότερα:
•  Συνεργασία με δομείς της περιφέρειας 

και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων για την μετεκπαίδευση νέων και τη 
διασύνδεση της νεοφυούς επιχειρηματι-
κότητας με πηγές χρηματοδότησης

•  Παροχή ενημέρωσης και πρόσβασης 
στους νέους επιχειρηματίες της πόλης 
σε πηγές χρηματοδότησης, mentoring 
αλλά και τη δυνατότητα εξωστρέφειας!

•   Δωρεάν λογιστική και νομική υποστήρι-
ξη νεανικής επιχειρηματικότητας, και

•  Δέσμευση δημοτικών χώρων για την αρ-
χική φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων.

Με αθρόα συμμετοχή επιχειρη-
ματιών και επαγγελματιών της 
πόλης μας πραγματοποιήθηκε η 

θεματική εκδήλωση της Δημοτικής Πα-
ράταξης Μαζί για τον Βύρωνα του Μίλτου 
Μπαντή, στο Δημαρχείο του Βύρωνα με 
θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Ενί-
σχυση της Τοπικής Οικονομίας», με τη 
συμμετοχή του Προέδρου του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη 
Χατζηθεοδοσίου και τον Μιχάλη Καλφα-
γιάννη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων. 
Στον χαιρετισμό του, ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Μίλτος Μπαντής, επεσήμανε ότι «Εί-
ναι κατανοητό ότι όλοι μας βιώνουμε μια 
εξαιρετικά δύσκολη μεταβατική οικονο-
μική κατάσταση με επιπτώσεις στους πο-
λίτες συνολικά, τόσο από την πλευρά του 
καταναλωτή όσο και από την πλευρά του 
επιχειρηματία! Έλλειψη ρευστότητας, μη 
προσέλκυση επενδύσεων και μια κάποια 
αίσθηση προοπτικής μετά από σχεδόν μια 
δεκαετία λιτότητας». Και τόνισε: «Εφόσον 
υπάρχει γνώση, σχέδιο και βούληση για 
υλοποίηση η κατάσταση μπορεί να αλλά-
ξει με ταχύτερους ρυθμούς και να δια-
μορφωθεί μια νέα συνθήκη τόσο στην ψυ-
χολογία των πολιτών όλων όσο και στους 
αριθμούς! Το τρίπτυχο: Γνώση, Σχέδιο και 
Πολιτική Βούληση είναι εκείνο που διέπει 
το συνδυασμό μας και στον συγκεκριμένο 
θεματικό άξονα». 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι βασικοί 
άξονες των προγραμματικών θέσεων για 
την επιχειρηματικότητα, την τοπική αγορά 
και την νεανική επιχειρηματικότητα από 
την Αθηνά Σφυρή, υποφήφια δημοτική 
σύμβουλο: 
•  Εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού 

open mall αξιοποιώντας την κομβική 
θέση της πόλης και δίνοντας ένα πα-
ραπάνω κίνητρο στους επιχειρηματίες 
για την ανάπτυξη τοπικών επενδύσεων: 
ασφάλεια, συνεχή καθαριότητα, σωστό 
φωτισμό με ουσιαστική ενίσχυση του 
υπάρχοντος, εντατική αστυνόμευση πα-
ράνομου παρκαρίσματος και κίνησης, 
δημιουργία των χώρων στάθμευσης, 
τη βελτίωση των διαβάσεων των πεζών 
και βέβαια τις πεζοδρομήσεις, ενιαίο 
marketing από τους εμπορικούς φορείς 
της πόλης μας.

•  Δημιουργία Γραφείου Επιχειρηματικότη-
τας που θα ενημερώνει και θα είναι σε 
συνεχή διασύνδεση με τις επιχειρήσεις 
ώστε να έχουνε γνώση και πρόσβαση 
στα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και 
ευκαιρίες στο πλαίσιο ανάπτυξης επιχει-
ρηματικότητας. 

•  Διαμόρφωση ενός προγράμματος εμπι-
στοσύνης ανάμεσα στους πολίτες-κατα-
ναλωτές του Βύρωνα και την τοπική το 
οποίο θα τους επιτρέπει να έχουν συγκε-

κριμένα προνόμια, αλλά ταυτόχρονα η 
ανάδειξη των υπηρεσιών και προϊόντων 
που παρέχονται από τους επαγγελματί-
ες της πόλης μας μέσα από διαδικτυακή 
πλατφόρμα. Ουσιαστικά προχωρούμε σε 
κάτι πολύ περισσότερο από μια κάρτα 
Δημότη, προχωρούμε σε μια πραγματική 
διάδραση ανάμεσα στις επιχειρήσεις του 
δήμου μας και τον πολίτη

•  Δημιουργία πλαισίου συνεργασίας του 
Δημάρχου και του επιτελείου του με 
τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες 
του δήμου μας με στόχο όχι μόνο την κα-
ταγραφή αλλά και την άμεση υλοποίηση 
κι επίλυση προβλημάτων. 

•  Δέσμευση δημοτικών χώρων για την αρ-
χική φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων

•  Συνεργασία με δομείς της περιφέρειας 

και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων για την μετεκπαίδευση νέων και τη 
διασύνδεση της νεανικής επιχειρηματι-
κότητας με πηγές χρηματοδότησης

•  Δωρεάν λογιστική και νομική υποστήρι-
ξη νεανικής επιχειρηματικότητας

•  Συνεργασία με δομείς της περιφέρειας 
και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων για την μετεκπαίδευση νέων και τη 
διασύνδεση της νεανικής επιχειρηματι-
κότητας με πηγές χρηματοδότησης

•  Το Γραφείο Επιχειρηματικότητας θα πα-
ρέχει ενημέρωση και πρόσβαση στους 
νέους επιχειρηματίες της πόλης σε πη-
γές χρηματοδότησης, mentoring αλλά 
και τη δυνατότητα εξωστρέφειας.

Γραφείο Τύπου «Μαζί για τον Βύρωνα» 

Αθηνά Σφυρή
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Φοροτεχνικός
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
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Γιώργος Αλμύρας
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Μουσικός

Τηλ. επικοινωνίας 6945.678.166
www.mazigiatonvyrona.gr

almyras79@yahoo.gr

almirasgeorgealmirasgeorge

Γιώργος Καρλατήρας
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Τηλ. επικοινωνίας 6973.434.100
www.mazigiatonvyrona.gr

giorgoskarlatiras68@gmail.com

ÑÝíá Ðáðáãåùñãßïõ
Υ π ο ψ ή φ ι α  Δ η μ ο τ ι κ ή  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Εκπαιδευτικός - Éδιοκτήτρια ÊÝντρου ÎÝνων
τ. Áντιδήμαρχος Πολιτισμού Âύρωνα Ãλωσσþν

τ. Πρόεδρος ÊÝντρου Ντάνκαν
Πρόεδρος Παναθηναúκής Âύρωνα

Τηλ. επικοινωνίας 6944.290.150
www.mazigiatonvyrona.gr
renamarpap@gmail.com

Ηλίας Ε. Γούλας
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.

Τηλ. επικοινωνίας 6972.814.222
www.mazigiatonvyrona.gr

iliasgoulas2012@gmail.com

Ηλίας Γούλας

Χάρης Κόκοτας
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Μοριακός Âιολόγος - Ãενετιστής

Τηλ. επικοινωνίας  6974.109.335
www.mazigiatonvyrona.gr

hkokotas@yahoo.gr

Haris Kokotas

Εõθύμιïς
Ðáðáκõñιáκόðïõλïς 
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Φυσικός - Éδιωτικός Υπάλληλος

Τηλ. επικοινωνίας 6975.301.314
www.mazigiatonvyrona.gr

efthimiospap@hotmail.com

Γιάννης Τσουκαλάς
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Διασþστης ΕÊÁÂ

Τηλ. επικοινωνίας 6979.332.555
www.mazigiatonvyrona.gr

giannistsoukalas166@gmail.com

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Δημήτñης Μητñïãιάííης
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Τηλ. επικοινωνίας 6945.893.700
www.mazigiatonvyrona.gr

dim.mitrogiannis@yahoo.gr

Ðáñáσκåõή (Βιβή) Ñïδßτïõ
Υ π ο ψ ή φ ι α  Δ η μ ο τ ι κ ή  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Συν/χος Φιλόλογος - Ψυχολόγος Ειδικής Áγωγής

Τηλ. επικοινωνίας 6982.787.966
www.mazigiatonvyrona.gr

vroddor@gmail.com

Βιβη Ροδιτου

Αλέκος Χρυσοβέργης
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

ΜουσικοσυνθÝτης

Τηλ. επικοινωνίας 210 76.09.140
www.mazigiatonvyrona.gr
e_alexandraki@hotmail.gr

alekoschrysovergis

Χρ. Σμύρνης 66-70 
Τηλ.: 210 76.09.140
www.mazigiatonvyrona.gr 
mazigiatonvyrona@gmail.com

mazigiatonvyrona

mgtvyrona

mazigiatonvyrona

mazigiatonvyrona

Κώστας Στεφανίδης
Υ π ο ψ ή φ ι ο ς  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Συν/χος Áπόστρατος Λιμενικός

Τηλ. επικοινωνίας 6945.541.391
www.mazigiatonvyrona.gr

kostasstefanidis1954@gmail.comkostas.stefanidis.735

Ανδρομάχη-Ελευθερία
Σπηλιωτοπούλου

Υ π ο ψ ή φ ι α  Δ η μ ο τ ι κ ή  Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Éατρός Πνευμονολόγος
Φυματιολόγος

Τηλ. επικοινωνίας 6944.573.838

www.mazigiatonvyrona.gr • machispil@yahoo.gr
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[Καισαριανή]

Τ Ι  Δ Ε Ν  Ε Κ Α Ν Ε  Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Σ Τ Α Μ Ε Λ Ο Υ
ΣΤΑ 5  ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ •ΤΙ  ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - 
ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οι συμμετοχικές διαδικασίες θα αποτελέ-
σουν την κορωνίδα της πολιτικής μας.

Οι πολίτες θα καλούνται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα να εκφράζουν τη γνώμη τους, είτε με 
φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά, για όλες 
τις παρεμβάσεις (μεγάλες ή μικρές) του Δήμου. 
Από την κατάρτιση του Προϋπο- λογισμού και 
του Τεχνικού Προγράμματος μέχρι την εκπόνη-
ση των Στρατηγικών μελετών του Δήμου για 
την ενέργεια, το περιβάλλον, το κυκλοφοριακό 
κ.α.. Για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την 
Καισαριανή θα διενεργούνται Τοπικά Δημοψη-
φίσματα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Εμείς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα ως 
ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης. Θα υλοποιή-
σουμε πρόγραμμα κομποστοποίησης των ορ-
γανικών απορριμμάτων, θα προχωρήσουμε σε 
σταδιακή υπογειο- ποίηση των κάδων, στην 
εκμετάλλευση και αξιοποίηση όλων των συστη-
μάτων ανακύκλωσης, στην δημιουργία πράσι-
νων σημείων και στην προμήθεια νέου σύγχρο-
νου μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 
τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού όσο 
και για την εξοικονόμηση καυσίμων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Άμεση προτεραιότητά μας είναι το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα το οποίο θα αποτελεί το Κοι-
νωνικό Συμβόλαιο του Δήμου με τους Δημότες 
του. Το Πρόγραμμα θα εκπονηθεί με συμμετο-
χικές διαδικασίες και θα τηρείται απαρεγκλίτως.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υποσχόμαστε ότι δεν θα αφήσουμε κανένα Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα και καμία χρηματοδότηση 
από την Ευρώπη είτε από άλλους διεθνής Ορ-
γανισμούς ανεκμετάλλευτη.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Έχουμε την τεχνογνωσία και την πολιτική 
βούληση να ωριμάσουμε τα έργα αυτά και να 
εντάξουμε και άλλα έργα, τόσο σ προγράμμα-
τα της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών (Προγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων) όσο και στα υπόλοιπα του τρέχοντος 
ΕΣΠΑ (2014-2020), καθώς και του νέου ΕΣΠΑ 
(2012-2027).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Υποσχόμαστε την άμεση Εισαγωγή Ηλεκ- τρονι-
κής Υπογραφής και  Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Διακίνησης Εισερχομένων και Εξερχομένων 
Εγγράφων στις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο 
μεταξύ τους, όσο και με όλους τους άλλους 
φορείς του Δημοσίου. Η Διοίκηση, αλλά και οι 
πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την 
πορεία ενός εγγράφου ή τους αιτήματός τους 
αντίστοιχα.

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο Δήμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης ούτε 
φορέας αντικυβερνητισμού.

Η διαφάνεια, η ισονομία, η ίση μεταχείριση των 
πολιτών θα αποτελούν τον μοναδικό τρόπο λει-
τουργίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Θα κατα-
στήσουμε το Δήμο, φορέα ανάπτυξης, δημιουρ-
γίας, καινοτομίας, και προσφοράς στο Δημότη 
και τις ανάγκες του.
Δεν θα έχουμε άλλα 4 χαμένα χρόνια.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Θα αναβαθμιστεί η λειτουργία της ΚΕΔΗΚ ώστε 
και ποιοτικές υπηρεσίες να προσφέρει και να εί-
ναι κερδοφόρα για να διατεθούν στην κοινωνι-
κή πολιτική

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα Δημοτικά Συμβούλια θα μεταδίδονται on 
line από το διαδίκτυο. Οι πολίτες και οι φορείς 
της πόλης θα έχουν το λόγο σε θέματα που 
τους αφορούν.
Όλες οι αποφάσεις θα δημοσιεύονται στο δι-
αδίκτυο.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θα προχωρήσουμε άμεσα στην έκδοση της 
Κάρτας του Δημότη, συνδεδεμένη με ειδική 
εφαρμογή στα κινητά, που θα παρέχει προνό-
μια, είτε από τις επιχειρήσεις, είτε από το Δήμο, 
στους δημότες που ενισχύουν την τοπική επι-
χειρηματικότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του Δήμου 

ούτως ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερα οικο-
νομικά αποτελέσματα.
Θα υπάρξει περιγραφή για κάθε θέση εργασίας 
(περιγράμματα θέσεων), ώστε όλοι οι υπάλλη-
λοι να μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα από 
όποια θέση και αν κληθούν να υπηρετήσουν.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι προσλήψεις θα γίνονται όλες μέσω ΑΣΕΠ.

Οι κρίσεις των προϊσταμένων θα γίνονται αμέ-
σως όπως προβλέπει η Νομοθεσία, μέσω των 
Υπηρεσιακών τους Συμβουλίων.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων θα γίνει με 
το νέο οργανόγραμμα και προτεραιότητα θα 
δωθεί στο αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ

Στον πολιτισμό θα έρθει η πολιτιστική άνοιξη 
στην Καισαριανή. Θα αξιοποιηθούν σε εθελο-
ντική ή επαγγελματική βάση, οι δεκάδες καλλι-
τέχνες της Καισαριανής και θα δημιουργηθούν 
εργαστήρια τέχνης και θεάτρου, Ωδείο, σύγχρο-
νη βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη
Θα αναβαθμιστούν οι πολιτιστικές υποδομές 
καθώς και οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι 
των σχολείων.

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άμεση δημιουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας και 
Ενημέρωσης για την Απασχόληση στο Δήμο, σε 
συνεργασία με τη ΓΣΕΕ, το ΙΝΕ και τον ΟΑΕΔ 
που διαχειρίζονται αντίστοιχα προγράμματα.
Παράλληλα θα εφαρμόσουμε προγράμμα-
τα αυτεπιστασίας στο Δήμο, όπου αφενός θα 
βρουν εργασία άνεργοι Καισαριανιώτες και 
αφετέρου θα γίνουν περισσότερα έργα με τα 
ίδια χρήματα.
θα υποβοηθηθούν όσοι επιθυμούν (άνεργοι 
νέοι, γυναίκες, ΑμεΑ) να αναπτύξουν την δική 
τους κοινωνική επιχείρηση.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΖΟ-
ΔΡΟΜΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Έχουμε σχεδιάσει δράσεις και πολιτικές για τη 
βιώσιμη κινητικότητα.
Θα οργανώσουμε Συνεργείο Άμεσης Επέμβα-
σης.
Ένα συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο με τα κα-
τάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, θα επεμβαί-
νει παντού όπου υπάρχει μικροπρόβλημα και θα 
το λύνει άμεσα.
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή με τους Δημότες 
οι οποίοι θα ενημερώνουν την υπηρεσία για ότι 
στραβό βλέπουν στην πόλη.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εμείς θα κάνουμε την Καισαριανή μια πραγμα-
τική πράσινη πόλη. θα προχωρή- σουμε σε μια 
ολοκληρωμένη Διαχείριση του Δικτύου Δημοτι-
κού Ηλεκτροφωτισμού με στόχο την εξοικονό-
μηση ενέργειας και αντίστοιχων πόρων παράλ-
ληλα με την εγκατάσταση εφαρμογών έξυπνης 
πόλης (smart city). Θα εκμεταλλευτούμε όλα 

τα προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση δημοτικών κτηρίων, αθλητικών εγκατα-
στά- σεων και σχολείων με έργα αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοι-
κονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ), Ενεργειακού Συμ-
ψηφισμού κ.α.. Οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν 
με μηδενικό κόστος αφού θα πληρώνονται με 
τα χρήματα που δίνουμε σήμερα στη ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Δημοτική συγκοινωνία θα αναβαθμιστεί και 
θα λειτουργεί τακτικά και σε συγκεκριμένες 
ώρες που όλοι οι δημότες θα γνωρίζουν μέσω 
του Δημοτικού Εντύπου και με ανάρτηση δρο-
μολογίων στις στάσεις. Θα αντικατασταθούν τα 
παλιά λεωφορεία με καινούργια και θα εξυπη-
ρετηθούν και περιοχές που σήμερα δεν εξυπη-
ρετούνται (τρεις Ιεράρχες και Ανδριανουπόλε-
ως)

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Θα δημιουργηθεί άμεσα Γραφείο Εξυπηρέ-
τησης Δημοτών με πενταψήφιο τηλεφωνικό 
αριθμό. Νοικοκυρεύοντας τη διοίκηση του Δή-
μου, η οποία θα είναι πλέον δίπλα στο Δημότη 
προβλέπεται ηλεκτρονική καταγραφή των αιτη-
μάτων των δημοτών (ηλεκτρονική ή τηλεφωνι-
κή) και άμεση δρομολόγηση της λύσης τους, με 
παράλληλη συνεχή ενημέρωση του πολίτη για 
την πορεία του αιτήματός του.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Προγραμματίζουμε άμεση Σύσταση Υπηρεσίας 
Εθελοντισμού και Μητρώου εθελοντών και 
άμεση στελέχωση της υπηρεσίας αυτής.
Παράλληλα προβλέπουμε την Σύσταση Επι-
τροπής Εθελοντισμού από δημότες (πλειοψη-
φία) και αιρετούς (μειοψηφία), και Μητρώο 
εθελοντών σε όλους τους τομείς (πολιτισμό, 
αθλητισμό, περιβάλλον, κοινωνική μέριμνα, 
προληπτική ιατρική κλπ.). με τον τρόπο αυτό ο 
Εθελοντισμός στο Δήμο μας θα έχει συνέχεια, 
ανεξάρτητα από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Προβλέπουμε την άμεση στελέχωση του Γρα-
φείου Εσωτερικού Ελέγχου για τη βελτίωση 
της οργάνωσης, της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης της αποδοτικότητας και της απο-
τελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

ΜΕΤΡΟ
Τοποθετούμε τη δεύτερη στάση του μετρό στο 
κέντρο της πόλης!

ΝΗΑΡ ΗΣΤ
Στηρίζουμε την ομάδα, είμαστε στο πλευρό των 
εργαζομένων.

Χρήστος Βοσκόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Καισαριανής
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Η πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Ταπητουρ-
γείου) του Βύρωνα γέμισε από εκατο-

ντάδες Βυρωνιώτες κατά την κεντρική εκδή-
λωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα 
στις 17 Μαΐου.
Την υποψήφια δήμαρχο Βασιλική Σάρολα 
προλόγισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος Χάρης Σώζος, ο οποίος υπενθύμισε 
ότι δεν δίστασε να παραιτηθεί από το αξίω-
μα της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για να υπερασπιστεί τα πιστεύω της. Ανα-
φερόμενος στην κυρία Σάρολα, ο κ. Σώζος 
τόνισε τον σεβασμό όλων των δημοτικών 
παρατάξεων προς το πρόσωπό της όπως και 
την ικανότητα της να αποσοβεί εντάσεις στο 
πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Υπογράμμισε ότι «Στηρίζω πρωτοβουλία πο-
λιτών γιατί στα πέντε χρόνια που διετέλεσα 
δημοτικός σύμβουλος κατάλαβα ότι μόνο οι 
πρωτοβουλίες πολιτών μπορούν να φέρουν 
κάποιο αποτέλεσμα, να γίνουν πράγματα 
στην πόλη μας» αναφέροντας παραδείγμα-
τα όπως ο καθαρισμός των ερείπιων της 
Βουτζά, η κατεδάφιση ερειπίου στην οδό 
Χρυσοστόμου Σμύρνης και η ανάδειξη του 
προβλήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου.
Η Βασιλική Σάρολα τόνισε ότι «ο Βύρωνας, η 

πόλη μας, σήμερα βρίσκεται σε οριακό σημείο 
από πλευράς οικονομικών δυνατοτήτων, 
υποδομών, στελέχωσης υπηρεσιών και 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κα-
τοίκους. Με ευθύνη όλων των δημοτικών αρ-
χών των τελευταίων πολλών ετών, μηδεμίας 
εξαιρουμένης, οι δημοτικές υποδομές έχουν 
εγκαταλειφθεί και απαξιωθεί». 
Αναλύοντας τα προβλήματα του Δήμου επε-

σήμανε ότι «είναι χρεωμένος στις Τράπεζες 
για το ποσό των 28 εκ. ευρώ, ενώ ταυτόχρο-
να τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς ιδιώτες και 
προμηθευτές έχουν αρχίσει πάλι να συσσω-
ρεύονται».
Δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για ●έναν Δήμο 
που υπερασπίζεται το δημόσιο χαρα-
κτήρα των δημοτικών υπηρεσιών, τη δη-
μιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας, 
σύγχρονων δημοτικών υπηρεσιών, που θα 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανά-
γκες των πολιτών. ●ενάντια στην εκχώρηση 
της δημόσιας περιουσίας (σχολεία, γήπεδα, 
δασικές εκτάσεις κλπ.) στο λεγόμενο «Υπερ-
ταμείο». ●την προστασία και ανάπτυξη του 
αστικού περιαστικού πρασίνου (Υμηττός). 
●την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης των 
χώρων στην οδό Βουτζά και στο τέρμα των 
λεωφορείων του Αγίου Αρτεμίου. ●λύσεις 
στο κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, τη 
δημόσια διαχείριση και ανακύκλωση των 
απορριμμάτων και τον εκσυγχρονισμό των 
παιδικών χαρών. ●την ανάπτυξη του πολιτι-
σμού και τον μαζικού αθλητισμού σε βάθος, 
δημιουργώντας πολιτιστικά εργαστήρια, δη-

μοτικές χορωδίες, προγράμματα άθλησης 
για τους δημότες κάθε ηλικίας. ●τη σωστή 
συντήρηση σχολείων και παιδικών σταθμών 
με προτεραιότητα στην άμεση κατασκευή 
νέου διδακτηρίου για τα παιδιά του 4ου Δη-
μοτικού Σχολείου Βύρωνα. ●την ενίσχυση 
της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, 
προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, την Τρίτη ηλικία, 
τους ανέργους, τους συμπολίτες μας που 
δοκιμάζονται από την κρίση. ●τη συμμετοχή 
των πολιτών στην λήψη των αποφάσεων.
«Τα κόμματα είναι ο βασικός άξονας λειτουρ-
γίας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, στις 
δημοτικές εκλογές όμως, πρέπει επιτέλους να 
λειτουργήσει ο θεσμός των δημοτικών παρα-
τάξεων, πέρα από κομματικές ντιρεκτίβες και 
χρίσματα. 
Αυτές οι εκλογές διεξάγονται για πρώτη φορά 
με το σύστημα της απλής αναλογικής. Είναι 
σίγουρο ότι μετά τις εκλογές, θα κληθούν οι 
δημοτικές παρατάξεις να συνεργαστούν προ-
κειμένου να διοικηθεί ο Δήμος» τόνισε η κυ-
ρία Σάρολα. 
Κλείνοντας, τόνισε ότι «Στις 26 του Μάη, 
την άλλη Κυριακή, ζητάμε την ψήφο σας. 
Ζητάμε την ψήφο των συνδημοτών μας» 
και κάλεσε έναν-έναν τους υποψήφιους του 
συνδυασμού της:

Εκατοντάδες Βυρωνιώτες στην ομιλία της Βασιλικής Σάρολα

1●Πανωραία ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΥ 2●Μαριλένα ΑΝΔΡΙΤ-
ΣΟΥ 3●Γιώργος ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ 4●Δημήτρης ΑΥΓΕ-
ΡΟΣ 5●Γιώργος ΒΑΛΑΜΟ-
ΝΤΕΣ 6●Βάσω ΒΛΑΧΟΧΡΗΣ-
ΤΟΥ 7●Δήμητρα ΓΚΕΒΕΖΟΥ 
8●Βάσω ΓΚΛΑΝΟΥ 9●Χρύσα 
ΔΟΚΙΜΑΚΗ 10●Θανάσης 
ΔΟΥΒΛΕΚΑΣ 11●Κώστας 
ΔΡΟΥΛΙΑΣ 12●Ντίνα ΘΕΟ-
ΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 13●Λετί-
σια ΚΑΛΛΕΡΓΗ 14●Γιάννα 
ΚΑΡΔΑΣΗ 15●Αλίκη ΚΑΣΙ-
ΞΙΔΗ 16●Ελίνα ΚΙΟΥΠΑΚΗ 
17●Γιώργος ΚΙΤΟΣ 18●Χά-
ρης ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 19●Αντώ-
νης ΚΡΑΣΣΑΣ 20●Κώστας 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 21●Αντώ-
νης ΜΠΑΖΑΚΑΣ 22●Κώστας 
ΜΠΕΛΟΥΛΗΣ 23●Χριστί-
να ΝΑΝΟΥ 24●Χρύσα ΝΑ-
ΝΟΥ 25●Τάσος ΠΑΓΩΝΗΣ 
26●Στέλλα ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ 
27●Θανάσης ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 28●Σωτήρης ΠΑ-
ΠΑΜΙΧΑΗΛ 29●Σταύρος 
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 30●Νεφέλη 
ΣΤΑΘΗ 31●Κώστας ΣΥ-
ΜΕΩΝ 32●Καλλιόπη ΤΑ-
ΚΑΚΗ 33●Πρόδρομος ΤΟ-
ΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ 34●Ισμήνη 
ΤΣΑΛΗΜΟΓΛΟΥ 35●Μαρία 
ΤΣΑΝΤΗΡΑ 36●Έλενα ΤΣΕ-
ΛΕΠΗ 37● Κοσμάς ΤΣΙΑΚΑ-
ΛΟΣ 38●Χρύσα ΥΦΑΝΤΗ 
39●Λεωνίδας ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ 
40●Λία ΦΩΣΚΟΛΟΥ 41●Ελέ-
νη ΦΩΤΗ 42●Δημήτρης ΧΑ-
ΒΟΣ 43●Δημήτρης ΧΑΝΔΟ-
ΛΙΑΣ 44●Σοφία ΧΑΝΗ 

Πλήθος Βυρωνιώτες παρακολούθησαν την εκδή-
λωση της νεοσύστατης παράταξης.

Πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο με πολλούς νέους και γυ-
ναίκες παρουσίασε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα.

«Είμαστε μια αδέσμευτη 
παράταξη και δεν έχουμε την 
ανάγκη απέναντι σε κανέναν 

να σκύβουμε το κεφάλι» 
τόνισε η υποψήφια δήμαρχος 

Βασιλική Σάρολα.
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Στέλιος Χαρμεσίζης
Υποψήφιος

δημοτικός σύμβουλος

Μάνος Κιτσέλλης
Υποψήφιος

δημοτικός σύμβουλος

Δημήτρης Αντωνόπουλος
Υποψήφιος

δημοτικός σύμβουλος

Φώτης Βατζεδάκης
Υποψήφιος

δημοτικός σύμβουλος

[Καισαριανή]
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Γράφει η Δέσποινα Παρασκευά*, 
υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον 
συνδυασμό «Πρώτη Φορά Καισαριανή – 
Μπεττίνα Γραφίδου».

Tο 2010, μόλις στα 22 μου χρόνια πήρα 
τη δύσκολη απόφαση να ασχοληθώ με 

τα κοινά του Δήμου, της πόλης που γεννή-

θηκα και μεγάλωσα, της Καισαριανής μας. 

Ο κόσμος με τίμησε με την ψήφο του πάρα 
το νεαρό της ηλικίας μου. Αυτό για εμένα 
ήτανε μεγάλη τιμή αλλά ταυτόχρονα και 
δέσμευση για τα χρόνια που θα ακολου-
θούσαν 

Αξιοποιώντας τις σπουδές μου στο Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πα-
νεπιστήμιο, αφοσιώθηκα στην κοινωνική 
πολιτική του Δήμου με τους συναδέλφους 
όπως η Μπεττίνα Γραφίδου, τον πρόε-
δρο του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης» 
και άλλους. Σε στενή συνεργασία με τους 
εργαζόμενους δημιουργήσαμε το ΝΠΔΔ 
«Λεωνίδας Μανωλίδης» που είχε την επο-
πτεία των ΚΑΠΗ, των Παιδικών Σταθμών, 
του Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχό-
λησης ΑΜΕΑ, του Κέντρου Υγείας Παιδιού) 
στο οποίο ήμουν αντιπρόεδρος. 

Το ΝΠΔΔ έδωσε νέα πνοή στην κοινωνι-
κή πολιτική του Δήμου. Ο θετικός απολο-
γισμός μας συμπεριλάμβανε τη δημιουρ-
γία δύο νέων παιδικών σταθμών ενώ επί 

θητείας μας, όλα τα παιδιά έγιναν δεκτά 
στους Παιδικούς Σταθμούς της πόλης μας. 
Παράλληλα, ξεκίνησε η λειτουργία Κοινω-
νικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού φαρ-
μακείου .

Στόχος μου πάντα και προτεραιότητα μου 
ήταν είναι και θα είναι η στήριξη των ευπα-
θών κοινωνικά ομάδων.

Για εμένα η Κοινωνική πολιτική είναι στάση 
Ζωής.

Στις 26 Μαΐου Μία είναι η Επιλογή: Πρώτη 
Φορά Καισαριανή 

Πρώτη φορά: Γυναίκα Δήμαρχος στην Και-
σαριανή. 

Πρώτη φορά: Η Μπεττίνα Δήμαρχος Και-
σαριανής. 

Η Ψήφος είναι η δύναμη και η φωνή του 
Πολίτη. Μην την αμελήσεις.

Ψηφίζουμε για την πόλη μας για την Και-
σαριανή μας, για το μέλλον μας και των 
παιδιών μας

«Για εμένα η 
Κοινωνική πολιτική 
είναι στάση Ζωής»

*Γεννήθηκε στην Καισαριανή 
στις 12.5.1988. Κόρη του Στά-
θη Παρασκευά και της Νότας 
Μαντζώρου. Η οικογένειά της 
είναι μικρασιατικής καταγω-
γής. Είναι διευθύνων σύμ-
βουλος Ανώνυμης Εταιρείας. 
Σπούδασε Κοινωνική Πολιτική 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και αποφοίτησα με 
Αριστείο το 2010.

Το 2011-2014 διετέλεσε 
δημοτική σύμβουλος Καισα-
ριανής και αντιπρόεδρος του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλί-
δης». Το 2014 ήταν υποψήφια 
περιφερειακή σύμβουλος. Εί-
ναι παντρεμένη με τον Λεωνί-
δα Γλυνό και έχουν δύο παιδιά 
τη Μιχαέλα και τον Στάθη.

[Καισαριανή]
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[Kαισαριανή-Βύρωνας]

Τη στήριξή του στον συνδυασμό της Μπεττίνας 
Γραφίδου δηλώνει με επιστολή του ο δημοτικός 
σύμβουλος της παράταξης «Καισαριανή Δημιουρ-
γία» και τέως αντιδήμαρχος της διοίκησης του 
Αντώνη Καμπάκα, Νίκος Βερλέκης.
Σε επιστολή του, που δημοσιεύουμε στη συνέχεια, 
ο κ. Βερλέκης τονίζει ότι θεωρεί την κυρία Γραφί-
δου ως την ικανότερη μεταξύ των υποψήφιων και 
ότι γνωρίζει τη διάθεση προσφοράς της στην πόλη.

Φίλες και Φίλοι,
Καισαριανιώτισσες και Καισαριανιώτες,
Όπως γνωρίζετε πριν από μήνες εξέφρασα την 
επιθυμία μου, να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στην 
πόλη που αγαπώ, ζω για δεκαετίες και από διάφο-
ρες θέσεις υπηρέτησα, για να προσφέρω στη βελτί-
ωση των συνθηκών που διαμορφώνουν τον τρόπο 
ζωής των κατοίκων της.
Στις εκλογές του Μαΐου θα εκλέξουμε τη νέα δημο-
τική αρχή. Το  νέο, αλλά και  σημαντικό δεδομένο, 
είναι η εφαρμογή της απλής αναλογικής, που οδη-
γεί σε σύνθεση απόψεων για να διοικηθεί η πόλη 
μας και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά της.
Αυτή η επιλογή για εμένα, της σύνθεσης απόψεων, 
όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου, ήταν και 
παραμένει προτεραιότητά μου, για να ξεπεράσουμε 
άγονες αντιπαραθέσεις.
Πίστευα και πιστεύω ότι με ορισμένους υποψήφι-
ους δημάρχους, αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ 

περισσότερα από αυτά που πιθανά να μας χωρί-
ζουν. Παρ όλα αυτά, η έντονη επιθυμία της πραγ-
ματοποίησης του προσωπικού οράματος  υπερί-
σχυσε και δεν κατέστη δυνατή η συνεργασία μας.
Σήμερα, ξεπερνώντας  όλα τα παραπάνω,  για το 
καλό της πόλης μας και παραμένοντας ενεργός πο-
λίτης που εξακολουθεί να έχει διάθεση προσφοράς 
για την αγαπημένη μας πόλη, αποφάσισα να αντα-
ποκριθώ στο κάλεσμα της φίλης και υποψήφιας 
δημάρχου Καισαριανής Μπεττίνας Γραφίδου και να  
την στηρίξω στον αγώνα της για τη διεκδίκηση του 
Δήμου Καισαριανής. 
Στηρίζω ολόψυχα την Μπεττίνα Γραφίδου, γιατί 
τη θεωρώ πρώτα από όλα,  την ικανότερη μεταξύ 
των υποψήφιων και έχοντας συνεργαστεί μαζί της 
για μεγάλο χρονικό διάστημα,  γνωρίζω επίσης τις 
δυνατότητες και τη διάθεση προσφοράς  της στην 
πόλη μας. 
Φίλες και Φίλοι,
Ήμουν, είμαι και θα είμαι παρών, στην πόλη που 
αγαπώ, που ζω και δραστηριοποιούμαι και θα προ-
σφέρω με την εμπειρία και τις ικανότητές μου στην 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημά-
των της, από όπου χρειαστεί.
Για την Καισαριανή που αγαπάμε,  για την Καισα-
ριανή που ονειρευόμαστε.

Νίκος Βερλέκης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΡΛΕΚΗ
Γι α τ ί  σ τ η ρ ί ζω  τ η  Μ π ε τ τ ί ν α  Γρ α φ ί δ ο υ
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[Καισαριανή]

  

Βρισκόμαστε στο τέλος της προε-
κλογικής περιόδου και λίγες ημέ-
ρες πριν τις εκλογές. Το κλίμα που 
συναντάτε σας δίνει αισιοδοξία 
για το αποτέλεσμα;

Η μεγάλη αποδοχή του κόσμου στις καθη-
μερινές μας περιοδείες, στις πολύ μαζικές 
συγκεντρώσεις στις γειτονιές της πόλης, στις 
συναντήσεις με μέλη των ΚΑΠΗ, με γυναίκες 
της Καισαριανής, εργαζόμενους, γονείς και 
νεολαίους, μας γεμίζει αισιοδοξία και δύνα-
μη. 

Ο κόσμος αναγνωρίζει σε εμάς τη δύναμη 
που στάθηκε στο πλευρό του όλα αυτά τα 
χρόνια. Που δεν τον κορόιδεψε, δεν του έτα-
ξε παραδείσους και ότι όλα τα μεγάλα προ-
βλήματά του θα λυθούν μαγικά. Αλλά στάθη-
κε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική και δεν 
υποτίμησε το παραμικρό που αφορά την κα-
θημερινή ζωή και τα δικαιώματά του. Την τε-
ράστια προσπάθειά μας να ξεχρεώσουμε το 
Δήμο, χωρίς να χαρατσώσουμε το λαό. Ότι 
κανένας πλειστηριασμός ή κατάσχεση λογα-
ριασμού λαϊκής οικογένειας δεν προχώρησε 
στο δήμο μας. Το γεγονός ότι παίρνουμε όλα 
τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, ότι μει-
ώσαμε και απαλλάξαμε οικογένειες από δη-
μοτικά τέλη και τροφεία.

Βλέπει τα αποτελέσματα των διεκδικήσεων 
μας για έργα με κριτήριο τις ανάγκες του 
λαού. Τις εκτεταμένες παρεμβάσεις 1,3 εκ 
ευρώ στα σχολεία της πόλης, την κατασκευή 
του Βιοκλιματικού, το έργο της αποχέτευσης 
με δωρεάν τις συνδέσεις στους κατοίκους, 
την ανανέωση του στόλου οχημάτων του 
Δήμου, την ανακατασκευή των παιδικών χα-
ρών κ.ά. έργα συνολικού ύψους πάνω από 
10εκ€. Αναγνωρίζει την συμβολή μας στην 
ολοκλήρωση του αγώνα του για την περιέλ-
θει οριστικά το Σκοπευτήριο της Καισαρια-
νής στο λαό και τις ανάγκες του. Ότι τιμήσα-
με την ιστορία της πόλης.  

Αυτή η αποδοχή αποτελεί μήνυμα συστρά-
τευσης για τις εκλογές. Μήνυμα ότι η Και-
σαριανή θα συνεχίσει στην ίδια αταλάντευτη 
πορεία.

Πώς κρίνετε την προεκλογική κρι-
τική των άλλων συνδυασμών απέ-
ναντι στη διοίκηση της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης» στο Δήμο Καισα-
ριανής;

Η Λαϊκή Συσπείρωση απέδειξε όλα αυτά τα 
χρόνια το τι μπορεί να πετύχει μια δημοτική 
αρχή με όπλο τον αγώνα, τη διεκδίκηση και 
την συμπαράσταση του κόσμου, βάζοντας 
προτεραιότητά της τις λαϊκές ανάγκες και 
μόνο. Οι άλλες δυνάμεις ούτε θέλουν ούτε 
μπορούν να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο. 
Πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Αφού είναι δε-
σμευμένες στην αντιλαϊκή πολιτική που κυρι-

αρχεί. Η κυβερνητική παράταξη Συνεργα-
σία Πολιτών την στήριξε με νύχια και με 
δόντια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύ-
ριος Βοσκόπουλος υποστηρίζει ότι δε θα 
αντιπολιτευτεί καμία κυβέρνηση. Έσπευσε 
να πάρει το χρίσμα από όλο τον παλιό 
δικομματισμό και τις παραφυάδες του. Η 
κυρία Γραφίδου χλευάζει τους αγώνες του 
λαού και τα αποτελέσματά τους.

 Δεν μπορούν να φτάσουν τον πήχη εκεί 
που τον έχουμε φτάσει. Γι’ αυτό και προ-
σπαθούν να «εξαφανίσουν» την τεράστια 
προσπάθεια που κάναμε αυτά τα χρόνια. 
Κι όμως, όλοι τους γεμίζουν τα προγράμ-
ματά τους με έργα που έχουμε εξασφαλίσει 
και ήδη έχουν δρομολογηθεί, όπως η μελέτη 
για το Σκοπευτήριο, ο οδοφωτισμός, το σχέ-
διο για τη διαχείριση των απορριμμάτων κ.ά. 
Μάλιστα ως δικές τους προτάσεις!

Οι πραγματικά δικές τους προτάσεις δεν 
κρύβονται, όσο κι αν προσπαθούν να τις ντύ-
σουν με ωραία λόγια. Είναι απέναντι από τα 
συμφέροντα του λαού. Αντί για διεκδίκηση 
χρηματοδότησης από το κράτος προτείνουν 
το τοπικό χαράτσωμα των δημοτών. Αντί για 
διεκδίκηση μόνιμου προσωπικού προτείνουν 
τις αντεργατικές ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΑλΟ. Αντί 
για προάσπιση της δημόσιας περιουσίας και 
των δημοτικών υπηρεσιών προτείνουν ΣΔΙΤ, 
ιδιωτικοποιήσεις, ξεπούλημα χώρων που κα-
τακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών.

Στις 26 Μάη καλούμε το λαό της πόλης μας 
να υπερασπίσει αυτά τα οποία μαζί κατα-
φέραμε. Να μην ανεχθεί να γίνει ούτε βήμα 
πίσω από αυτά. 

Να μην ανεχθεί επίσης, τα ψέματα, τις χυδαι-
ότητες και τον αντικομουνισμό που θα εντα-
θεί στο δρόμο προς την κάλπη. 

Σας κατηγορούν δήμαρχε ότι δεν 
έχετε λογική συνεργασιών και ότι 
αυτό θα δημιουργήσει δυσκολίες 
στη διαχείριση του Δήμου. Τι απα-
ντάτε;

Εμείς επιδιώκουμε και υποστηρίζουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις την πιο πλατιά και 
γνήσια συμμαχία που μπορεί να υπάρξει. Τη 
συμμαχία των εργαζόμενων, των αυτοαπα-
σχολούμενων, των συνταξιούχων, των νέων 
της πόλης μας στην πάλη για τα δικαιώματά 
τους. Αυτή τη συμμαχία υπηρετήσαμε και ως 
Δημοτική Αρχή. Κάθε σημαντική απόφαση 
που πήραμε έγινε με τη συμμετοχή και την 
στήριξη των συλλογικών φορέων και του 
λαού της πόλης στα ανοιχτά δημοτικά συμ-
βούλια. 

Σταθήκαμε δίπλα σε όλους τους Καισαρια-
νιώτες σε κάθε μικρό ή μεγάλο τους πρό-
βλημα, χωρίς να κοιτάμε την πολιτική τους 
τοποθέτηση. Σε αυτήν τη ρότα συνεχίζουμε. 

Ο λαός έχει γνωρίσει καλά τα προηγούμε-
να χρόνια τη συμμαχία όσων υπηρετούν τις 

αντιλαϊκές πολιτικές. Αυτών που υλοποίη-
σαν τα μνημόνια, τα αντιλαϊκά μέτρα, τη 
φοροληστεία του λαού, την αρπαγή 
όλων όσων με κόπους και αγώνες 
είχε κατακτήσει. Αυτή η συμμα-
χία όσο κι αν προσπαθεί να 
μασκαρευτεί ως «νέα» ή 
«ανεξάρτητη» έχει αρνητι-
κό πρόσημο για το λαό. 

Η ψήφος στη Λαϊκή Συ-
σπείρωση δε θα γίνει κάτι 
άλλο μετά τις εκλογές. 
Δεν θα μπει στο φανερό 
και αθέατο αλισβερίσι για 
καρέκλες και προσωπικές 
φιλοδοξίες. Γίνεται δύνα-
μη του λαού!

Στις 26 Μάη να γεμίσουν 
οι κάλπες με κόκκινα γα-
ρύφαλλα! Συνεχίζουμε στο 
δρόμο της ελπίδας και της 
πάλης! Με δημοτική αρχή 
ξανά πρωτοπόρα, μαχητι-
κή, στήριγμα στην πάλη  του 
λαού!

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ, 
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
«Προτεραιότητά μας οι λαϊκές ανάγκες και μόνο»

«Δύναμη του λαού 
η ψήφος στη Λαϊκή 

Συσπείρωση!»



[Βύρωνας]
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