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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.Ανδρέας Αρβανιτάκης
Αρχισυντάκτης

Είχα σκεφτεί να αφήσω την στήλη κενή 
ως ένδειξη διαμαρτυρίας γι΄ αυτό που 

ονομάζουμε Δημοτικές και Περιφερειακές 
εκλογές 2019 στο Ζωγράφου. Όμως, αντ’ 
αυτού επέλεξα να εκφράσω τους λόγους 
που με οδήγησαν σε αυτή τη σκέψη.

Μετά το αίσχος του 2014 με διασπάσεις, 
ύβρεις, ένταση και παντελή έλλειψη ου-
σιαστικών προτάσεων και επιχειρημάτων 
είχα την ελπίδα ότι μια κάποια διόρθωση θα 
γινόταν στις ερχόμενες εκλογές του 2019. 
Αλίμονο... Με ελάχιστες εξαιρέσεις, το μόνο 
που βλέπουμε και πάλι είναι λάσπη, ακα-
τάσχετη οχετολογία ενός υποψηφίου προς 
άλλον και κούφια συνθηματολογία αντί για 
επιχειρήματα.

Αλήθεια, τι ελπίδα έχει ο ψηφοφόρος 
μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα να μπορέσει να 
σχηματίσει μία καθαρή εικόνα της κατά-
στασης βάσει του προγράμματος του κάθε 
συνδυασμού; Φαίνεται έχει κυριαρχήσει η 
τακτική “κονταίνω τους άλλους για να ψη-
λώσω εγώ.

Καλώ τους συμπολίτες μου έστω και τις 
τελευταίες αυτές μέρες να κλείσουν τα αυ-
τιά τους στις ύβρεις και να ακούσουν, να 
δουν, να διαβάσουν τα προγράμματα και τις 
προτάσεις του κάθε συνδυασμού. Και φυ-
σικά να δουν και τα πρόσωπα που τα απαρ-
τίζουν, γιατί καλός ο νέος δήμαρχος αλλά 
δεν αρκεί, θα πρέπει να έχει και ικανούς 
συνεργάτες. Άτομα με γνώση, εμπειρία και 
ήθος και όχι απλά χειροκροτητές ή κράχτες 
που είναι όλη μέρα στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης βρίζοντας όσους δεν είναι μαζί 
τους ή τους κατακρίνουν.

Επιπλέον, υπάρχει και ο Κλεισθένης που 
μαζί του φέρνει και την απλή αναλογική. 
Σωστό ή λάθος το νέο σύστημα, λίγη σημα-
σία έχει πλέον καθότι με αυτό θα πρέπει να 
διοικηθεί ο Δήμος μας την επόμενη 4ετία. 
Το νέο αυτό σύστημα καθιστά ακόμα πιο 
σημαντική την επιλογή των δημοτικών συμ-
βούλων που θα μας εκπροσωπήσουν στο 
νέο ΔΣ που θα αναδειχθεί την 26η Μαΐου. 
Χρειαζόμαστε άτομα όχι απλά ικανά αλλά 
και ανοιχτά με δυνατότητα συνεργασίας, η 
οποία θα καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για να διοικηθεί ο Δήμος μας.

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727
Κιν.: 697 2997912

epikoinonia2016@gmail.com

www.epikoinonia.info



Δεληγιαννίδης Δημήτρης 
Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος

Απλή Ανα(Λογική) – Απλές Κουβέντες...
Δεν αλλάξαμε τίποτα σημαντικό στην Πόλη μας

Δεν επηρεάσαμε την απόφαση των νέων να απέχουν πολιτικά.

Δεν αλλάξαμε τρόπο να σκεφτόμαστε.

Δεν απομονώσαμε τους διαπλεκόμενους του παρελθόντος.

Δεν κοιτάξαμε τις πραγματικές ανάγκες της Πόλης μας.

Στα ΔΕΝ πάμε μαζί με λογική για τα ΠΡΕΠΕΙ.

Υποψήφιος Δήμαρχος ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΔΑΣ

• Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γουδί, φοιτώ-
ντας στο 4ο Δημοτικό και 5ο Γυμνάσιο - Λύκειο.

• Ενεργός αθλητής από το 1995 έως το 2009 με 
13 διακρίσεις σε Εθνικό επίπεδο & συμμετοχές 
σε Βαλκανικά & Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

• Πτυχιούχος προπονητής της ΓΓΑ με άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος στα αθλήματα του 
ΚΑΡΑΤΕ & KICK BOXING.

• Αρχιπροπονητής & Πρόεδρος της Τεχνικής 
Επιτροπής στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού 
Ενόπλων Δυνάμεων.

• Εργάζεται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδρυ-
τής & Εθνικός Προπονητής της Πρωταθλήτριας 
Βαλκανίων Ομάδας ΚΑΡΑΤΕ.

• Παράλληλα προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπη-
ρεσίες του στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητι-
σμού Κωφών ως Ομοσπονδιακός Προπονητής, 
έχοντας αναδείξει 2 κωφούς αθλητές στην 5η 
θέση των Ολυμπιακών Αγώνων.

• Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ & Αντιπρόεδρος 
στην Ελληνική Ομοσπονδία ΚΑΡΑΤΕ, αλλά και 
έφορος της Εθνικής ομάδας αυτής.

• Πατέρας 2 παιδιών.
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[Δημοτικά]

ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΕΝΕΣ
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Κάνοντας περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα
H Ελληνική Ένωση για την αξι-

οποίηση τεχνολογιών διαδι-
κτύου Html.Gr στα τρία χρόνια λει-
τουργίας της προσπαθεί να προάγει 
την χρήση των τεχνολογιών διαδι-
κτύου θεωρώντας ότι αυτές αποτε-
λούν ένα μοχλό ανάπτυξης για την 
χώρας μας σε όλα τα επίπεδα ( οι-
κονομικά, πολιτικά, κοινωνικά κ.α.)

Το αυτό πράττει και στην πόλη 
μας, όπου έχει τα γραφεία και την 
φυσική του έδρα, με κλασικό πα-
ράδειγμα την δέσμευση του ονό-
ματος radiozografou.gr που είχε 
εγκαταλειφθεί από τον Δήμο και 
την επαναλειτουργία του ιντερνε-
τικού ραδιοφώνουν με τα λιγοστά 
μέσα που διαθέτει ο σύλλογος.

Στην προσπάθεια του να προω-
θήσει αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις 
στη δημόσια πολιτική σκηνή έχει 
απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις δη-
μοτικές παρατάξεις προκειμένου 
να συζητήσουν τις προτάσεις τους 
για το κομμάτι της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και να μεταφέρουν 
το βάρος της πολιτικής ατζέντας 
εκεί και όχι σε άλλα ιδεολογικά και 
πολιτικά ζητήματα.

Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθη-
κε ο επικεφαλής της παράταξης 
Ζωγράφου Ώρα για Δουλειά και 
ο υπ. Δήμαρχος Ζωγράφου, Βα-
σίλης Θώδας με τον οποίο έγιναν 

πολλές συναντήσεις προκειμέ-
νου να αποκρυσταλλωθούν κά-
ποιες θέσεις που θα αποτελέσουν 
τον πυρήνα του προγράμματος 
της παράταξης του. Αυτές είναι οι 
ακόλουθες και πλην του δεύτερου 
σημείου όλες είναι εφικτές με μη-
δενικό κόστος με χρήση ανοικτών 
τεχνολογιών και άμεσα υλοποιήσι-
μες ( <100 ημέρες )

Live Streaming μέσα από τα 
social media των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου με πα-
ράλληλη δυνατότητα σχολιασμού 
και υποβολής online προτάσεων. 
Αυτό θα υπηρετήσει την λογική της 
διαφάνειας αλλά και της δημοκρα-

τίας θεμελιώνοντας τον διάλογο και 
την πολυφωνία. 

Ηλεκτρονική Υπογραφή που να 
εφαρμόζεται σε όλη την αλυσίδα 
της δημοτικής διοίκησης με στόχο 
να επιτρέψει στον δήμο εντός πε-
ριόδου ενός (1) έτους να διακινεί 
ηλεκτρονικά το 80% των εγγρά-
φων, μαζί με πολλά έγγραφα της 
καθημερινής λειτουργίας του και 
να αποτελέσει την βάση για ηλε-
κτρονικές εγγραφές, αιτήσεις σε 
ΚΕΠ και αλλού καθώς και πλη-
ρωμές ακολούθως. Απαιτείται μια 
περίοδος 6 μηνών για την προπα-
ρασκευή και την έναρξη σταδιακής 
υλοποίησης.

Δημιουργία ενός intranet το 
οποίο θα ενώνει σε επίπεδο πλη-
ροφόρησης όλες τις υπηρεσίες του 
Δήμου και θα έχει ως αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση πόρων υπηρε-
σιακής κινητικότητας. 

Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 
πολυκαταστήματος για τον Δήμο 
Ζωγράφου στο οποίο κάθε επαγ-
γελματίας της πόλης μας θα μπορεί 
απολύτως δωρεάν να έχει το δικό 
του ηλεκτρονικό κατάστημα.

Διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέ-
ματα τεχνολογίας αιχμής με παρο-
χή βεβαιώσεων παρακολούθησης 
για ενίσχυση του βιογραφικού των 
συμμετεχόντων. Η πόλη που φιλο-

ξενεί στα όρια της το μοναδικό δ-
ι-ιδρυματικό (ΕΜΠ – Παν. Αιγαίου) 
μεταπτυχιακό για την καινοτομία 
δεν μπορεί να αδιαφορεί για την 
εκπαίδευση και την καινοτομία.

Δωρεάν wifi στις κεντρικές πλα-
τείες του Δήμου και σε άλλα κομβι-
κά σημεία της πόλης. Γιατί η πρό-
σβαση στο διαδίκτυο αποτελεί δι-
καίωμα του πολίτη και υποχρέωση 
μιας δημοτικής αρχής που σέβεται 
τον δημότη της αναγνωρίζοντας η 
μη πρόσβαση στο διαδίκτυο από 
κάποιες ομάδες δημιουργεί ανισό-
τητες.

Η θεσμική συνεργασία με φο-
ρείς και Πανεπιστήμια όπως π.χ. 
το ΚΕΗΔ (Κέντρο Έρευνας για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) του 
Πανεπιστήμιου Αιγαίου για την 
προώθηση όλων των σχετικών ζη-
τημάτων.

Σύντομη η Ελληνική Ένωση για 
την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
Διαδικτύου Html.Gr θα απευθύνει 
δημόσια κάλεσμα προς όλες τις 
δημοτικές παρατάξεις της πόλης 
μας για να καταθέσουν και να δε-
σμευτούν για τις προτάσεις τους 
στο κομμάτι της Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης η οποία μπορεί να 
οδηγήσει στην ενατένιση του μέλ-
λοντος μας με μια βιώσιμη αισιο-
δοξία.

Γ ια όσους ακόμη δεν με γνωρίζουν, ονο-
μάζομαι Νικήτας Τσενές, είμαι 53 ετών, 

παντρεμένος με την Έθελ Λαλούνα και 
έχουμε μία κόρη 10 ετών. Γεννήθηκα στην 
Βέροια και κατάγομαι από το Δυρράχι Αρκα-
δίας. Στου Ζωγράφου μένω από το 1977, 42 
χρόνια τώρα και εδώ πήγα Γυμνάσιο και Λύ-
κειο, εδώ έμεινα και όταν σπούδαζα στο ΤΕΙ 
Πειραιά στη Σχολή Πολιτικών Δομικών έρ-
γων, στα Ιλίσια όταν παντρεύτηκα και τώρα 
ξανά στου Ζωγράφου.

Τελείωσα την σχολή του Ελληνικού Πο-
λιτισμού στο Ε.Α.Π. και τώρα τελειώνω και 
το Μεταπτυχιακό μου στην Δημόσια Ιστορία. 
Μετά το στρατιωτικό μου που υπηρέτησα 
ως έφεδρος αξιωματικός το 1994, άρχισα να 
δουλεύω σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρί-
ες παραγωγής και εταιρίες έρευνας (R&D) 
του χώρου, ενώ έχω παρακολουθήσει πολ-
λά σεμινάρια από κορυφαία Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού (Duke, Stanford, MIT, κλπ), 
ενώ έχω διδάξει σε πολλά άλλα. Από το 2005 
έως και σήμερα δουλεύω στον Τηλεοπτικό 
σταθμό της Βουλής.

Αποφάσισα να εκτεθώ ως υποψήφιος Δη-
μοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό “Ζω-
γράφου, Ώρα για δουλειά, ενωτική δύναμη 
για μια ανθρώπινη πόλη”, στο πλάι του Βα-

σίλη Θώδα, του υποψήφιου Δημάρχου. Δεν 
χρησιμοποιώ τυχαία το ρήμα “εκτεθώ”. Έτσι 
νιώθω, γιατί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κά-
νει ένας υποψήφιος. Να εκθέτει και να εκτί-
θεται. Εκθέτεις όταν λες αυτά που πιστεύεις, 
εκτίθεσαι, γιατί την επόμενη ημέρα, οι συν-
δημότες σου θα αναζητήσουν την αλήθεια 

αυτών που προεκλογικά έλεγες. Και ένας 
υποψήφιος οφείλει να προσπαθεί να κάνει 
πράξη τα λόγια του.

Δεν πιστεύω στον πολιτικαντισμό. Δεν 
πρόκειται να ακούσει κανείς ποτέ από εμέ-
να κάτι, το οποίο δεν μπορώ, τουλάχιστον, να 
παλέψω για να υλοποιηθεί. Είμαι τώρα, και 
θα είμαι και εάν εκλεγώ, πρόθυμος να ακού-
σω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κό-
σμος του Ζωγράφου και να προσπαθήσουμε 
να βρούμε μαζί λύση. Και αυτές τις λύσεις να 
τις περάσουμε στον Δήμο μας. Και αυτή είναι 
η μοναδική μου υπόσχεση προς όλους. Ότι 
θα παλέψω να δικαιώσω όσες και όσους με 
στηρίξουν και με εκλέξουν Δημοτικό σύμ-
βουλο.

Ιδέες και προτάσεις υπάρχουν. Πιστεύω 
στις πρακτικές λύσεις σε υπαρκτά προβλή-
ματα. Πιστεύω πως μία λακούβα που τα-
λαιπωρεί, πρέπει να κλείνει χθές και με τον 
σωστό τρόπο και όχι να γίνονται επιτροπές 
για την διαπραγμάτευση της επισκευής της 
που κρατάνε μήνες. Πιστεύω πως τα όποια 
έργα, πρέπει να τελειώνουν 8-10 μήνες πριν 
τις επόμενες εκλογές και να αρχίζουν την 
επομένη της ανάληψης της Διοίκησης του 
Δήμου και για αυτό, δεν πιστεύω σε έργα-βι-
τρίνες ούτε και σε μαγικές λύσεις. Πιστεύω 
στα μετρήσιμα αποτελέσματα. Πιστεύω στη 

συνέπεια, στην αφοσίωση και στη δουλειά.
Γιατί τώρα, μπορεί να αναρωτηθούν κά-

ποιοι, και που είσουν τόσον καιρό κρυμμέ-
νος; Γιατί τώρα μπορώ, είναι η απλή και μο-
ναδική και ειλικρινής απάντηση. Γιατί τώρα 
έχω την άνεση να ασχοληθώ με τα κοινά, 
χωρίς να γίνεται αυτό εις βάρος της οικογέ-
νειας και της εργασίας μου. Γιατί τώρα μπο-
ρώ να αφιερώσω πραγματικά τον χρόνο 
που αξίζει σε ένα τέτοιο λειτούργημα όπως 
η διοίκηση του Δήμου, γιατί δεν το βλέπω 
ούτε ως πάρεργο αλλά ούτε και ως σκαλο-
πάτι για οτιδήποτε άλλο. Αυτά οδήγησαν την 
πολιτική στον ξεπεσμό που βλέπουμε σήμε-
ρα, ο τυχοδιωκτισμός, τα ψέμματα και η εκ-
μετάλευση της συγκυρίας.

Αντίθετα, το δικό μου όραμα είναι άλλο. 
Και το δείχνουν όσα έχετε διαβάσει πιό 
πάνω. Δείχνουν ότι είμαι απέναντι σας ειλι-
κρινής, δεν μοιράζω υποσχέσεις, δεν σας 
κρύβω τίποτε. Σας δείχνω την θέση μου, τα 
πιστεύω και τις αρχές μου, σας δείχνω πως 
θα πορευτώ.

Για αυτό άλλωστε κατεβαίνω με τον συν-
δυασμό του Βασίλη Θώδα. Γιατί είναι ανοι-
χτός σε ιδέες, ανοιχτός σε συζήτηση, ακούει, 
δέχεται, έχει όραμα και έχει όρεξη για δου-
λειά και αυτό είναι μεγάλο προσόν σε μία 
θέση ευθύνης όπως αυτή του Δημάρχου.

Στην φωτογραφία διακρίνεται ο υποψήφιος 
δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας με τον ιδρυτή 

του συλλόγου και επιστημονικού υπευθύνου της 
ομάδας του συλλόγου Θανάση Δαβαλά. 
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Γ.Ζ: Θωμά, πες μου λίγα λόγια για εσένα. 
Γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με τα 
κοινά και να είσαι υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με το συνδυασμό «Ζωγράφου 
Μπροστά & Ακομμάτιστη δημοτική ένωση;

Θωμάς Πολίτης: Αγαπητή Γεωργία, γεννή-
θηκα στου Ζωγράφου κι έχω επιλέξει να 
ζω εδώ. Έχω περπατήσει κάθε στενό, σαν 
παιδί έχω παίξει σε κάθε πλατεία. Γνωρίζω 
την πόλη, τους ανθρώπους και τις γειτονιές 
τους και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω να 
την κάνουμε καλύτερη. Η καθημερινή μου 
ενασχόληση με τα παιδιά και ο τρόπος που 
βλέπουν με τα μάτια τους τον κόσμο ήταν το 
καλύτερο κίνητρο για να ασχοληθώ με τα 
κοινά. Πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου 
δεν ήμουν και ούτε μπορώ να γίνω. Είμαι 
ένας νέος άνθρωπος με προβληματισμούς, 
με όραμα για τον τόπο μου, με διάθεση για 
προσφορά.

Γ.Ζ: Ακούω με ενδιαφέρον όλα αυτά που 
μου λες, αλλά στην κοινή γνώμη επικρατεί 
η άποψη, ότι όσοι ασχολούνται με την πο-
λιτική το κάνουν για να εξυπηρετήσουν το 
ατομικό τους συμφέρον, για την προσωπι-
κή τους προβολή. Ποια είναι η γνώμη σου;

Θωμάς Πολίτης: Μπαίνω στην πολιτική όχι 
για να υποσχεθώ ότι θα δημιουργήσω. Μπαί-
νω στην πολιτική για να προσφέρω αυτό που 
έχω ήδη δημιουργήσει. Για μένα δεν είναι 
προσφορά αναγνωρισιμότητας και προβολής 
αλλά υλοποίηση οράματος που στηρίζεται 
στις πανανθρώπινες αξίες του αθλητισμού 
που τόσα χρόνια υπηρετώ με ακεραιότητα, 
ήθος και πάθος. Η προσφορά στον συνάν-
θρωπό μου με κάνει πιο πλούσιο. Πλουσιό-
τερο σε συναισθήματα. Υπάρχει μεγαλύτερη 
ανταμοιβή από να σε χαιρετάνε εγκάρδια στο 
δρόμο; Να σου χαμογελάνε; Στη εποχή που 
έχουμε ηθική πτώση των αξιών και επικρα-
τεί η λογική του όλα γίνονται για τα χρήματα, 
δυστυχώς είναι δύσκολο για τον διπλανό μας 
να αντιληφθεί ότι υπάρχει και αυτό το είδος 
ανθρώπου.

Γ.Ζ: Τις τελευταίες μέρες στα social media 
παίζει ένα σποτάκι σου με το σλόγκαν 
«υπεύθυνος Πολίτης είναι ο ενεργός Πολί-
της» και καλείς σε συμμετοχή στις κάλπες 
τον κόσμο. Τι σημαίνει για σένα ενεργός 
πολίτης;

Θωμάς Πολίτης: Ενεργός πολίτης είναι ο 
ενημερωμένος πολίτης. Να ενημερώνεται 
για τα κοινά, να αναζητά πληροφορίες, να 
συμμετέχει στο χώρο της δημόσιας συζή-
τησης, να διαμορφώνει κριτική σκέψη και 
να εκφράζει την άποψη του. Να διεκδικεί 
τα δικαιώματα του στο δημόσιο χώρο, να 
συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές και κοι-
νωνικές δομές διαμόρφωσης απόψεων ή 
λήψεις αποφάσεων όπως είναι οι φορείς 
αυτοδιοίκησης, τα κόμματα, αθλητικοί και 
πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ. Δυστυχώς στους 
νέους υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση 
για την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Λόγω 
του επαγγέλματος μου έχω ιδιαίτερη σχέση 
με τους νέους ανθρώπους. Θέλω η κοινω-
νία μας να είναι γεμάτη νέους ανθρώπους 
ενεργούς, με αυτοπεποίθηση, με διάθεση 
για προσφορά.

Γ.Ζ: Πως κρίνεις τη διοίκηση της κ. Καφα-
τσάκη;

Θωμάς Πολίτης: Ο καθένας από εμάς που 
κατοικεί στην πόλη του Ζωγράφου έχει την 
άποψη του και τη γνώμη του για τα πεπραγ-
μένα της απερχόμενης διοίκησης. Για άλ-
λους το πρόσημο είναι θετικό για άλλους 
αρνητικό. Άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει 
να σταθούμε στο παρελθόν. Το παρελθόν και 
τα λάθη που πραγματοποιήθηκαν θα πρέπει 
να είναι οδηγός για ένα καλύτερο μέλλον. 
Θα πρέπει να κάνουμε καινούργια πράγμα-
τα και να αξιοποιήσουμε όσες παρεμβάσεις 
έγιναν και βρίσκονται στη σωστή κατεύθυν-
ση. Και μπορούμε και έχουμε τη γνώση και 
θέλουμε…!

Γ.Ζ: Πώς βλέπεις το μέλλον του Δήμου, 
μέσα στις δύσκολες οικονομικό-πολιτικές 
συνθήκες που βιώνει η χώρα;

Θωμάς Πολίτης: Ο δήμος Ζωγράφου είναι 
μια εξαιρετική πόλη με πολλές δυνατότη-
τες, αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, ιστορία 
και άριστη γεωγραφική τοποθεσία. Κάτω 
από οποιεσδήποτε οικονομικές και πολι-
τικές συνθήκες, πιστεύω ότι το μέλλον του 

θα είναι λαμπερό και θα βρεθεί εκεί που του 
αξίζει. Η παράταξή μας « Ζωγράφου Μπρο-
στά & Ακομμάτιστη δημοτική ένωση» θα 
βρίσκεται στη διοίκηση της πόλης ώστε να 
διασφαλίσει αυτή την προοπτική. Σε συνερ-
γασία με τους πολίτες της πόλης, το διοικητι-
κό προσωπικό, τους εργαζομένους σε κάθε 
τομέα, στόχος μας είναι ο δήμος που ζούμε, 
να γίνει σημείο αναφοράς.

Γ.Ζ: Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος θα επι-
λέξει τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και την 
παράταξη «Ζωγράφου Μπροστά & Ακομ-
μάτιστη δημοτική ένωση στις επικείμενες 
δημοτικές εκλογές; Πιστεύετε ότι η δική 
σας παράταξη έχει τον πιο σωστό προ-
γραμματισμό; Τι είναι αυτό που την κάνει 
ξεχωριστή;

Θωμάς Πολίτης: Η επιλογή της παράταξής 
μας αποτελεί την καλύτερη επιλογή των 
συνδημοτών μας. Είμαστε άνθρωποι με 

όραμα και πραγματική διάθεση προσφοράς, 
πέρα από κομματικές ή όποιες άλλες στη-
ρίξεις, πέρα από συστήματα και πέρα από 
μηχανισμούς. Άνθρωποι πετυχημένοι στον 
επαγγελματικό τους κλάδο. Η παράταξή μας 
και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος εδώ και 
6 χρόνια είναι καθημερινά στους δρόμους 
αφουγκράζοντας την κοινωνία και τους προ-
βληματισμούς των δημοτών. Ήδη κυκλοφο-
ρεί το έντυπό μας με τις 99+1 παρεμβάσεις 
για να φτιάξουμε την πόλη μας. «Τα λίγα λό-
για ζάχαρη και τα καθόλου μέλι» έλεγε ένας 
προπονητής μου όταν ήμουν έφηβος. Πόσο 
δίκιο είχε. Έργα και όχι λόγια.

Γ.Ζ: Θωμά, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο 
σου. Καλή επιτυχία!

Θωμάς Πολίτης: Εγώ σ ευχαριστώ, Γεωρ-
γία, που μου έδωσες το βήμα μέσα από την 
«Επικοινωνία», να ακουστώ στους συμπολί-
τες μου.

[Συνέντευξη]

Ένας ενεργός πολίτης για το δήμο Ζωγράφου
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Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε
για το μέλλον της πόλης μας

Κωστής
Παπαναστασόπουλος

Βιολόγος MSc
Υποψήφιος Δήμαρχος Ζωγράφου 

Τηλ.: 210 3001542
Εκλογικό Κέντρο:

Λεωφ. Παπάγου 102
agapozografou.gr

Σ ε έναν εκ των πρωταγωνι-
στών των εκλογών αναδει-

κνύεται ο Άγης Παπακωνστα-
ντίνου και η παράταξή του «Εδώ 
ΖΩ – Βιώσιμη πόλη». Μπαίνοντας 
στην τελική ευθεία η μεγάλη πλει-
οψηφία του κεντροαριστερού χώ-
ρου συσπειρώθηκε γύρω από την 
παράταξη του κ. Παπακωνσταντί-
νου. Στο γεγονός συνέτεινε και η 
συμπόρευση με την νεοσύστατη 
παράταξη «Βιώσιμη πόλη» του 
Γιώργου Καππή. Αυτό δείχνει η 
ανταπόκριση του κόσμου συνολι-
κά αλλά και στελεχών που λόγω 
της διάσπασης του 2014 είχαν 
απομακρυνθεί από την ενεργό 
πολιτική και τώρα επανενεργο-
ποιούνται στο πλευρό του κ. Πα-
πακωνσταντίνου.

Χαρακτηριστικό του κλίματος 
ήταν τα εγκαίνια των γραφείων 
της παράταξής στο εμπορικό κέ-
ντρο Άνοιξη επί της λεωφόρου 
Παπάγου 30. Οι πολίτες έδωσαν 
δυναμικό «παρών» δείχνοντας 
πως η εν λόγω παράταξη διαθέτει 
μεγάλη δυναμική και διείσδυση 
στην κοινωνία. Τον λόγο έλαβε ο 
επικεφαλής της Βιώσιμης πόλης 
εκπαιδευτικός Γιώργος Καππής 

αναδεικνύοντας τους λόγους που 
προχώρησε την προεκλογική 
συμπόρευση με τον κ. Παπακων-
σταντίνου εκφράζοντας παράλλη-

λα την πεποίθηση πως η προσπά-
θεια αυτή θα βγει νικηφόρα από 
την εκλογική μάχη της επόμενης 
Κυριακής.

Ακολούθησε η ομιλία του υπο-
ψηφίου δημάρχου Άγη Παπα-
κωνσταντίνου. Πάντα μεστός ο λό-
γος του, αποφεύγοντας φανφάρες 

και χρησιμοποιώντας πάντα 
επιχειρήματα ο κ. Παπακων-
σταντίνου ανέφερε επιγραμ-
ματικά τους προγραμματικούς 
άξονες της παράταξής του για 
την επομένη των εκλογών, 
ευχαριστώντας παράλληλα 
τους παρευρισκόμενους για 
την αθρόα προσέλευσή τους. 
Αναφορικά με τον χαρακτήρα 
της παράταξής του είπε μετα-
ξύ άλλων «Το «Εδώ ΖΩ – Βι-
ώσιμη Πόλη» είναι σύμπραξη 
δύο δημοτικών παρατάξεων. 
Επιπλέον είμαστε η μόνη πραγ-
ματικά πολυσυλλεκτική παρά-
ταξη, αφού στην πράξη αφή-
νουμε πίσω τις αντιπαραθέσεις 
του παρελθόντος. Συμμετέχουν 
υποψήφιοι – κάποιοι εκ των 
οποίων είναι ήδη δημοτικοί 
σύμβουλοι – που το 2014 ήταν 
υποψήφιοι είτε με το ψηφοδέλ-
τιο της νυν δημάρχου Ζωγρά-
φου, είτε με το ψηφοδέλτιο του 
αειμνήστου δημάρχου Ζωγρά-
φου Κώστα Καλλίρη, είτε με το 
ψηφοδέλτιο του Αντώνη Πέττα. 

Αυτό το πολυσυλλεκτικό κι ενω-
τικό χαρακτηριστικό κανείς άλλος 
συνδυασμός δεν το διαθέτει.»

Ξεπερνάει κάθε προσδοκία η ανταπόκριση του κόσμου της Κεντροαρι-
στεράς στο κάλεσμα του Άγη Παπακωνσταντίνου ενόψει των εκλογών

Το «Αγαπώ Ζωγράφου» 
και ο Κωστής
Παπαναστασόπουλος
φορτσάρουν οδεύοντας
προς τις κάλπες

Πυκνώνει τις δράσεις και τις πε-
ριοδείες του ο Κωστής Παπανα-

στασόπουλος καθώς μπαίνουμε στα 
τελευταία μέτρα του προεκλογικού 
αγώνα. 

Μετά από τα πετυχημένα εγκαίνια 
των γραφείων του κατέστη σαφές ότι 
ο Κωστής και το «Αγαπώ Ζωγράφου» 
αποτελούν μία υπολογίσιμη δύναμη 
στις επερχόμενες εκλογές και θα δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο στη νέα 
δημοτική διοίκηση.

Έκτοτε και χωρίς ανάσα ο ίδιος και 
οι συνεργάτες του, άνθρωποι της κοι-
νωνίας και της διπλανής πόρτας στο 
σύνολό τους, οργώνουν τις γειτονιές 
της πόλης συνομιλώντας με τους κα-
τοίκους. Προχωρώντας ένα βήμα πα-
ρακάτω διοργάνωσαν συναντήσεις ανά 
γειτονιά προκειμένου να ακούσουν τα 
προβλήματα των κατοίκων αλλά και να 
τους ενημερώσουν για το πρόγραμμα 
και τις ιδέες του «Αγαπώ Ζωγράφου».
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ΥΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Ζωγράφου

anastasia_stamou@hotmail.com

Aναστασία
Παπαστάμου

Ιδιωτική Υπάλληλος

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
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Μ ε μία μεγαλειώδη σε κόσμο και 
παλμό συγκέντρωση στην πλατεία 

Αλεξανδρή (Γαρδένια) ξεκίνησε της 
προεκλογικές του ομιλίες ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Βασίλης Θώδας και η πα-
ράταξη «Ζωγράφου Ώρα για δουλειά, 
Ενωτική δύναμη για μια ανθρώπινη 
πόλη». Η προσέλευση του κόσμου ξεπέ-
ρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις 
κάνοντας τα στελέχη της παράταξης να 
μιλούν πλέον για ένα πολύ ξεκάθαρο 
μήνυμα νίκης.

Με την παρουσία τους τίμησαν, μετα-
ξύ άλλων, την ομιλία η Βουλευτής της 

ΝΔ κα Άννα Καραμανλή, οι υπ. Ευρω-
βουλευτές της ΝΔ  κα Μισέλ-Ασημακο-
πούλου, Στέλιος Κυμπουρόπουλος και 
Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος 
Δάφνης-Υμηττού και υποψήφιος βου-
λευτής της ΝΔ  κ. Σταυριανουδάκης, οι 
υποψήφιοι βουλευτές του Νότιου τομέα 
Τάσος Γαϊτάνης,   Κώστας Κυρανάκης, 
Ντόρα Πάλλη, Τέλης Αϊβαλιώτης , κα-
θώς και πολλοί υποψήφιοι από την πε-
ριφέρεια Αττικής με το ψηφοδέλτιο του 
Γιώργου Πατούλη.

Ο υπ. Δήμαρχος Βασίλης Θώδας στη 
συνομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων: «Η 

ώρα έφτασε. Για να διαλέξουμε το δρό-
μο που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα 
τέσσερα κρίσιμα χρόνια. Για να βγούμε 
από την απλή διαχείριση και να μπούμε 
στην πρωτοβουλία των κινήσεων. Για 
να σταματήσει η πόλη μας να υπομένει 
οπισθοχωρώντας και να αρχίζει ξανά να 
κερδίζει. Στις 26 Μαΐου ξεκινάνε οι νίκες.  
Νίκες για τη καθαριότητα, το πράσινο, το 
φωτισμό, τα πάρκα, τις παιδικές χαρές, 
τις υποδομές, νίκες για την πρόοδο, νίκες 
για την κοινωνική μέριμνα. Καμία χαμένη 
ψήφος, κανένα ρίσκο, καμία αμφιβολία 
στη δύναμη που έχει η πόλη μας. Στις 26 

Μαΐου δεν ψηφίζουμε απλώς. Αποφα-
σίζουμε για το αύριο της ζωής μας. Δεν 
μένουμε στα ίδια.  Δεν γυρνάμε πίσω. 
Στις  26 Μαΐου γυρνάμε σελίδα. Ξεκινά-
νε οι νίκες. Είμαστε αποφασισμένοι να 
κερδίσουμε για την πόλη μας. Είμαστε 
αποφασισμένοι να μην αφήσουμε κανέ-
ναν να μας οδηγήσει στην αδράνεια, στην 
απαισιοδοξία, στις χαμηλές προσδοκίες. 
Σήμερα μπορώ να το πω σε κάθε Ζωγρα-
φιώτη, σε κάθε Ζωγραφιώτισσα. Μπο-
ρούμε καλύτερα. Η πόλη μας να γίνει κα-
λύτερη για όλους  μας. Τώρα είναι η ώρα. 
Είναι ώρα για δουλειά. Καλή μας νίκη! »

Β Α Σ Ι Λ Η Σ  Θ Ω Δ Α Σ
Μήνυμα νίκης από την πλατεία Γαρδένιας
Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου στην μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Βασίλη Θώδα

και της παράταξης «Ζωγράφου Ώρα για Δουλειά, Ενωτική Δύναμη για μία Ανθρώπινη πόλη»



Το ψηφοδέ λτ ιο
της ΝΙΚΗΣ

ΝΟΥΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΤΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΤΣΟΥΜΑΝΙ ΓΚΕΝΤΙ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΝΟΒΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΝΤΕΛΟΥΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΩΣΚΟΛΟΣ)
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΡΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΤΙΝΑ)
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΕΝΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΛΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΒΒΟΥΛΑ (ΣΑΒΒΗ)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΟΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ (ΝΕΡΗΣ)
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΑΡΑΤΕ ΤΗΣ ΕΛAΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΟΑΚ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΔΑΦΝΗ-ΛΗΜΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΝΤΑ)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΖΗΛΦΟΥΚΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ - MHTTA
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ ΑΝΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΚΟΥΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

ΚΟΥΦΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,
ΥΠΑΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΠΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ-ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΜΠΟΒΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ

ΜΥΛΩΝΑ-ΠΙΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΜΑΙΡΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΩΝΗ (ΝΟΝΗ)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MULTIMEDIA

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΝΑ)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΜΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΔΡ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Υποψήφιος
Δήμαρχος

Βασίλης
Θώδας
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Κουφός Λεωνίδας 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Κιν: 694 445 8668

ενωτική δύναμη για
μια ανθρώπινη πόλη
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Παρούσα και κατά την περίο δο που ασκήσα-
με Διοίκηση και κατά την περίοδο που βρε-
θήκαμε στην Αντιπολίτευση. 

Η εμπειρία που έχω αποκομίσει, επιστημονι-
κά, επαγγελματικά και από το χώρο της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης είναι πολύπλευρη και 
έχω αποδείξει πως μπορώ να ανταποκριθώ 
σε όποιο έργο μου ανατεθεί. 

Μέλημά μου, ο πολιτισμός σε κάθε έκφανσή 
του, από την καθαριότητα μέχρι την αλλαγή 
νοοτροπίας στην καθημερινή επαφή με τους 
συνδημότες μου, από τη σωστή λειτουργία 
των σχολείων, μέχρι τη συνεχή επιμόρφω-

ση και την ουσιαστική ψυχαγωγία, από τη 
μέριμνα για το συνάνθρωπο – τη νέα γενιά, 
την τρίτη ηλικία, την εργαζόμενη μητέρα, τον 
άνεργο –, έως τη φροντίδα για τα ζώα.

Η Παράταξή μας «Πολίτες σε Δράση» χαρά-
ζει «Νέα Πορεία» και με το Γιώργο Γιαννα-
κόπουλο ως επικεφαλής, συνεχίζουμε και 
δημιουργούμε τις εξελίξεις με αποφασιστικό-
τητα, διάθεση προσφοράς, αίσθημα ευθύνης, 
συνέπεια, εμπειρία,  γνώση.

Οι επερχόμενες εκλογές είναι κρίσιμες. Δεν 
απέχουμε! Συμμετέχουμε! 

Εκτιμούμε και επιλέγουμε τους εκπροσώ-
πους μας με βάση την υπεύθυνη στάση και 
συνεπή πορεία τους στην κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή τους.

Σμαράγδη Ι. Αρβανίτη
Δρ. Αρχαιολόγος 
Πρώην Δημοτική Σύμβουλος 
Μέλος Δ.Σ. Μουσείου Γουναρόπουλου
Μέλος ΔΣ ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ, ως αντιπολίτευση,
εκπροσωπώντας την Παράταξη του Κ. Καλλίρη
Διετέλεσα: Αντιπρόεδρος ΝΠΔΔ Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Πρόεδρος Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, 
Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικής Μέριμνας, 
Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης.

Έχω θητεύσει:  Μέλος ΔΣ Νομικού Προσώπου Δήμου Ζωγράφου
Μέλος ΔΣ Πανελλ.Συλλόγου Υγειονομικών ΙΚΑ
Εκλεγμένος εκπρόσωπος συνεδρ.ΑΔΕΔΥ
Πρόεδρος Συλλόγων Γονέων 8ου & 15ου Δημοτ. Σχολείων
   και 4ου Λυκείου Ζωγράφου 
Γ.Γραμματέας ΑΟ Ζωγράφου-Μπάσκετ

Στο πλευρό του αείμνηστου Δημάρχου Κώστα Καλλίρη πίστεψα σε ένα όρα-
μα για ένα Δήμο για τους Πολίτες, ένα Ζωγράφου ανθρώπινο, καθαρό, λει-
τουργικό, με μέλλον και παρόν, χωρίς χρέη στο κράτος αλλά με έγνοια στον 
Δημότη. Σε αυτά τα βήματα θέλουμε να πορευτούμε με τον Γιώργο Γιαννα-
κόπουλο και όλους όσους έμειναν μαζί μας αλλά και αυτούς που ενώθηκαν 

και θέλουν να συνεχιστεί  το έργο εκείνου.

Κιν: 6977406581 
email: vangelismanos@hotmail.com  

facebook: vangelismanos1

Βαγγέλης ΜΑΝΟΣ 
Ιατρός

Π λήθος δημοτών και κατοίκων του Δή-
μου Ζωγράφου βρέθηκε την Δευτέρα το 

απόγευμα στην πλατεία Γαρδένιας στην κε-
ντρική προεκλογική συγκέντρωση των Κομ-
ματικών Οργανώσεων Ζωγράφου του ΚΚΕ.

Στην εκδήλωση μίλησε η Κωνσταντίνα 
Τσιουπρά, υποψήφια ευρωβουλευτής με το 
ΚΚΕ, ο Ανδρέας Καραβίδας υποψήφιος δή-
μαρχος Ζωγράφου με τη Λαϊκή Συσπείρωση 
και ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της 
ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος Περιφερειάρχης 
Αττικής με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ζωγράφου Α. 
Καραβίδας κάλεσε από το βήμα της εκδή-

λωσης τους δημότες να συστρατευτούν με 
τα ψηφοδέλτια  που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλες 
τις κάλπες, υπογραμμίζοντας πως δεν χρειά-
ζεται η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα 
“να αναζητούν τις διαφορές μεταξύ των επί-
δοξων διαχειριστών του «σάπιου» εκμεταλ-
λευτικού συστήματος άλλα ο ίδιοι να έρθουν 
στο προσκήνιο και να κάνουν την πραγματική 
διαφορά. Τέτοια διαφορά μπορεί να την κάνει 
μονάχα με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, ανα-
δεικνύοντας σε Δήμο, Περιφέρεια και Ευρω-
βουλή αγωνιστές, μαχητές της ζωής, με μόνη 
δέσμευση το ταξική τους θέση στο πλάι των 
εργαζομένων.”

Στη Γαρδένια η μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ
με Τσιουπρά, Καρβίδα και Πρωτούλη
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Παραδώσαμε στους κατοίκους τη 
βίλα Ζωγράφου, ως χώρο πολιτισμού 
και αναψυχής. Πετύχαμε όλο το κτή-
μα Ζωγράφου να ανήκει στο Δήμο!

 Ενοποιείται ο χώρος από την πλατεία 
Γαρδένιας που θα επανασχεδιασθεί 

λόγω της δημιουργίας του σταθμού 
του ΜΕΤΡΟ και την πλατεία 

Σωτηρίου Ζωγράφου (Δη-
μαρχείο) ως τον Αϊ Γιώρ-

γη και δημιουργούμε 
ένα σύγχρονο πάρκο 
25 στρεμμάτων στο 
κέντρο της πόλης. 

Δημιουργούμε δύο 
νέα κτίρια παιδι-

κών σταθμών 
στην οδό Γαλή-

νης και στην 

οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Δημοπρατούμε 
συγκρότημα Νηπιαγωγείων στο οικόπεδο 
Γρ. Αυξεντίου & Μακρυγιάννη.

 Παραδώσαμε επτά νέες παιδικές χαρές και 
κατασκευάζουμε άλλες πέντε (Αγ. Νικολά-
ου, Κολοκοτρώνη, πλ. Θεσσαλίας, Ούλωφ 
Πάλμε, Ωρίωνος).

 Ανανεώνουμε τα απορριμματοφόρα και 
το μηχανολογικό εξοπλισμό, τοποθετούμε 
υπόγειους κάδους και εφαρμόζουμε σχέ-
διο σύγχρονης διαχείρισης των απορριμ-
μάτων. 

 Αλλάζουμε την είσοδο της πόλης. Αγο-
ράσαμε το κτίριο Ποταμίτη και τα διπλανά 
οικόπεδα και τα αξιοποιούμε ως θέατρο, 
χώρο πρασίνου και πολιτιστικών δραστηρι-
οτήτων, με χρημαδότηση ΕΣΠΑ.

Αναβαθμίζουμε το δίκτυο ηλεκτροφωτι-
σμού, τοποθετώντας φω-
τιστικά led, στους δρόμους 
όλης της πόλης.

Επεκτείνουμε το δίκτυο φυ-
σικού αερίου στα σχολεία, 
δημοτικά κτίρια και στις γει-

τονιές της πόλης. 

 Αγοράσαμε τρία νέα λεωφορεία για μόνιμη 
Δημοτική Συγκοινωνία.

 Κατασκευάζουμε υπόγειο γκαράζ στην Πι-
ερράκου & Μπισκίνη.

 Επισκευάσαμε 6.800 τμ πεζοδρομίων και 
ασφαλτοστρώνοντας 88.500 τμ και συνεχί-
ζουμε, δίνοντας προτεραιότητα, σε οδούς 
με μεγάλες κλίσεις και λεωφορειακές 
γραμμές.

 Αναβαθμίσαμε το Ιλίσιο κολυμβητήριο, τα 
γήπεδα Α. Φώτσης, Γρ. Λαμπράκης, 5Χ5 
στο Γουδί και προχωράμε στην ανακαίνιση 
των γηπέδων στην οδό Αστερίου, Γουδί, 
Σωτήρης Πέτρουλας.

 Πραγματοποιούμε πρόγραμμα θερινής δη-
μιουργικής απασχόλησης για παιδιά, 6-12 
ετών, διάρκειας 6 εβδομάδων, με ΔΩΡΕΑΝ 
συμμετοχή.

 Δημιουργούμε ασφαλή και ελκυστικά σχο-
λεία με εκτεταμένες επισκευές.

 Επενδύουμε στον πολιτισμό και στις νέες 
τεχνολογίες για μία «έξυπνη» πόλη. 

ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στις 26 Μαΐου Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ 
Με σχέδιο και όραμα για την πόλη μας 

Με εντιμότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα



[Δημοτικά]
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Με πολύ παιχνίδι και κέφι 
η καλοκαιρινή του γιορτή
Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαΐου στο στέγαστρο 

του Πάρκου Γουδή η καλοκαιρινή γιορτή του Συλλόγου Γονέων Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ζωγράφου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
διασκεδάσουν μέσα από πολλά παιχνίδια που τους πρόσφερε το Drasis Camp, ενώ 
παρουσιάστηκε και το θεατρικό που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά του τμήματος του θε-
ατρικού παιχνιδιού του Συλλόγου. Παράλληλα, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν μερικές πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Επαγγελματίες της γειτονιάς μας



ΨΑΡΑΓΟΡΑ ZΩΓΡΑΦΟΥ
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