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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΛΤΟΥ ΜΠΑΝΤΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

«Στον ∆ήµο προέχει το
συµφέρον των πολιτών»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ
Τοπικές Εκλογές:
Η ώρα των νέων

Στον ∆ήµο, δεν χωρούν κοµµατικές
αποχρώσεις και αγκυλώσεις, που δεν θα µας
επιτρέψουν να κάνουµε το Βήµα Μπροστά
για την πόλη µας, τονίζει µεταξύ άλλων στη
συνέντευξή του ο Μίλτος Μπαντής.
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«Ζητάµε καθαρή εντολή
από την πρώτη Κυριακή
των εκλογών»
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ΑΛΕΞΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το ψηφοδέλτιο της
«∆ύναµη Ελπίδας»
Βύρωνα
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Οι αφανείς ήρωες
του Υµηττού µας
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ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΓΡΑΦΙ∆ΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Η υποψηφιότητα
που ταράζει
τα νερά

Μπροστά οι
ανάγκες του λαού!
Συνεχίζουµε!
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ΧΡ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ

∆ώστε µας
ισχυρή εντολή
να υλοποιήσουµε
το έργο µας

Το ψηφοδέλτιο
της Συνεργασίας
Πολιτών
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΒΟΛΟΣ
Ο πολιτισµός ως
πρόταση ανάπτυξης
και κοινωνικής
συνοχής
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Μαρία (Μαργκώ)
Ενεπεκίδη
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος
Μουσικός, Τραγουδίστρια
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Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Αρθρογραφία - Βύρωνας]

ΨΗΦΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΞΙΑ
Π

Γράφει ο Χρήστος Γώγος, Νευροχειρουργός.
Υποψήφιος δήµαρχος Βύρωνα.

ερνώντας τις τελευταίες µέρες από τη
Χρ. Σµύρνης, η εικόνα που µπορούσε
ν’ αντικρύσει κανείς έξω από τα εκλογικά
κέντρα των υποψηφίων δηµάρχων ήταν
θλιβερή. Σπασµένα τζάµια, µπογιές, αποµεινάρια «έκρηξης θυµού» και διαµαρτυρίας.
Θυµός, διαµαρτυρία, αγανάκτηση πιθανότατα. Από ποιους και γιατί; H διενέργεια πράξεων βίας δικαιολογεί, εξηγεί, δίνει απαντήσεις στα προβλήµατα; Είναι ποτέ δυνατόν;
Μπορούν στο πλαίσιο µιας δηµοκρατίας
– της δηµοκρατίας που θέλουµε να έχουµενα γίνουν αποδεκτά τέτοιας µορφής «µηνύµατα»;
Μαζί µε τους υπόλοιπους συνυποψήφιους, καταδικάσαµε αµέσως το συµβάν. Οι
ανακοινώσεις µας ήταν λίγο-πολύ παρόµοιες. Ίσως σ’ αυτές τις περιστάσεις κάθε φορά
ν’ ακούγονται και να γράφονται τα ίδια. Η
ενότητα, όµως, και η κοινή αντιµετώπιση
είναι σηµαντική. Κι εδώ είναι το σηµείο
κλειδί. Αυτή η κατάσταση πρέπει ν’ αλλάξει
ριζικά. Γιατί ήταν, πράγµατι, τύχη που δεν
περνούσε κάποιος συµπολίτης µας εκείνη
την ώρα έξω από τα συγκεκριµένα σηµεία.
∆εν θέλω καν να σκεφτώ τι θα συνέβαινε αν
αντιδρούσε κιόλας...
Ειλικρινά, δε µου αρέσει να κινδυνολογώ.
Παρόλα ταύτα, πρέπει να κατανοήσουµε ότι
αν εµείς, ως κοινωνία πολιτών, δεν περιθωριοποιήσουµε τέτοια φαινόµενα, ενωµένοι και αλληλέγγυοι, τίποτα δεν πρόκειται
να αλλάξει. Και εκείνο που επιθυµεί αυτή η

έσχατη µειοψηφία είναι την τροµοκράτηση
και το φόβο των πολιτών στην πορεία προς
τις κάλπες. Η αποχή –θεωρούν πως- αποτελεί όπλο στη φαρέτρα τους –και στη φαρέτρα εκείνων που «κάνουν τα στραβά µάτια»
στα κατά τόπους άβατα που έχουν δηµιουργήσει.
Όλοι οι παραπάνω, ποντάρουν στη –δικαιολογηµένη- δυσαρέσκεια του κόσµου για το
πολιτικό σύστηµα και τους εκπροσώπους
του ενδεδυµένοι τον µανδύα του «απολιτίκ».
Σ’ αυτό το σηµείο, θα σταθώ στα δηµοτικά
πράγµατα. Ποιον µπορεί ν’ αφήνει αδιάφορο
το µέλλον της πόλης του; Ποιος δε νοιάζεται
για το αν η γειτονιά του είναι καθαρή; Ποιος
δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική και
οικογενειακή του ασφάλεια; Ποιος θέλει να
πληρώνει δηµοτικά τέλη δίχως να του επιστρέφεται τίποτα έστω ως ένα έργο πνοής;
Τέσσερα βασικά ερωτήµατα που αποτελούν και τέσσερεις βασικούς πυλώνες
του προγράµµατος της παράταξής µας, της
Νέας Εποχής Βύρωνα. Το δηλώνω ευθέως, έτοιµος πάντα να λογοδοτήσω σε
εσάς στην περίπτωση που δεν τηρήσω τις
δεσµεύσεις µου ως δήµαρχος. ∆εν είµαστε όλοι ίδιοι. ∆εν έχουµε απολύτως καµία
σχέση µε τη σηµερινή δηµοτική αρχή που
αδιαφόρησε για τα στοιχειώδη προβλήµατα
των Βυρωνιωτών, που επένδυσε στην πολιτική συγκυρία ταυτιζόµενη απόλυτα µε τις
κυβερνητικές επιλογές, που δεν δίστασε να
αποδεχτεί τη δέσµευση των αποθεµατικών

που διέλυσαν την αυτοδιοίκηση.
Εµείς, αξιοποιώντας την πείρα τόσων
ετών στο ∆ήµο, δε διστάσαµε να στηρίξουµε
µε την ψήφο µας µια πλειοψηφία που είχε
χαθεί ήδη από τον πρώτο χρόνο της θητείας της. «Βάλαµε πλάτη» σε πολλά µε µόνο
γνώµονα το καλό του Βύρωνα. Η πρακτική
των συµµαχιών που εµείς πρώτοι –και µόνοι- δείξαµε στην παρελθούσα πενταετία είναι η παρακαταθήκη µας στις επερχόµενες
δηµοτικές εκλογές µε το σύστηµα της απλής
αναλογικής (παρόλες τις διαφωνίες µας).
Φυσικά και κάναµε λάθη. Μάθαµε από
αυτά και βγαίνουµε δυνατοί. Το επιτελείο
µας, οι άνθρωποι της Νέας Εποχής, είναι
συµπολίτες µας από κάθε µετερίζι της κοινωνίας (ιατροί, δικηγόροι, επιχειρηµατίες,
άνεργοι, καλλιτέχνες, αυτοαπασχολούµενοι
και τόσοι άλλοι). ∆υναµικό παρόν δίνουν και
οι νέοι του τόπου µας. Οι νέοι που αγαπούν
το Βύρωνα και θέλουν να τον δουν να πηγαίνει µπροστά και να δηµιουργεί.
Σας καλώ όλους, µαζικά, στις κάλπες της
26ης Μαΐου. Ούτε µία ψήφος δεν θα πάει
χαµένη! ∆ε θα δώσουµε σε κανέναν το δικαίωµα να παίζει µε τις ζωές µας. Με το
ψηφοδέλτιο της Νέας Εποχής κλείνουµε
την πόρτα στην οπισθοδρόµηση και ανοίγουµε εκείνη στο Βύρωνα της ανθρωπιάς,
της αλληλεγγύης, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας.
Η αξία της ψήφου µας είναι η δύναµή
της!

Κάποιοι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια
Σ

ε κάθε προεκλογική περίοδο οι αντεγκλήσεις, η σκληρή κριτική, ακόµα
και οι «κακίες» περισσεύουν. Ίσως να πει
κανείς ότι είναι κοµµάτι αναπόσπαστο της
πολιτικής. Αυτό όµως δεν είναι δικαιολογία
για όσους µε θράσος και υποκρισία διασπείρουν ψεύδη τις παραµονές των εκλογών.
Ο Χρήστος Γώγος δεν υπήρξε ποτέ δήµαρχος. Εκεί όµως που είχε την αρµοδιότητα, διακρίθηκε και µαζί έφερε διακρίσεις
στην πόλη µας. Το έργο µιλά από µόνο του:
το µοναδικό Κέντρο Υγείας αστικού τύπου
στην χώρα, το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρµακείο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της
Εργάνης, η συµµετοχή του Βύρωνα στη διοργάνωση της Ολυµπιάδας του 2004 µε τη
διέλευση της Ολυµπιακής Φλόγας, οι διανοµές τροφίµων σε απόρους. Για να µη µιλήσουµε για το ΚΕΠ Υγείας που «κάποιοι»
έκλεισαν, το κλειστό γυµναστήριο άθλησης
που «κάποιοι» έχουν αφήσει ως τώρα να
ρηµάξει. Αυτό είναι η «θηλιά» στον λαιµό
του Βύρωνα µας; Έτσι λέει πάντως ο κ. Πάγκαλος.
∆εν σφάζοµαι ούτε έχω ποτέ µου σφαχτεί µε κανέναν. Και φυσικά δεν επέβαλα

ούτε ανέχθηκα ποτέ λογοκρισία: δεν µου το
επιτρέπει ούτε το επίπεδο µου ούτε η κοινωνική µου καταξίωση. Ποτέ δεν υποσχέθηκα ψέµατα, ούτε έκανα το άσπρο-µαύρο
για χάρη των ψήφων. Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εγώ προσωπικά και η Παράταξη µας πάντοτε ρίχναµε την ψήφο µας µε
µόνο γνώµονα το καλό της πόλης µας, χωρίς να καταψηφίζουµε τα καλά της τωρινής
αρχής, µόνο και µόνο για στείρα αντιπολίτευση. Ακριβώς το αντίθετο µαρτυρούν
οι δηµιουργικές παρεµβάσεις µας για τις
ασφαλτοστρώσεις και τον προϋπολογισµό.
Όσον αφορά τις ανήκουστες κατηγορίες για την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, από που να αρχίσω; «Κάποιοι» καµαρώνουν για τις αποπληρωµές χρεών...
µε άλλα, επιπλέον χρέη, σα να αποτελεί
εξυγίανση και όχι συνέχεια του φαύλου
κύκλου. Οι ίδιοι που χρωστούν 1.000.000
σε προµηθευτές τη στιγµή που έχουν αποδειχθεί ανίκανοι ακόµη και στις απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων. Ασκούν
κριτική αυτοί οι άνθρωποι, σε µία προηγούµενη δηµοτική αρχή η οποία είχε θετικούς ισολογισµούς σε κάθε έτος πριν την
κρίση, που είχε εξοφλήσει κάθε οφειλή ως

το 2013, που δεν καθυστέρησε τις µισθοδοσίες ούτε για µία µέρα ακόµη και στις πιο
δύσκολες συνθήκες. Και όλα αυτά ενώ ο
Βύρωνας είχε προικιστεί µε τις περισσότερες και καλύτερες υποδοµές της ιστορίας
του.
Κάποιοι, πριν να τείνουν µε αυθάδεια το
δάχτυλο και να κάνουν τον κριτή, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη.
Άλλος διαχειρίζεται την ∆ηµοτική Επιχείρηση ενώ η εκλεγµένη σύζυγος του,
από προεδρική θέση στήριξε το Φεστιβάλ Μπύρας στο ∆ήµο, για να προωθήσει
εταιρία παραγωγής και διανοµής µπύρας
συγγενών άλλων εκλεγµένων. Αντιθέτως
δεν µας εξηγεί τι παράνοµο έχει συµβεί µε
το κυλικείο του Θεάτρου Βράχων και έχει
τόση πρεµούρα να περάσει από Συµβούλιο,
νέα σύµβαση; Προβλέπεται το καλοκαίρι να
µην υπάρχει ούτε νεράκι στο κυλικείο; Άλλος δεν έχει τη στοιχειώδη ευπρέπεια και
ταπεινότητα, µετά τη σωµατική του άσκηση να χρησιµοποιήσει τα ίδια αποδυτήρια
και το ίδιο λουτρό µε τους άλλους δηµότες.
Τόσο ακαταµάχητη είναι η σαγήνη της εφήµερης εξουσίας που σκιάζει κάθε λογική;
Το ποιόν του δηµοσίου προσώπου φαίνεται

από τη στάση του ως ίσος µεταξύ ίσων, στα
απλά, λιτά, καθηµερινά πράγµατα.
Σοκαριζόµαστε όταν βλέπουµε ανθρώπους που δε διαθέτουν ούτε τα στοιχειώδη
προσόντα να κρίνουν καλλιτέχνες παγκόσµιας διαδροµής. Και αυτό γιατί µε αυτήν
ακριβώς την παγκόσµια διαδροµή τους οι
καλλιτέχνες είχαν ρόλους σηµαντικούς,
που εκθέτουν τη γύµνια «κάποιων» σε κοινή θέα.
Και ας καταλάβουµε πως το «καλός και
ηθικός» δεν αρκεί για την διοίκηση ενός
δήµου, µίας περιφέρειας, ενός κράτους.
Θέλει όραµα, θέλει δυναµική, θέλει αποφασιστικότητα και στόχο, στόχο για τον
οποίο δεν θα γίνει δεκτή καµία έκπτωση
και κανένας συµβιβασµός.
Το ποιός, τέλος, έχει καταφέρει να κάνει
συγκλήσεις και να κινητοποιήσει ανθρώπους και δυνάµεις από κάθε ιδεολογικό
χώρο, µε κοινό παρονοµαστή το µέλλον
της πόλης µας... «κάποιοι» θα το δουν στις
κάλπες.
Χρήστος Γώγος
Υποψήφιος δήµαρχος Βύρωνα
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[Αρθρογραφία - Βύρωνας]

Καθοριστικός ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας για
την πρόληψη και την διαχείριση εκτάκτων αναγκών
z Πόσο προετοιµασµένοι είµαστε;
z Γνωρίζουµε τις σχετικές διατάξεις και
τις οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση µιας έκτακτης καταστροφής;
z Πόσοι γνωρίζουµε για το εγχειρίδιο
που αφορά τα µέτρα προστασίας για τα
Άτοµα µε Αναπηρία;
z Ποιά είναι τα απαραίτητα εφόδια µιας
έκτακτης ανάγκης; Το ∆ιοικητικό και
Εκπαιδευτικό Όργανο του Σχολείου στο
οποίο σπουδάζει το παιδί µου έχει µεριµνήσει για την ασφάλεια του; Πόσο
συχνή είναι η διοργάνωση Ασκήσεων
Ετοιµότητας; Υπήρχε άτοµο µε Αναπηρία
στο Σχολικό Τµήµα; Αν ναι, ήρθε εγκαίρως η Οµάδα Υποστήριξης του για να
βοηθήσει στην εκκένωση του; Το παιδί
µου κινδυνεύει από εξωσχολικούς παράγοντες και εάν ναι ποιά είναι τα µέτρα
πρόληψης που πρέπει να εφαρµοστούν
στην πόλη µου;
z Πόσο σηµαντική είναι η εκπαίδευση
στις Α’ Βοήθειες;

Γράφει η Ξένια Γεωργιάδου,
Πρόεδρος του Ι∆ΑΦΚ* &
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος Βύρωνα µε τη
«∆ύναµη Ελπίδας» – Αλέξης Σωτηρόπουλος

Κρίσιµα ερωτήµατα που αφορούν την
καθηµερινότητα µας.
«Μαθαίνω» για το Σεισµό, τις ∆ασικές
Πυρκαγιές, τις Πληµµύρες, τα Τεχνολογικά ατυχήµατα, τα Έντονα καιρικά φαινόµενα, και όλα τα φαινόµενα φυσικών
καταστροφών.
∆ιαδικασίες απαραίτητες στην Τοπική Κοινωνία για την Προετοιµασία και
την κινητοποίηση δυναµικού και µέσων
στην ετοιµότητα & αντιµετώπιση, την

Τηλ.: 6955 190 658
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Οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών,
την Αποκατάσταση των ζηµιών, την
Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών, την Παροχή ειδικών οδηγιών, την Επιστηµονική συνεργασία µε
αρµόδιους φορείς, τις Προτάσεις για τη
βελτίωση των δράσεων κ.α.
Η Ελλάδα είναι η 1η σε σεισµικότητα
χώρα στην Ευρώπη και η 6η σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΠ,
σηµαντική προϋπόθεση αποτελεί η προετοιµασία, για να µπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου κατά τη διάρκεια
του σεισµού και να έχεις την κατάλληλη
αντισεισµική συµπεριφορά.
Η σηµασία γνώσεων Α’ βοηθειών από
τους πολίτες οι οποίοι δεν είναι λειτουργοί υγείας, είναι σηµαντικός παράγων
σε µια κοινωνία σωστά δοµηµένη. Θα
έπρεπε στις σχολικές µονάδες όσο και
στο σύνολο των πολιτών αυτές οι εκπαιδεύσεις να αποτελούν θεσµό και να
διοργανώνονται σεµιναριακοί κύκλοι

Τηλ.: 6944 960 487

ετησίως όπως εξίσου και σεµινάρια
αυτοάµυνας αυτοπροστασίας για τους
πολίτες όλων των ηλικιών µε στόχο την
ασφάλεια τους.
Σκοπός όλων των ενεργών πολιτών,
γονέων και κηδεµόνων των µαθητών
της πόλης µας αλλά και όλης της χώρας
είναι να γνωρίζουν υπεύθυνα τον ρόλο
τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, εκφράζοντας την άποψη
τους και συµµετέχοντας ενεργά στην
κοινωνία.
Από το 2018 που ιδρύσαµε το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών µε την έγκριση του
Υπ. Εργασίας, εντάξαµε στις εκπαιδευτικές µας δράσεις τις ευπαθείς οµάδες
διότι κανένας δεν µπορεί να αποκλείσει
την παρουσία – συµµετοχή ατόµου µε
Αναπηρία σε περίπτωση καταστροφής ή
σε περιστατικό έκτακτης ανάγκης.
Μέσα από τις δράσεις µου στον εθελοντισµό και στα κοινά για πολλοστή φορά,
µε την υποψηφιότητα µου ως ∆ηµοτική
Σύµβουλος Βύρωνα δίπλα στον Αλέξη
Σωτηρόπουλο και από την εµπειρία µου
στα θέµατα πολιτικής προστασίας και
διασφάλισης υγείας των πολιτών θέτω
στόχους µε κίνητρο πάντα τον πολίτη και
την αναβάθµιση του βιοτικού του επιπέδου και την εκπαίδευση του σε όλους
τους τοµείς που αναφέροµαι παραπάνω.
*Ι∆ΑΦΚ (Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών)
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[Βύρωνας]

ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «∆ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» ΒΥΡΩΝΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞIOΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιος ∆ήµαρχος
1. ΑΛΑΒΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛ ΣΑΓΙΕΝΤ, Ιδιωτικός υπάλληλος 2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, Μηχανολόγος
Μηχανικός 3. ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Χειρούργος
οδοντίατρος 4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Χειρούργος οφθαλµίατρος 5. ΒΙ∆ΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ιδιωτική υπάλληλος 6. ΓΑΤΟΥ-ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ, Ιδιωτική
υπάλληλος 7. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΞΕΝΗ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Πρόεδρος
Ινστιτούτου ∆ιαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών – Πολιτική Προστασία 8. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ιδιωτική υπάλληλος 9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΝΤΕΜΗ) του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, Υπάλληλος Υπουργείου Τουρισµού 10. ΓΙΑΤΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισµού 11. ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μηχανικός Αυτοµατισµού
Marketing & Σύµβουλος Πωλήσεων 12. ∆ΑΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του
ΘΕΟΦΑΝΗ, ∆ιευθύντρια 3ου Γυµνασίου Βύρωνα- Μηχανικός
Η/Υ Συστηµάτων 13. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 14. ΕΝΕΠΕΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΓΚΩ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μουσικός-Τραγουδίστρια 15.
ΖΑΡΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, Αναπληρωτής Γραµµατέας ∆ηµοσίων Σχέσεων Π.Ε.Τ. ΟΤΕ 16. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιδιωτική υπάλληλος 17. ΚΑΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του
ΣΑΒΒΑ, ∆ικηγόρος 18. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ελεύθερος επαγγελµατίας-υδραυλικός 19. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Υπάλληλος Εθνικής Τράπεζας 20. ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Μετεωρολόγος – Σµήναρχος
Π.Α. ε.α. 21. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κοινωνική Λειτουργός 22. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κοινωνιολόγος 23. ΚΛΕΙΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Οικονοµολόγος 24. ΚΟΚΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ∆ικηγόρος 25. ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Έµπορος 26. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υπάλληλος ΕΡΤ 27. ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙ∆Α, Ιδιωτικός υπάλληλος 28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης 29. ΜΑΪΚΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ιδιωτική υπάλληλος 30. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ, Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος

31. ΜΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Τεχνολόγων Τροφίµων –
ιδιωτικός υπάλληλος 32. ΜΟΛΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
Γεωπόνος – Υπάλληλος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 33.
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ∆ηµόσιος υπάλληλος 34. ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ∆ικηγόρος 35.
ΝΤΟΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Ιδιωτική υπάλληλος 36. ΝΤΟΥΒΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Οικονοµολόγος - Εκπαιδευτικός 37.
ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Υποδιευθύντρια 1ου Λυκείου
Βύρωνα – Καθηγήτρια Πληροφορικής 38. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ηλεκτρονικός Μηχανικός 39. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ∆ικηγόρος 40.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ, Ιδιωτικός υπάλληλος
41. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΓΛΥΚΟΦΡΥ∆Η ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Συνταξιούχος ΤΕΒΕ 42. ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Συνταξιούχος Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 43. ΠΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΗΝΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 44. ΠΑΠΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπάλληλος
Υπουργείου Πολιτισµού 45. ΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
Υπάλληλος Υπουργείου Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
46. ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Ιδιωτική υπάλληλος
47. ΣΙ∆ΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Νηπιαγωγός
µε ειδίκευση στην ειδική αγωγή 48. ΣΙΟΥΝΤΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
(ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Οικονοµολόγος 49. ΣΚΑΛΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Συντονιστής ασφαλιστικών
πρακτόρων 50. ΤΑΜΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Ιδιωτική
υπάλληλος 51. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ, Σταθµάρχης ΟΣΥ
52. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ, Οικονοµολόγος
53. ΤΣΑΚΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΛΟΥΚΑ, Ιδιωτικός υπάλληλος 54.
ΤΣΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τεχνικός ∆ικτύων Ιατρικών
Αερίων & Οξυγόνου 55. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Αναλύτρια Πληροφοριακών Συστήµατων 56. ΦΙΣΤΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ του ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ, ∆οµικός – Σχεδιάστρια – Interior Designer
– Προγραµµατίστρια – Αναλύτρια Η/Υ 57. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, τέως αντιδήµαρχος 58. ΧΕΛΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 59. ΧΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Ιατρός Παθολόγος – ∆ιευθύντρια
ΕΣΥ Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» 60. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ, Καθηγητής φιλόλογος 61.
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[Καισαριανή]

Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΠΕΤΤΙΝΑΣ ΓΡΑΦΙ∆ΟΥ

Η υποψηφιότητα που ταράζει τα νερά
Ό

ταν σήκωσε το χέρι της και
δήλωσε παρούσα στη µάχη
της Καισαριανής, κάποιοι ξαφνιάστηκαν. Άλλοι αναρωτήθηκαν αν η
υποψηφιότητά της θα έχει τύχη.
Ο λόγος για την εκπαιδευτικό
Μπεττίνα Γραφίδου. Αναµφίβολα, η απόφασή της προκάλεσε αίσθηση και αποτέλεσε αντικείµενο
σχολιασµών και συζητήσεων. Μια
γυναίκα χωρίς κοµµατικές πλάτες
βγήκε µπροστά, διεκδικώντας την
ψήφο των συνδηµοτών µας. Το γεγονός αυτό κάθε άλλο παρά απαρατήρητο πέρασε.
Μολονότι τα προηγούµενα χρόνια είχε εµπλακεί ενεργά στα δηµοτικά επί Καµπάκα, έχοντας την
ευθύνη για ζητήµατα Παιδείας και
των Παιδικών Σταθµών, εντούτοις
δεν άφησε να φανεί το ενδιαφέρον
της για τον δηµαρχιακό θώκο.
Η σηµερινή της παρουσία στην
πρώτη γραµµή τροφοδότησε διάφορα σενάρια. Ορισµένοι πίστευαν
ότι βλέποντας τον σκληρό ανταγωνισµό θα αποσυρόταν. Ενώ δεν
ήταν λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν
ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να
πετύχει αξιόλογες εκλογικές επιδόσεις.
Η πραγµατικότητα µάλλον τους
διαψεύδει. Οι εκτιµήσεις και οι
εικασίες των αντιπάλων της περισσότερο εξέφραζαν ευσεβείς
πόθους. Και τούτο διότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η “Μπεττίνα”,
όπως την αποκαλούν οι φίλοι της,
έδειξε δυναµική. Βρέθηκε στο
επίκεντρο της προεκλογικής µάχης. Όσο πέρναγαν οι µέρες, όλο
και αποσπούσε την προσοχή µας.
Σε αυτό, βέβαια, συνέβαλαν και
τα στοιχεία της προσωπικότητάς
της. Οι πάντες της αναγνωρίζουν
την ενεργητικότητα, αλλά και την
οικειότητα, την αµεσότητα που τη
διακρίνουν. Όποιος τη γνωρίσει,
εύκολα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για έναν ‘φυσιολογικό’ άνθρωπο. Το προτέρηµα
της αυθεντικότητας προσθέτει δεν
αφαιρεί, σε µια περίοδο που ο κόσµος δείχνει αποστροφή σε κάθε
είδους «φωστήρες» και «σωτήρες».
Άλλωστε, η βαρύγδουπη έκφραση ‘κρίση εµπιστοσύνης’ δεν είναι
καθόλου υπερβολική. Εκφράζει
µια αναµφισβήτητη αλήθεια. Η
υπάρχουσα πολιτική, κοµµατική
και δηµοτική τάξη, είτε θέλουµε
είτε δεν θέλουµε, βρίσκεται σε
διάσταση µε την κοινωνία. Οι κατηγορίες που δέχεται είναι γνωστές. Μάλιστα, κυριαρχεί η άποψη
πως οι διάφοροι εκπρόσωποί µας
µοναδικό τους µέληµα έχουν την

ικανοποίηση των προσωπικών
τους φιλοδοξιών.
Παρακολουθώντας κανείς από
κοντά τις δραστηριότητες της
Μπεττίνας Γραφίδου, το πρώτο
που διαπιστώνει είναι ότι δεν µοιάζει καθόλου µε τους κοµµατικούς
εντεταλµένους και τους περισπούδαστους παράγοντες που αναζητούν ρόλους και αξιώµατα. Απέχει
παρασάγγας.
Σ’ αυτήν την ειδοποιό διαφορά
της, φαίνεται να επενδύει πολλά
και η ίδια. Εξ ου και συχνά επαναλαµβάνει ότι «τα µόνα ένσηµά
που έχω είναι από την εργασία µου
και την κοινωνική µου δράση». Σε
πρόσφατο άρθρο της δε, αναφερόµενη στην αυτοδιοίκηση, έθεσε το
δίληµµα «Κοινωνία των Πολιτών ή
κοµµατικών µηχανισµών και παραγόντων;»
Αντιλαµβανόµενη ότι σήµερα
οι πολίτες επιλέγουν τη δηµοτική
αρχή, όχι µε κοµµατικά κριτήρια,
αλλά µε κριτήρια ικανότητας, αδιαφόρησε για το οποιοδήποτε κοµµατικό χρίσµα, υποστηρίζοντας µε
έµφαση: «Ο δήµαρχος θα πρέπει να
διακρίνεται για τις γνώσεις και την
εµπειρία του, για την επάρκεια και
την αποτελεσµατικότητά του, για τη
διαχειριστική και πολιτική του ικανότητα. Και το κυριότερο, θα πρέπει
να διατηρεί ουσιαστική και άµεση
σχέση µε τους δηµότες». Όπως
επισηµαίνει, «πέρασαν οι εποχές
που ο δήµος λειτουργούσε είτε ως
‘ντουντούκα διαµαρτυρίας’ είτε ως
‘τροχονόµος’ κυβερνητικών και
κοµµατικών επιδιώξεων». Τις αντιλήψεις αυτές τις θεωρεί ξεπερασµένες. ∆εν ανταποκρίνονται στις
σηµερινές ανάγκες και απαιτήσεις.
Στην ουσία, µε τις συγκεκριµένες απόψεις η Γραφίδου προσπαθεί να διαφοροποιηθεί έναντι
των αντιπάλων της. Προβάλλει
µε ένταση την πεποίθησή της: «Η
αυτοδιοίκηση είναι µια σηµαντική αναπτυξιακή, αλλά και πολιτική
υποδοµή, που µπορεί να κάνει πολλά, υπερβαίνοντας ακόµη και τον
στενό κορσέ των περιορισµένων
αρµοδιοτήτων και χρηµάτων». ∆ιατείνεται δε ότι «αν έχεις σχέδιο για
την τοπική ανάπτυξη, αλλά και αν ο
δήµος διαθέτει ηγεσία που βλέπει
µακριά, είναι εφικτή η διασφάλιση
πρόσθετων οικονοµικών πόρων».
Θεωρεί πως η αξιοποίηση των
κοινοτικών ταµείων παρέχει δυνατότητες και πολλές ευκαιρίες.
Προκειµένου να τεκµηριώσει την
άποψή της αναφέρεται τόσο στην
ευχέρεια που έχει ο κάθε δήµος
να αναπτύξει πολυσήµαντο δίκτυο
κοινωνικών δοµών, όσο και στα

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση
των απορριµµάτων.
Μιλώντας για την Καισαριανή,
δεν παραλείπει να πει ότι «για τα
προβλήµατα της νέας φτώχειας
υπάρχουν ανεξάντλητες πηγές
χρηµατοδότησης». Στην περίπτωση
αυτή µνηµονεύει τον «πρύτανη της
αυτοδιοίκησης» –όπως τον χαρακτηρίζει-, τον αείµνηστο δήµαρχο
Ανωγείων Γιώργο Κλάδο. Ήταν ο
πρώτος που ενέταξε το ιστορικό

χωριό της Κρήτης στα προγράµµατα καταπολέµησης της φτώχειας, διασφαλίζοντας σηµαντικά
χρηµατικά ποσά. Όπως λέει: «Τότε
ούτε αρµοδιότητες υπήρχαν ούτε
καλά καλά γνωρίζαµε τις ευκαιρίες
που µας προσφέρει η ένταξή µας
στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Παρ’
όλα αυτά ο Γιώργος Κλάδος έδειξε
πως όταν υπάρχουν ανοιχτά µυαλά,
αλλά και σθεναρή πολιτική βούληση, µπορούν να γίνουν πολλά».
∆εν είναι τυχαίο ότι η Γραφίδου,

στην πρόσφατη οµιλία της στη διάρκεια των εγκαινίων του εκλογικού της κέντρου, εστίασε στα
παραπάνω ζητήµατα, λέγοντας:
«Μαζί µε όλους τους πολίτες της,
θέλω να κάνουµε την Καισαριανή
πυλώνα κοινωνικής αλληλεγγύης
και κοινωνικής πολιτικής. Εκείνο
που απαιτείται είναι συγκροτηµένο
σχέδιο για τις κοινωνικές δοµές,
για τις κοινωνικές υπηρεσίες που
έχουν ανάγκη οι συνδηµότες µας.
Το πρόβληµα της φτωχοποίησης
µεγάλου αριθµού συµπολιτών µας
δεν γίνεται να µας αφήνει αδιάφορους».
Εξίσου ιδιαίτερο βάρος δίνει και
στη διαχείριση των απορριµµάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι εξέδωσε και ειδικό έντυπο, µε κεντρικό µήνυµα «Το µέλλον ανήκει στα
σκουπίδια». Όπως υπογραµµίζει:
«Η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων είναι συνδεδεµένη µε την
καθηµερινότητα, µε την προστασία
του περιβάλλοντος, µε την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση δεν είναι
κάτι εξωτικό που συγκινεί τους ευαίσθητους περιβαλλοντικά πολίτες.
Ούτε είναι υπόθεση πολυτελείας.
Είναι πράξη ζωής, πολιτισµού, ευηµερίας και ανάπτυξης».
Η Μπεττίνα Γραφίδου δείχνει
να είναι ενδιαφέρουσα και ισχυρή υποψηφιότητα. Η συσπείρωση
που έχει πετύχει, το αποδεικνύει.
Όποιοι την υποτιµούν δεν αντιλαµβάνονται τις κυρίαρχες αντιλήψεις του εκλογικού σώµατος. Η
προσπάθεια κάποιων να τη µειώσουν, επικαλούµενοι το φύλο της,
δεν αποκλείεται να τους γυρίσει
µπούµερανγκ. Η ίδια, δεχόµενη µε
στωικότητα τα βέλη, αναφέρεται σε
περιπτώσεις γυναικών-δηµάρχων
σε µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως της Αν Ινταλγκό στο
Παρίσι. Οι δε πολιτικοί της φίλοι,
επιµένουν ότι µια «Γυναίκα µπορεί
την Καισαριανή να αλλάξει».
Πάντως, στην «κόκκινη» Καισαριανή δεν είναι λίγοι αυτοί που
θυµούνται τη φράση του Χαρίλαου
Φλωράκη «η κάλπη είναι γκαστρωµένη». Ο ανταγωνισµός είναι
σίγουρα µεγάλος. Οι υποψήφιοι,
που προσπαθούν να αποσπάσουν
την ψήφο των συµπολιτών µας,
πολλοί.
Η Μπεττίνα Γραφίδου, όσο περνούν οι µέρες της προεκλογικής
µάχης, ανεβάζει ταχύτητες. Σίγουρα οι απόψεις και οι θέσεις της
έχουν ενδιαφέρον και προκαλούν
συζητήσεις. Το πλεονέκτηµά της
ενισχύεται και από το γεγονός ότι
είναι µια γυναίκα µε δυναµισµό
και ταπεραµέντο.
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[Καισαριανή - Βύρωνας]

Συνεργασία για τη Βιώσιµη
Πράσινη Ανάπτυξη του Βύρωνα

Η επικεφαλής των Πρασίνων Βύρωνα Κατερίνα Στέφου µε τον Μίλτο Μπαντή

Ο

Μίλτος Μπαντής, υποψήφιος δήµαρχος Βύρωνα και επικεφαλής
του συνδυασµού «Μαζί για τον Βύρωνα» ανακοίνωσε σήµερα τη σύµπλευση
µε τον συνδυασµό «Βύρωνας- Πράσινος
∆ήµος» της Κατερίνας Στέφου: «Ένα είναι
το ζητούµενο: ο Βύρωνας να είναι αύριο
µια πόλη βιώσιµη, που θα σέβεται και θα
υπηρετεί τους δηµότες του. Σε αυτό το
πλαίσιο και κατόπιν εκτενών συζητήσεων
µε την Κατερίνα Στέφου, καταλήξαµε στο
συµπέρασµα, ότι ο κοινός τρόπος αντίληψης των προβληµάτων αλλά κυρίως η κοινή προσέγγιση στις λύσεις, µας οδήγησαν
στο να ενώσουµε δυνάµεις, προκειµένου ο
Βύρωνας, να κάνει το Βήµα Μπροστά, που
τόσο έχει ανάγκη. Τα προβλήµατα που αντι-

Τηλ.: 6996 402291

Τηλ.: 6974 394552

µετωπίζουµε είναι κοινά. ∆εν έχουν ούτε
χρώµα, ούτε απόχρωση και σε αυτή την κατεύθυνση η αντιµετώπισή τους είναι κοινή,
ενιαία και ανεξάρτητη από µονοµερείς και
δογµατικές κοµµατικές θέσεις. Είµαι βέβαιος, ότι αυτό ακριβώς αντιλαµβάνονται πλήρως οι πολίτες αυτής της πόλης και γι’ αυτό
θα µας εµπιστευτούν ώστε να είµαστε εµείς
η επόµενη ∆ηµοτική Αρχή του Βύρωνα».
Η συνεργασία του Μίλτου Μπαντή µε
την Κατερίνα Στέφου στο Βύρωνα, δεν
αποτελεί εξαίρεση. Στην Καισαριανή, το
Πράσινο Κίνηµα, ο κοµµατικός φορέας
της κυρίας Στέφου, αντίστοιχα, επέλεξε τη
στήριξη του υποψήφιου δήµαρχου Χρήστου Βοσκόπουλου, αντί για την αυτόνοµη
κάθοδο στις εκλογές.

[Αρθρογραφία Καισαριανή - Βύρωνας]

Αγαπητοί Συνδηµότες,
Σε µια εποχή που στην Ευρώπη καθώς και
σε πολλούς ∆ήµους της χώρας µας γίνονται
καινοτόµες και επαναστατικές αλλαγές, η
εγκατάλειψη και η παρακµή του ∆ήµου µας
είναι κάτι παραπάνω από εµφανείς.
Η καθηµερινότητα των πολιτών γίνεται όλο
και πιο δύσκολη.
Τα δικαιώµατα των πεζών καταπατούνται,
η καθαριότητα είναι πληµµελής και η ανακύκλωση ανύπαρκτη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν έχει αγγίξει καθόλου το ∆ήµο
Καισαριανής.
Οι ηλεκτρονικές εφαρµογές για µια σύγχρονη και έξυπνη πόλη είναι ανύπαρκτες επίσης.
Η κοινωνία των πολιτών είναι στο περιθώριο.
Η συµµετοχή άγνωστη λέξη. Η αυθαιρεσία
και µαζί µε αυτή και οι πελατειακές σχέσεις
ζουν και βασιλεύουν.
Η σηµερινή δηµοτική αρχή έχει επιδείξει
πλήρη ανικανότητα να διαχειριστεί τις τοπικές υποθέσεις. Με εξαίρεση κάποιες χρηµατοδοτήσεις από την Περιφερειάρχη Αττικής

και την Κυβέρνηση, δεν έχει καταφέρει να
ενταχθεί σε κανένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα.
Η ανικανότητα της τεκµηριώνεται από τη χαµηλή απορρόφηση των περιφερειακών κονδυλίων που δεν ξεπερνά το 6%.
Η ∆ηµοτική Αρχή του κ. Σταµέλου, χρησιµοποιεί το ∆ήµο ως κοµµατικό όχηµα για στείρο καταγγελτικό λόγο και αντικυβερνητικές
ανακοινώσεις που συνυπογράφονται µε τους
άλλους 4 ∆ηµάρχους που ελέγχει το Κόµµα
του στη χώρα µας.
Πέντε χρόνια χαµένα.
Ο ∆ήµος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης
ούτε φορέας αντικυβερνητισµού. Είναι φορέας δηµιουργίας και προσφοράς στο ∆ηµότη
και τις ανάγκες του.
Η “Καισαριανή Τώρα” παρουσιάζει ένα πρόγραµµα µε 23 δεσµεύσεις και αντίστοιχες
παρεµβάσεις για την καθηµερινότητα που
θα αλλάξουν την Καισαριανή στην επόµενη
τετραετία. Έργα µεγάλα και αναγκαία που θα
αλλάξουν το αυτοδιοικητικό αποτύπωµα της
πόλης.

Οι προτάσεις αυτές είναι απόσταγµα τεχνοκρατικής δουλειάς και εµπειρίας. Όλες οι
προτάσεις είναι κοστολογηµένες και έχουν
αξιοποιηθεί όλες οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης.

Να µην επιστρέψει ο ∆ήµος Καισαριανή στις
δυνάµεις της µιζέριας, της στείρας διαµαρτυρίας, της ιδεοληψίας, της οπισθοδρόµησης
και των κοµµατικών σκοπιµοτήτων. Το µέλλον ανοίγεται µπροστά µας ελπιδοφόρο.

Όλα µπορούν να γίνουν και θα γίνουν µε τη
δύναµη των ανθρώπων µας και τη δική σας.
Το µόνο που ζητάµε είναι την εµπιστοσύνη
σας.

∆ώστε µας ισχυρή εντολή να υλοποιήσουµε
το έργο µας.

Ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή.

Χρήστος Βοσκόπουλος
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Καισαριανής
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ʍɻʎʏʉʐɲʏʊʅʉʐʍΖʊʄɸʎʏɿʎʅʉʌʔɹʎʋʉʐ
ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ͕ ʃɲɿ ɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ Ͳʅɸ
ʏɻʆɴɲɽʑʏɸʌɻ͕ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɼɹʆʆʉɿɲͲ ɷʐͲ
ʆɲʅɿʃɼ ʏɻʎ ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʎ ʅɿɲʎ ʃʉɿͲ
ʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʏɻʆ ʏɹʖʆɻ͕ ɸʀʆɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ
ʃɸʃʏɻʅɹʆʉ ʏɻʎ ɷɻʅʉʃʌɲʏʀɲʎ ʃɿ ɲɶɲɽʊ
ɲɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʏʉ͘
Ȱʐʏʊ ʏʉ ɲɶɲɽʊ ʃɲʄʉʑʅɲʍʏɸ ʆɲ ʋʌʉͲ
ʍʏɲʏɸʑʍʉʐʅɸ͕ ʆɲ ɸʆɿʍʖʑʍʉʐʅɸ ʃɲɿ ʆɲ
ʋʌʉɴɳʄʉʐʅɸʘʎɷɻʅʉʏɿʃɼʋɲʌɳʏɲʇɻ͘
Ɉɻ ʍɻʅɸʌɿʆɼ ɸʋʉʖɼ ʅɳʄɿʍʏɲ ʋʉʐ
ɻ ʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɲʎ ɷʉʃɿʅɳɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃʌʀʍɻ͕ʉȴɼʅʉʎȲʐʌʘʆɲ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɸʋɸʆɷʑʍɸɿɲʏɲʄɳʆʏɸʐʏɲʍʏʉʏʉʅɹɲʏʉʐ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ͕ ɷɿɲʏɻʌʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ʋɸʋʉʀͲ
ɽɻʍɻ ʊʏɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʉ
ʋɸɷʀʉ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏɻʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎ ʍʐͲ

ʆɸʀɷɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʍʐʆʉʖɼʎ͕
ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲʎɹʏʍɿʃɲɿʏɻʍʉɴɲʌʊʏɸʌɻ
ɸʄʋʀɷɲͨɽɸʌɲʋɸʀɲʎͩʍʏɲʊʍɲʅɲʎʋʄɼʏͲ
ʏʉʐʆ͘ɅʌɸʋɸɿʆɲɸʋɿɷɿʙʇʉʐʅɸʏɻʆɲʆɲͲ
ɴɳɽʅɿʍɻʏɻʎɺʘɼʎʍʏɻʆʋʊʄɻʅɲʎʍʏʉͲ
ʖɸʑʉʆʏɲʎʍɸɲʐʏɼʏɻʆɲɶʘɶɼʏɻʎʗʐʖɼʎ
ʏʘʆʋʉʄɿʏʙʆ͘
Ƀ ʏʊʋʉʎ ʅɲʎ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ɹʆɲ ʃɲɿʆʉʑͲ
ʌɿʉ ʊʌɲʅɲ͕ ʅɸ ɳʇʉʆɸʎ ʏɲ ɷʉʅɿʃɳ ʍʏʉɿͲ
ʖɸʀɲʏɻʎʑʋɲʌʇɼʎʏʉʐ͗ʏɻʆɿʍʏʉʌʀɲʏʉʐ
ʃɲɿʏʉʆʋʉʄɿʏɿʍʅʊʏʉʐ͘
Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɷɿɳʍʘʍɻ ʏɻʎ ʃɲʌɷɿɳʎ
ʏɻʎɿʍʏʉʌʀɲʎʃɲɿʏʉʐʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑʅɸʅɿɲ
ʍʏʌʉʔɼʋʉʐɽɲɲʄʄɳʇɸɿʏɻʆɸɿʃʊʆɲʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʅɲʎ͘ȳɿɲʏʀʋʙʎɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆ
ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ʅɲʎ
ʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʊʏɲʆ ɲʋʉʇɸʆʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɹʎʏɻʎʌʀɺɸʎ͘
Ƀ ʍɸɴɲʍʅʊʎ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʌɿʃɼ ʅʆɼʅɻ͕ ɻ
ɷɿɲʔʑʄɲʇɼʏɻʎʍʏʉɲʃɹʌɲɿʉ͕ɻʅɸʏɲʔʉͲ
ʌɳʏɻʎʍʏɻʆɹɲɶɸʆɿɳʙʍʏɸʆɲɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɶɿɲɲʐʏɼʆʍʏɳʍɻɺʘɼʎ͕ɸʀʆɲɿɶɿɲʏʉʍʐʆͲ
ɷʐɲʍʅʊʅɲʎʋʌʙʏɿʍʏʉʃɲɽɼʃʉʆ͘
ɃʋʉʄɿʏɿʍʅʊʎɸʀʆɲɿɻʗʐʖɼʏɻʎʃʉɿʆʘͲ
ʆʀɲʎ͘ ȸ ɸʋɿʃʌɳʏɻʍɻ ʏʉʐ ɷɿʃɲʀʉʐ ʋɳʆʘ
ʍʏɻ ɷʑʆɲʅɻ͕ ʏɻʎ ʋɸɿɽʉʑʎ ʋɳʆʘ ʍʏɻ
ɴʀɲ͕ʏʉʐɷɿɲʄʊɶʉʐʍʏʉʆʅʉʆʊʄʉɶʉ͕ʏʉʐ
ʋʆɸʑʅɲʏʉʎʍʏɻʆʑʄɻ͘

ɃʋʉʄɿʏɿʍʅʊʎɲʃʐʌʙʆɸɿʏɻɴɲʌɴɲʌʊͲ
ʏɻʏɲ͘
Ʉʏɲʆ ʅɿʄɳʅɸ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʉʄɿʏɿʍʅʊ ʏʉʐ
Ȳʑʌʘʆɲ͕ɶɿɲʏʉʑʏɻʏɻɶɻ͕ʏɻʋʌʉʍʔʐɶɿͲ
ʃɼ͕ʏɻʆɿʍʏʉʌɿʃɼ͕ʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎɶɿɲʏɻʆ
ɲʆɳɷɸɿʇɼʏʉʐɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɹʖɸɿʏɲɴɳͲ
ʆɿ͘ȸʍʏʊʖɸʐʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲɴʄɹʋɸɿʗɻʄɳ͘
Ʌʉʄʑʗɻʄɳ͘
Ɉɿʎ ɸʋʊʅɸʆɸʎ ɻʅɹʌɸʎ ɽɲ ɸʃɷʉɽɸʀ ʃɲɿ
ɽɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌɼʍɸɿ ʏʉ ɲʆɲʄʐʏɿʃʊ ʋʌʊͲ
ɶʌɲʅʅɲ ʏɻʎ ʋɲʌɳʏɲʇɼʎ ʅɲʎ ʅɸ ʍʐɶʃɸͲ
ʃʌɿʅɹʆɻɲʆɲʔʉʌɳʃɲɿʍʏʉʃʉʅʅɳʏɿʏʉʐ
ʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑ͘ ȵʃɸʀ ɽɲ ɹʖʉʐʆ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊͲ
ʏɻʏɲʊʄʉɿʉɿʍʐʅʋʉʄʀʏɸʎʅɲʎʅɸʄɸʋʏʉͲ
ʅɹʌɸɿɲ ʆɲ ɶʆʘʌʀʍʉʐʆ ʏɿʎ ɴɳʍɸɿʎ ʋɳʆʘ
ʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɽɲʉʌɶɲʆʙʍʉʐʅɸʏɻɷʌɳʍɻ
ʅɲʎɶɿɲʅɿɲͨɁɹɲȵʋʉʖɼͩʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɶɿɲʏʉȲʐʌʘʆɲ͕ʏɻʋʊʄɻʏɻʎ
ʃɲʌɷɿɳʎʅɲʎ͘
ɃȳɸʙʌɶɿʉʎɁʏʊɴʉʄʉʎɸʀʆɲɿɸʃʄɸɶʅɹʆʉʎ
ȴɻʅʉʏɿʃʊʎ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʃɲɿ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ
ȴȵɅ;ȴɻʅʉʏɿʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼɅɲɿɷɸʀɲʎͿʍʏʉ
ȴɼʅʉȲʑʌʘʆɲ͘ȶʖɸɿʍʋʉʐɷɳʍɸɿȻʍʏʉʌʀɲ
ʃɲɿȰʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʍʏʉȵȾɅȰʅɸʅɸʏɲʋʏʐͲ
ʖɿɲʃɹʎ ʍʋʉʐɷɹʎ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ȲʐɺɲͲ
ʆʏɿʆɼʎ ɀʉʐʍɿʃʉʄʉɶʀɲʎ͘ ȵʀʆɲɿ ʊʅʘʎ ɸʐͲ
ʌʑʏɸʌɲɶʆʘʍʏʊʎɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʔʉʌɳʏʉʐ

ʍʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏɻʎʍʐʄʄʉɶɿʃɼʎʅʆɼʅɻʎ
ʅɹʍɲɲʋʊʏʉʃʉʅʅɳʏɿʏɻʎʄɲʁʃɼʎʅʉʐʍɿͲ
ʃɼʎʋɲʌɳɷʉʍɻʎ͕ʘʎʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊʎɷɿɸʐͲ
ɽʐʆʏɼʎ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ ͨȵʆ ɏɷɲʀʎ͕ͩ ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʘʎ ʌɲɷɿʉʔʘʆɿʃʊʎ ʋɲʌɲɶʘɶʊʎ ʏʉʐ
ϴϵ͕ϱɆͬɇʏɻʎȵʃʃʄɻʍʀɲʎʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ͘ȷɸɿ
ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅɸ ʏɻ ɶʐʆɲʀʃɲ ʃɲɿ ʏɲ ɷʑʉ
ʏʉʐʋɲɿɷɿɳʍʏɻʆʋʊʄɻʏʉʐȲʑʌʘʆɲ͘
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[Συνέντευξη]

Μ Ι Λ Τ Ο Σ

Μ Π Α Ν Τ Η Σ

«Στον ∆ήµο προέχει µόνο το
ενηµέρωσης, µε έµφαση κυρίως στους
µαθητές των σχολείων αλλά και στους
επιχειρηµατίες του Βύρωνα.

Κύριε Μπαντή, σύµφωνα µε
εκτιµήσεις, λόγω απλής αναλογικής,
για να σχηµατιστεί διοίκηση στο ∆ήµο
Βύρωνα µετά τις εκλογές, θα χρειαστεί
η συνεργασία τριών δηµοτικών
παρατάξεων. Πόσο έτοιµος είστε να
λειτουργήσετε σε ένα τέτοιο σύστηµα
µε αντιδηµάρχους διαφορετικών
παρατάξεων;
Από την πρώτη στιγµή που έγινε γνωστό
ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν µε το σύστηµα της απλής αναλογικής, εκφράσαµε
ανοιχτά τις αντιρρήσεις µας. Είναι ωστόσο, ένα δεδοµένο, το οποίο θα κληθούµε
ως νέα διοίκηση του ∆ήµου να διαχειριστούµε, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η
κάλπη θα «αποφασίσει» το εάν θα χρειαστεί συνεργασία περισσότερων των δύο
δηµοτικών παρατάξεων, ωστόσο αυτό
που οφείλουµε εµείς να κάνουµε, είναι να
διοικήσουµε µε στελέχη τα οποία έχουν
ως µοναδικό τους σκοπό το καλό αυτής
της πόλης. Έχουµε πει αρκετές φορές, ότι
στον ∆ήµο, δεν χωρούν κοµµατικές αποχρώσεις και αγκυλώσεις, που δεν θα µας
επιτρέψουν να κάνουµε το Βήµα Μπροστά
για την πόλη µας.
Ο ∆ήµος Βύρωνα διαθέτει από το 2008,
ένα διαφορετικό σύστηµα ανακύκλωσης
από τους µπλε κάδους των άλλων
∆ήµων, µε έµφαση στη διαλογή στην
πηγή. Παρόλα αυτά, προβλήµατα
υπάρχουν και µε το συγκεκριµένο
σύστηµα. Τι προτίθεστε να κάνετε
γι’αυτό;
Το θέµα της ανακύκλωσης αλλά και γενικότερα της καθαριότητας στον ∆ήµο µας,
είναι ένα από τα βασικότερα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουµε στην καθηµερινότητά µας. ∆υστυχώς, παρά τις προσπάθειές
µας τα τελευταία πέντε χρόνια να δοθεί η
πρέπουσα σηµασία και να διαµορφωθεί
ένα ρεαλιστικό Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Απορριµµάτων στην πόλη µας, η
δηµοτική Αρχή, µας γύρισε την πλάτη. Το
αποτέλεσµα αυτού είναι να υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις τόσο όσο αφορά τον
στόλο και τον µηχανολογικό εξοπλισµό
που απαρτίζει την συγκεκριµένη υπηρεσία, όσο και µειωµένο προσωπικό, το
οποίο κάνει υπεράνθρωπο αγώνα ώστε να
µπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχώς
αυξανόµενες ανάγκες που προκύπτουν.
Υπάλληλοι και οχήµατα στο όριο της αντοχής τους, ανύπαρκτοι οδοκαθαριστές, δυσοσµία. Κινήσεις δε, µη σωστά µελετηµένες, όπως την αγορά καφέ κάδων ανακύκλωσης, οι οποίοι δεν είναι συµβατοί µε
τα οχήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος µας, µε
αποτέλεσµα να παραµένουν στοιβαγµένοι
και ανεκµετάλλευτοι σε µια γωνιά στους
χώρους της υπηρεσίας.
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Πριν από χρόνια, ο ∆ήµος Βύρωνα είχε
αγοράσει 12 λεωφορεία για τη δηµοτική
συγκοινωνία. Σήµερα ταυτόχρονα
λειτουργούν µόνο τρία. Πιστεύετε ότι
η λύση είναι καλύτερη διαχείριση της
υπάρχουσας δηµοτικής συγκοινωνίας
η ένα διαφορετικό µοντέλο π.χ.
διαδηµοτική συγκοινωνία;
Οι διαπιστώσεις σας, είναι αληθείς. Πράγµατι, εξαιτίας της κακής διαχείρισης της
υπάρχουσας δηµοτικής Αρχής, η δηµοτική συγκοινωνία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Και σε αυτόν τον τοµέα, εάν δοθεί η πρέπουσα σηµασία και γίνει σωστός σχεδιασµός, πολύ σύντοµα οι πολίτες να είναι
σε θέση να εξυπηρετούνται, µε τακτικά
δροµολόγια, δίχως καθυστερήσεις και
άριστη διαχείριση του χρόνου τους. Εποµένως, απαραίτητη είναι µία νέα Μελέτη
Κυκλοφορίας στην πόλη, προκειµένου τα
λεωφορεία να διασχίζουν όσο το δυνατό
περισσότερους δρόµους της πόλης και να
εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερους Βυρωνιώτες. Η επαναλειτουργία
µάλιστα, του συστήµατος τηλεµατικής για
την ενηµέρωση των επιβατών σχετικά µε
τις ώρες αναχώρησης και άφιξης των λεωφορείων, θα διευκολύνει ακόµα περισσότερο τους δηµότες.

«Εµείς στο πρόγραµµά µας
τοποθετούµε την ανακύκλωση
στις προτεραιότητές µας»
Όσο αφορά την ανακύκλωση στον Βύρωνα, εδώ, παρουσιάζεται ένα… µοναδικό φαινόµενο, το οποίο µάλιστα, αποδεικνύεται και βάσει στατιστικών στοιχείων.
Παρ’ ότι οι πολίτες δείχνουν την θέληση
να ανακυκλώνουν, ο ∆ήµος αδυνατεί να
ανταπεξέλθει στο «κάλεσµα» αυτό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον προϋπολογισµό,
η πρόβλεψη για την ανακύκλωση ήταν…
µηδενική! Αυτό και µόνο είναι η πλέον

απτή απάντηση για το πού κατατάσσεται η
ανακύκλωση στον ∆ήµο µας.
Εµείς στο πρόγραµµά µας, «τοποθετούµε» την ανακύκλωση στις βασικές
µας προτεραιότητες. Σκοπός µας είναι να
εξασφαλίσουµε επαρκείς κάδους ανακύκλωσης, να επεκτείνουµε το δίκτυο υπογειοποιηµένων κάδων και να δηµιουργήσουµε «πράσινα σηµεία» ανακύκλωσης,
µε ταυτόχρονη πραγµατοποίηση δράσεων

Τι παραπάνω µπορεί να κάνει ο ∆ήµος
στον πολιτισµό; Υπάρχει κάτι που θα
θέλατε να αλλάξετε στη λειτουργία του
Φεστιβάλ Βράχων;
Ο Βύρωνας είναι µια πόλη που µπορεί να
υπερηφανεύεται τόσο για τους Βυρωνιώτες που διαπρέπουν µε την πορεία τους
στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και για τις γερές βάσεις πολιτισµού που έχει θέσει και
τον έχουν κάνει παγκοσµία γνωστό, όπως
το Κέντρο Μελέτης και Χορού Ρεϊµούνδου
και Ισιδώρας Ντάνκαν.
Το Φεστιβάλ του Θεάτρου Βράχων, είναι ένας θεσµός, ο οποίος, στο παρελθόν,
µετέτρεψε την πόλη µας σε σηµείο αναφοράς πολιτισµού. Ωστόσο, δυστυχώς,
όπως πολλοί µπορούν να διαπιστώσουν,
έχει υποβαθµιστεί αντί να γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης και τόνωσής του.
∆εν είναι δυνατόν να µην προβάλλεται το
πρόγραµµα του Φεστιβάλ, να ξεκινούν οι
εκδηλώσεις και να µην ανακοινώνεται
επίσηµα το παραµικρό. Γνωρίζετε και
εσείς, φαντάζοµαι, ότι υπάρχουν πολίτες,
οι οποίοι αγνοούν ακόµα και την διεξαγωγή του! Στόχος µας είναι η ανάδειξή του
στο µέγιστο βαθµό, µε ταυτόχρονο σχεδιασµό ετήσιου πολιτιστικού προγράµµατος
εκδηλώσεων, προκειµένου η πόλη µας

[Συνέντευξη]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

συµφέρον των πολιτών»
να αποτελέσει και πάλι σηµείο αναφοράς
της οικονοµικής και εµπορικής ζωής της
πόλης.
Σκοπός µας λοιπόν, είναι να αξιοποιήσουµε όλα τα εργαλεία και τις χρηµατοδοτικές πηγές για τον σχεδιασµό δράσεων
ενίσχυσής της και να διαµορφώσουµε
σχέσεις συνεργασίας µε τους επιχειρηµατίες του ∆ήµου Βύρωνα, ώστε να µεταφέρουν έγκαιρα και αξιόπιστα τα προβλήµατά τους.
Επιπλέον, δροµολογούµε την δηµιουργία γραφείου επιχειρηµατικότητας µε στόχο την ενηµέρωση και υποστήριξη των
επιχειρηµατιών, δίνοντας έµφαση στην
νεοφυή επιχειρηµατικότητα και την προώθηση της καινοτοµίας. Τέλος, θα καθιερώσουµε την «κάρτα δηµότη», διαµορφώνοντας µία πολιτική ωφελείας του πολίτη και
ενίσχυσης της οικονοµικής ρευστότητας
των επιχειρήσεων της πόλης.

να λάβει την προβολή που της αξίζει, να
προσελκύσει επισκέπτες και να τονωθεί η
τοπική επιχειρηµατικότητα.
Έχετε ταχθεί υπέρ της µετατροπής του
Βύρωνα σε µια «έξυπνη πόλη». Τι
σηµαίνει αυτό; Ποια είναι τα πρότυπα
σας;
Σε κάθε µας Βήµα Μπροστά για αυτήν τη
πόλη, η µόνη µας σκέψη είναι να γίνουν
ενέργειες προκειµένου να βελτιωθεί η
καθηµερινότητα και η ποιότητα ζωής των
πολιτών. Είµαστε γνώστες της κατάστασης
και εποµένως, αυτά που εµείς προτείνουµε στον συγκεκριµένο τοµέα, είναι λύσεις
πρακτικές, ουσιαστικές και εφαρµόσιµες.
Προτιθέµεθα λοιπόν, να εκσυγχρονίσουµε
το ασύρµατο δίκτυο, να δηµιουργήσουµε
σηµεία φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών, να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο διάδρασης του πολίτη µε τον ∆ήµο και τις
επιχειρήσεις µέσω µιας εφαρµογής, ενώ
στοχεύουµε ιδιαίτερα στην συµµετοχική διαδικασία των πολιτών µέσω νέων
τεχνολογιών, για την λήψη σηµαντικών
αποφάσεων, όπως τον προϋπολογισµό
αλλά και τεχνικά έργα. Το «στοίχηµά» µας
είναι η εγκατάσταση ειδικών µηχανηµάτων τύπου ΑΤΜ, τα οποία θα παρέχουν τη
δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν και
να εκτυπώνουν άµεσα πιστοποιητικά δηµοτολογίου και άλλα απαραίτητα έγγραφα,
εύκολα και µε απλό τρόπο, δίχως ταλαιπωρία και αναµονή.
Πως αξιολογείτε το έργο του Συνδέσµου
Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού
(ΣΠΑΥ); Τι προτίθεστε να κάνετε για την
προστασία του περιαστικού δάσους;
Το περιβάλλον και το πράσινο, αποτελούν
για εµάς υψίστης σηµασίας ζήτηµα. Η συνεργασία µας µε την Εθελοντική Οµάδα
∆ασοπροστασίας του Βύρωνα είναι συνεχής και προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να
στηρίξουµε τους ανθρώπους αυτούς, οι
οποίοι πολλές φορές, βάζουν σε δεύτερη µοίρα ακόµα και τις οικογένειές τους,
προκειµένου να προστατεύσουν τον Υµηττό µας.
Ο Σύνδεσµος Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού ωστόσο, ενώ από τον ∆ήµο
λαµβάνει σε ετήσια βάση περί τις 80.000
ευρώ, στην Εθελοντική µας οµάδα, επί τις
ουσίας, δεν επιστρέφει ανάλογες παροχές
αλλά και την στήριξη που της αρµόζει και
χρειάζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι ότι η διαχείριση, συντήρηση και ευθύνη των οχηµάτων τα οποία έχουν στην
διάθεσή τους οι Εθελοντές µας, επεστράφη στον ∆ήµο, ενώ θα µπορούσε κάλλιστα
να παραµείνει στον ΣΠΑΥ που είναι και ο
καθ’ ύλην αρµόδιος.
Πέραν τούτου, η δική µας µέριµνα όσο

«Επιτέλους πρέπει να δούµε το θέµα σοβαρά
και να διαµορφώσουµε έναν δήµο οποίος θα
είναι φιλικός στα ζώα»
αφορά το περιβάλλον, επεκτείνεται στην
συντήρηση και αναβάθµιση των υφιστάµενων χώρων πρασίνου, διαµορφώνοντας χώρους φιλικούς και στα κατοικίδια, στον σχεδιασµό και την προώθηση
δηµιουργίας µικρών εστιών πρασίνου
σε ελεύθερους χώρους, στην υλοποίηση
ολοκληρωµένων παρεµβάσεων σε γειτονιές που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, ενώ καθοριστικό ρόλο θα δια-

δραµατίσουµε και δράσεις πρόληψης και
αντιπυρικής θωράκισης του Υµηττού.
Πώς προτίθεστε να ενισχύσετε την
επιχειρηµατικότητα και την τοπική
οικονοµία στην πόλη;
Η πόλη του Βύρωνα βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο εποµένως, είναι απαραίτητη η
αναζωογόνηση της επιχειρηµατικότητας,
ιδιαίτερα της Αγοράς του Βύρωνα, ώστε

Σας έχουµε δει αρκετές φορές να
παρεµβαίνετε σε θέµατα που αφορούν τα
αδέσποτα στον δήµο µας, προκειµένου
να έχουν την απαραίτητη φροντίδα.
Ποιες είναι εκείνες οι πρωτοβουλίες
τις οποίες θα λάβετε προκειµένου να
εξασφαλίσετε τα απαιτούµενα;
Η αλήθεια είναι ότι η φροντίδα των αδέσποτων ζώων στον ∆ήµο µας, έγκειται
καθαρά και µόνο στην εθελοντική δράση
ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αφιερώσει
στην κυριολεξία, τη ζωή τους, στον σκοπό αυτό. ∆υστυχώς, ο χώρος που φιλοξενούνται είναι ένας χώρος ο οποίος δεν
έχει ούτε νερό, µε αποτέλεσµα πολλές
φορές να παρεµβαίνουµε, ώστε να σταλεί
βυτιοφόρο, προκειµένου να γεµίσουν οι
δεξαµενές.
Επιτέλους, πρέπει να δούµε το θέµα
σοβαρά, και να διαµορφώσουµε έναν
δήµο ο οποίος θα είναι φιλικός στα ζώα.
Θα προχωρήσουµε λοιπόν, σε σύµβαση
µε κτηνιάτρους για στείρωση και ιατρική
περίθαλψη αδέσποτων ζώων, σκοπός είναι να χοροθετήσουµε σηµεία στον δήµο
για σίτιση και παροχή καθαρού νερού στα
αδέσποτα, στους οποίους θα υπάρχουν
και µηχανήµατα δωρεάν παροχής συσκευασιών αποκοµιδής περιττωµάτων,
ενώ απαραίτητη θεωρούµε ότι είναι η δηµιουργία προγράµµατος για την καταγραφή και σταδιακή µείωση του αριθµού των
αδέσποτων ζώων µέσω στείρωσης, σήµανσης καταγραφής και εν τέλει υιοθεσίας. Η τοποθέτηση ειδικών µηχανηµάτων
ανταποδοτικής ανακύκλωσης επιστροφής
αξίας σε τροφή και νερό για τα αδέσποτα
ζώα, είναι απαραίτητη όπως επίσης και η
σήµανση, σε εµφανή σηµεία, η οποία θα
υπενθυµίζει τις ποινικές ευθύνες για την
κακοποίηση των ζώων.
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Ãéþñãïò Áë°ýñáò

Çëßáò Å. Ãïýëáò

¢ããåëïò Êáëëéáíéþôçò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

Ìïõóéêüò

Ìç÷áíïëüãïò °ç÷áíéêüò Ô.Å.

Åëåýèåñïò åðáããåë°áôßáò

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6945.678.166
www.mazigiatonvyrona.gr
almyras79@yahoo.gr

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6972.814.222
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iliasgoulas2012@gmail.com

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6932.434.509
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almirasgeorge

Çëßáò Ãïýëáò

Aggelos Kallianiotis

Ãéþñãïò ÊáñëáôÞñáò

×Üñçò Êüêïôáò

Äç°Þôñçò ÌçôñïãéÜííçò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

Åëåýèåñïò Åðáããåë°áôßáò

Ìïñéáêüò Âéïëüãïò - ÃåíåôéóôÞò

Åëåýèåñïò Åðáããåë°áôßáò
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hkokotas@yahoo.gr
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giorgoskarlatiras68@gmail.com

Haris Kokotas

ÑÝíá Ðáðáãåùñãßïõ

Åõèý°éïò
Ðáðáêõñéáêüðïõëïò

ÕðïøÞöéá Äç°ïôéêÞ Óý°âïõëïò
Åêðáéäåõôéêüò - ÉäéïêôÞôñéá ÊÝíôñïõ ÎÝíùí
ô. ÁíôéäÞ°áñ÷ïò Ðïëéôéó°ïý Âýñùíá Ãëùóóþí
ô. Ðñüåäñïò ÊÝíôñïõ ÍôÜíêáí
Ðñüåäñïò ÐáíáèçíáúêÞò Âýñùíá

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6945.893.700
www.mazigiatonvyrona.gr
dim.mitrogiannis@yahoo.gr

ÐáñáóêåõÞ (ÂéâÞ) Ñïäßôïõ
ÕðïøÞöéá Äç°ïôéêÞ Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

Óõí/÷ïò Öéëüëïãïò - Øõ÷ïëüãïò ÅéäéêÞò ÁãùãÞò

Öõóéêüò - Éäéùôéêüò ÕðÜëëçëïò

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6982.787.966
www.mazigiatonvyrona.gr
vroddor@gmail.com
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renamarpap@gmail.com
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ÃéÜííçò ÔóïõêáëÜò
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ÕðïøÞöéá Äç°ïôéêÞ Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

Öïñïôå÷íéêüò - Óý°âïõëïò Åðé÷åéñÞóåùí

Äéáóþóôçò ÅÊÁÂ

ÌïõóéêïóõíèÝôçò

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6943.780.228
www.mazigiatonvyrona.gr
athinasfyri@gmail.com

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6979.332.555
www.mazigiatonvyrona.gr
giannistsoukalas166@gmail.com

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 210 76.09.140
www.mazigiatonvyrona.gr
e_alexandraki@hotmail.gr

ÃÉÁÍÍÇÓ ÔÓÏÕÊÁËÁÓ

alekoschrysovergis

athinasfyri

athinasfyri

@sfyriathina

Âéâç Ñïäéôïõ

ΝΚΐΤΗʎΔΡΘΝΣΗΣͽʎΐΦ

ͩΘΐΝΐΔΌΝΐΘΞҢΞΛΘΣΘʎΦΣΗ

penelope.dafni
pinelopidafni

Ðçíåëüðç Í. ÄÜöíç

Ìáñôßíç Áíáóôáóßá

ÕðïøÞöéá Äç°ïôéêÞ Óý°âïõëïò

ÕðïøÞöéá Äç°ïôéêÞ Óý°âïõëïò

Äç°ïôéêÞ Óý°âïõëïò 2002- 2019
Ðñþçí: ÁíôéäÞ°áñ÷ïò Ðïëéôéó°ïý êáé Ðñüåäñïò Ï.Ð.Á
Åðé÷åéñç°áôßáò

Íçðéáãùãüò - Öéëüëïãïò

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6944.601.199
www.mazigiatonvyrona.gr
pinelopidafni@gmail.com

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6972.369.388
www.mazigiatonvyrona.gr • martininatassa@gmail.com

Ïé áöáíåßò

ÇÑÙÅÓ

ôïõ Õ°çôôïý °áò
ôïõ ÃéÜííç ÔóïõêáëÜ
ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

Äéáóþóôçò ÅÊÁÂ

1ç ÌáÀïõ 2019..
¢ëëç °éá Üíïéîç, Üëëï Ýíá êáëïêáßñé Ýñ÷åôáé.. êáé
âãáßíåéò °å ôá ðáéäéÜ óïõ óôï âïõíü °áò, ôïí Õ°çôôü
êáé íá ôá ëïõëïýäéá, íá ôá óôåöÜíéá, íá ç ÷áñÜ êáé ç
ãáëÞíç ðïõ íïéþèåéò üôáí ðåñðáôÜò °Ýóá óôç öýóç
êáé áêïýò °üíï ôç öáóáñßá ðïõ êÜíïõí ôá ðïõëéÜ..
êáé íá ïé °õñùäéÝò, íá ôá ðáé÷íßäéá, íá ðïõ ç øõ÷Þ
óïõ ãå°ßæåé áðü üëá áõôÜ ôá ùñáßá ðïõ âëÝðåéò êáé
îå÷íÜò Ýóôù êáé ãéá ëßãï ôá ðñïâëÞ°áôá ôçò êáèç°åñéíüôçôáò.
ÌÞðùò ü°ùò îå÷íÜò êáé êÜôé Üëëï ðïëý óç°áíôéêü;
¹ °Þðùò äåí ôïõ Ý÷åéò äþóåé óç°áóßá;
Ãéá íá Ý÷åéò êáé íá ÷áßñåóáé ôï âïõíü, ôç öýóç ãåíéêüôåñá êÜðïéïò Üëëïò åßíáé åêåß êáé ôï êïéôÜæåé ãéá
óÝíá êáé ãéá ôá ðáéäéÜ óïõ.
Ôï öõëÜåé íý÷ôá êáé °Ýñá. ÁöÞíåé ôç äïõëåßá ôïõ,
ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ, ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ, ôïí
åëåýèåñï ÷ñüíï ôïõ, ôéò äéáêïðÝò ôïõ.. ãéá íá Ý÷ïõ°å üëïé °áò áõôü ôï ðïëýôé°ï áãáèü.
Åßíáé ïé åèåëïíôÝò äáóïðñïóôáóßáò ôïõ Õ°çôôïý °áò,
ôçò æùÞò °áò êáé ôïõ °Ýëëïíôïò °áò áí ôï êáëïóêåöôåßò. Åßíáé áõôïß ðïõ âÜæïõí óôçí Üêñç ôï ÅÃÙ ôïõò
ãéá ôï ÅÌÅÉÓ êáé êÜðïéïé áðü áõôïýò äßíïõí êáé ôçí æùÞ
ôïõò êõñéïëåêôéêÜ.

Óôïí äÞ°ï Âýñùíá, ôïí äÞ°ï °áò ç åèåëïíôéêÞ ï°Üäá
îåêßíçóå ôçí æùÞ ôçò ôï 1985 êáé °Ý÷ñé êáé óÞ°åñá åßíáé
æùíôáíÞ êáé ðáñïýóá.
Ôï «ÊÝíôñï Ðñïóôáóßáò Äáóþí êáé Öõóéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò» üðùò åßíáé ôï åðßóç°ï üíï°á ôçò ï°Üäáò äéá÷ùñßæåôáé óôç Äáóïðñïóôáóßá êáé óôç Äáóïðõñüóâåóç, ç
ïðïßá åðéôõã÷Üíåôáé °å ôçí Ï°Üäá ¢°åóçò ÅðÝ°âáóçò
ðïõ Ý÷åé ïñãáíùèåß ãéá Ýêôáêôá ðåñéóôáôéêÜ êáé åðéêßíäõíá êáéñéêÜ öáéíü°åíá üðùò ðëç°°ýñåò, óåéó°ïß êáé
Üëëá.
Ç «Äáóïðñïóôáóßá» Ý÷åé ùò êýñéï áíôéêåß°åíï ôçí öýëáîç ôùí äáóþí áðü ðõñêáãéÝò, ñßøç °ðáæþí, ðñïóôáóßá ôçò ÷ëùñßäáò êáé ôçò ðáíßäáò êáé ãåíéêüôåñá ôçí
ðñüëçøç êáé ôçí åðéôÞñçóç ôïõ äáóéêïý °áò ðëïýôïõ.
Ç «Ï°Üäá ¢°åóçò ÅðÝ°âáóçò» ëüãù ôçò åðéöüñôéóçò
ôçò °å ôï°åßò °å áõîç°Ýíç åðéêéíäõíüôçôá äéáèÝôåé óõãêåêñé°Ýíç äï°Þ êáé éåñáñ÷ßá. Áðáñôßæåôáé áðü Ýíáí
ÅðéêåöáëÞò, ôïõò ï°áäÜñ÷åò êáé ôá °Ýëç ôçò.
Ãéá íá åðéôåõ÷èïýí üëåò áõôÝò ïé åíÝñãåéåò äéÜóùóçò
êáé ðõñüóâåóçò ç «Ï°Üäá ¢°åóçò ÅðÝ°âáóçò» áðáñôßæåôáé áðü Ý°ðåéñá °Ýëç ôá ïðïßá üëï ôï ÷ñüíï ðåñíïýí åéäéêÜ óå°éíÜñéá óå ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ äéáóôÞ°áôá

Ðáíáãéþôçò ÓéäÝñçò
ÕðïøÞöéïò Äç°ïôéêüò Óý°âïõëïò

Ðáíáãéùôçò-Óéäåñçò

áðü Áîéù°áôéêïýò ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþ°áôïò, áðü ôï
ÅÊÁÂ êáé Üëëïõò ðéóôïðïéç°Ýíïõò öïñåßò.

Áõôïß åßíáé ëïéðüí ïé áöáíåßò Þñùåò
ôïõ Õ°çôôïý °áò êáé ó’ áõôïýò ÷ñùóôÜ°å ðïëëÜ!

ÁÎÉÆÅÉ ÍÁ ÔÏÕÓ ÃÍÙÑÉÓÅÔÅ ÓÔÏ
www.forestservice.gr

ÐõñïöõëÜêåéï:
Ëåùöüñïò ÊáñÝá (ðëçóßïí óôñáô. ÓáêÝôá)
Ôçë.: 210 76.44.486

Áíäñï°Ü÷ç-Åëåõèåñßá
Óðçëéùôïðïýëïõ
ÕðïøÞöéá Äç°ïôéêÞ Óý°âïõëïò

Óõí/÷ïò Äç°ïôéêüò õðÜëëçëïò
ÐñïðïíçôÞò ðïäïóöáßñïõ

Éáôñüò Ðíåõ°ïíïëüãïò
Öõ°áôéïëüãïò

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6973.212.729
www.mazigiatonvyrona.gr

Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6944.573.838
www.mazigiatonvyrona.gr • machispil@yahoo.gr

[Βύρωνας]

«Ζητάµε καθαρή εντολή
από την πρώτη Κυριακή των εκλογών»
Του ∆ηµάρχου Βύρωνα, Γρηγόρη (Άκη) Κατωπόδη
Συνδηµότες και συνδηµότισσες

Λίγος καιρός αποµένει για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του
2019 που θα καθορίσουν το µέλλον της πόλης µας για την
επόµενη τετραετία. Είναι σύνηθες τέτοιες µέρες να προχωράµε σε απολογισµό και να παρουσιάζουµε στους πολίτες
τα µελλοντικά µας σχέδια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το
κάνει κανείς. Εγώ επιλέγω να «συνοµιλήσω» µαζί σας όπως
ακριβώς διοικήσαµε µε συναίσθηση
ναίσθηση δηλαδή της ευθύνης
και καθαρές κουβέντες καιι να σας εκθέσω πως οραµατιζόµαστε και σχεδιάζουµε το µέλλον αξιοποιώντας την
εµπειρία που έχουµε κατακτήσει.
κτήσει.
Και είναι πολυεπίπεδη και ασφαλώς πολύτιµη η
εµπειρία µας γιατί δοκιµαστήκαµε
στήκαµε σε ακραίες συνθήκες από την πρώτη στιγµή µε τον δήµο στα πρόθυρα
της οικονοµικής χρεοκοπίας,
ας, τις κοινωνικές υπηρεσίες αποδιοργανωµένες και αναποτελεσµατικές την
ώρα που αρκετοί συµπολίτες
ίτες µας δοκιµάζονταν από
ακραία φτώχεια, τις υποδοµές
οµές της πόλης ασυντήρητες,
τον πολιτισµό εν υπνώσει κλπ. Η πόλη σε ένα ταξίδι χωρίς
πυξίδα…
Ήταν υποχρέωσή µας να την οδηγήσουµε
σε ασφαλές λιµάνι και αποτελεί
ποτελεί ένα
από τα µεγάλα έργα µας το νοικοκύρεµα των οικονοµικώνν του
δήµου και η ανάκτηση της αξιοπιστίας µας έναντι των προροµηθευτών ώστε να απολαµαµβάνουµε σήµερα συµβάσεις
εις
µε ευνοϊκότερους όρους.
Ήταν υποχρέωσή µας και
αι
αποτελεί ένα από τα µεγάλα
α
έργα µας η έµπρακτη αλλη-λεγγύη στους συµπολίτεςς
µας που υπέφεραν από τηνν
οικονοµική κρίση κυρίωςς
υ
µε την ίδρυση του Κέντρου
Κοινότητας και των δοµώνν
Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Παροχής Συσσιτίου καιι
Κοινωνικό
Φαρµακείο
αλλά και µε πολλές παράλληλες, στοχευµένες δράσεις.
Ήταν επίσης υποχρέω-σή µας και αυτονόητο έργοο
υ
µας η καθιέρωση ενός νέου
(αντιθετικού προς το πα-ίρελθόν) υποδείγµατος διοίπο
κησης µε συλλογικό τρόπο
τρα
λήψης αποφάσεων –κόντρα
κεστο δηµαρχοκεντρικό, συγκερχιντρωτικό και εν τέλει αυταρχικό µοντέλο διοίκησης- µε δηορείς
µόσια διαβούλευση µε φορείς
πίτευκαι πολίτες µε στόχο την επίτευών συξη ευρύτερων κοινωνικών
τήµατα,
ναινέσεων σε κρίσιµα ζητήµατα,
τον απόλυτο σεβασµό στο δηµόσιο
χρήµα, τη διαφάνεια, την κοινωνιοπτη και
κή λογοδοσία, την απρόσκοπτη
ωνία των
αδιαµεσολάβητη επικοινωνία
πολιτών µε τα µέλη της ∆ιοίκησης.
ος και ήθος στην
Ήρθαµε και φέραµε νέο ύφος
πόλη.
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Μέσα σε ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον και µε τις
κοινωνικές ανάγκες επείγουσες δεν υποτιµήσαµε καθόλου
την ανάγκη για την αναβάθµιση της καθηµερινότητας των πολιτών· αντιθέτως σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε παρεµβάσεις
ύψους 18 εκατοµµυρίων ευρώ (ασφαλτοστρώσεις, αναπλάσεις, πεζοδρόµια, ανακατασκευές παιδικών χαρών και χώρων άθλησης κ.ά)
κ.ά).
Πετύχαµε εντυπωσιακή αύξηση
του ποσοστού ανακύκλωσης
απορριµµάτων (στο 17% περίπου) παρά τη σύσσωµη, λυσσαλέα και βεβαίως προσχηµατική
αντίδραση που συνάντησε το
Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για τη
διαχείριση των απορριµµάτων
που παρουσιάσαµε. Οι γειτονιές και οι χώροι πολιτισµού
φιλοξενούν πληµµυρίδα πολιτιστικών δράσεων υψηλού
επιπέδου µε
ελεύθερη
είσοδο.

Μέσα σε ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον και µε τις
κοινωνικές ανάγκες επείγουσες ούτε στιγµή δεν χάσαµε τον
µεγάλο στόχο, το όραµά µας για µια σύγχρονη πόλη που τιµά
την ιστορία των ανθρώπων της. Έφτασε επιτέλους η ώρα,
επί των ηµερών µας, να στεγαστεί ο πλούτος της συλλογικής µνήµης στο Μουσείο της πόλης του Βύρωνα (στο παλιό
∆ηµαρχείο), να αναπαλαιωθεί µε διατήρηση του αρχικού κελύφους το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Χαραλαµπόπουλου) ώστε
να αποδοθεί στους πολίτες ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο, να
ανακατασκευαστεί η παλιά αγορά και τα προσφυγικά στενά,
να αναπλαστεί το Κέντρο Μελέτης Χορού Ρ. & Ι. Ντάνκαν µε
σεβασµό στο πνεύµα των ιδρυτών του, να αποκτηθεί από τον
δήµο ο κινηµατογράφος «Ν. Ελβετία» που φιλοξενεί την καλλιτεχνική έκφραση γενιών συµπολιτών µας.
Ταυτόχρονα και µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον εξελίσσεται (κατά προτεραιότητα στην πόλη µας) ένα σπουδαίο
έργο υποδοµής και ψηφιακής αναβάθµισης µε την τοποθέτηση οπτικών ινών που αποδίδουν µεγάλες ταχύτητες στο
internet και προσφέρουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε
πολλά νέα προγράµµατα προς όφελος των πολιτών. Οι συνολικά 4.000 συµβατικοί λαµπτήρες του οδοφωτισµού θα
αντικατασταθούν από σύγχρονους τύπου led προσφέροντας
ασφάλεια και εξοικονόµηση ενέργειας. Θα αναπλασθούν οι
πλατείες Μαρτάκη και Αγ. Λαζάρου ενώ οι εργασίες στην
πολύπαθη περιοχή των Προσφυγικών του Καρέα έχουν ήδη
ξεκινήσει. Η ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους
θα αναβαθµιστεί µε την ολοκλήρωση του αντιπληµµυρικού
έργου Καρέα-Ηλιούπολης. Με τα Ανοιχτά Κέντρα Εµπορίου θα ενισχυθεί το επιχειρείν στην πόλη. Με την έλευση του
µετρό και τη σύνδεση Κατεχάκη-Αλίµου θα ανακουφιστεί η
πόλη από το κυκλοφοριακό φορτίο.
Σταµατώ εδώ λόγω των περιορισµών του χώρου. Σας
καλώ να αναζητήσετε το απολογιστικό έντυπο της θητείας
µας που κυκλοφορεί στην πόλη ώστε να ενηµερωθείτε λεπτοµερώς για όλο το εύρος των παρεµβάσεών µας και των
σχεδίων µας.
Είµαι βέβαιος ωστόσο πως µετά από όσα παρουσίασα, δύσκολα θα κατανοήσει κάποιος την κριτική που µας ασκείται
από ορισµένους υποψηφίους για «καλά παιδιά, αλλά…». Είναι παράδοξο, κάποιες φορές αστείο και κάποιες εξοργιστικό
να µηδενίζεται ένα πολύπλευρο έργο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η συλλογική προσπάθεια µιας αποφασιστικής
οµάδας που απέδειξε την προσήλωσή της στο στόχο που δεν
µπορεί να είναι άλλος παρά η εξυπηρέτηση των αναγκών της
κοινότητας σε όλα τα επίπεδα, ετοιµότητα και αποφασιστικότητα στη διαχείριση κρίσεων, έµπρακτη ευαισθησία και αποδεδειγµένη ικανότητα στην επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών
συναινέσεων χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν έγιναν λάθη ή
δεν υπήρξαν καθυστερήσεις.
Είναι παράδοξο, κάποιες φορές αστείο και κάποιες εξοργιστικό πως η κριτική προέρχεται από υποψηφίους που εµφανίζονται στο δηµόσιο χώρο και διεκδικούν την ψήφο σας σαν
αθώες και πάνω απ΄όλα… ικανές περιστερές την ώρα που
είναι συνυπεύθυνοι ως µέλη της προηγούµενης διοίκησης
για την τραγική κατάσταση στην οποία παρέδωσαν την πόλη.
Είναι παράδοξο, κάποιες φορές αστείο και κάποιες εξοργιστικό ότι η κριτική προέρχεται επίσης από υποψηφίους που
δεν τόλµησαν να βάλουν τα δάχτυλά τους στην φωτιά αλλά
αναπαύτηκαν στη στείρα καταγγελία αυτοθαυµαζόµενοι.
Συνδηµότισσες και συνδηµότες
Το 2014 µας επιλέξατε µε την ψήφο σας. Πιστεύουµε ότι
τιµήσαµε την επιλογή σας και µε το κεφάλι ψηλά ζητάµε καθαρή εντολή από την πρώτη Κυριακή των εκλογών για να
συνεχίσουµε µε ήθος και συνέπεια.

[Βύρωνας]

Εγκαίνια εκλογικού κέντρου
της παράταξης του δηµάρχου
Σ

ε πανηγυρικό κλίµα, πραγµατοποιήθηκαν
στις 15 Απριλίου τα εγκαίνια του Εκλογικού
Κέντρου της ∆ηµοτικής Πρωτοβουλίας «Στάση
Βύρωνα».
Με κεντρικό σύνθηµα «ΣυνεχίΖουµε µε Ήθος
και Συνέπεια», ο δήµαρχος Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης εξήρε τον παλµό αλλά και την ιδιαίτερα
θερµή ανταπόκριση του κόσµου ο οποίος συγκεντρώθηκε παρά την καταρρακτώδη βροχή,
αστειευόµενος χαρακτηριστικά πως «µε βροχή
και µε χαλάζι, τίποτα πια δεν µας τροµάζει»!
Και συνέχισε, τονίζοντας πως «δεν τροµάξαµε µε απίστευτες δυσκολίες που βρήκαµε όταν
αναλάβαµε τον ∆ήµο του Βύρωνα. Και βεβαίως
γνωρίζουµε πως, µπαίνοντας σε µία σειρά τα
πράγµατα είναι πλέον πολύ καλύτερα».
Συνεχίζοντας την οµιλία του, ο δήµαρχος ευχαρίστησε όλους τους υποψήφιους δηµοτικούς
συµβούλους για την συµπόρευσή τους, ενώ καλωσόρισε τους νέους και τις νέες που «ζητούν
µία καλύτερη ζωή σε αυτή τη γενιά της κρίσης»
επισηµαίνοντας πως πρέπει να παλέψουµε
ώστε «να τους δώσουµε προοπτική και καλύτερες δυνατότητες».
Την τελετή των εγκαινίων τίµησαν µε την παρουσία τους ο βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας, η αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Ερµίνα Κυπριανίδου, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών Χρήστος Καραµάνος, η περιφερειακή σύµβουλος
Πόπη Σταυροπούλου, καθώς επίσης και οι
Άννα Παραγυιού (υποψήφια δήµαρχος Καισαριανής), Ιωάννα Κοντούλη (υποψήφια ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ), ∆ηµήτρης Χριστοφορίδης
(υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος), Μιχάλης Σταυρουλάκης (υποψήφιος περιφερειακός
σύµβουλος) και Γιώργος Λένης (υποψήφιος
δηµοτικός σύµβουλος Ηλιούπολης µε την παράταξη Ηλιου-πόλις).

Στην οµιλία του δηµάρχου παραβρέθηκε µεταξύ
άλλων η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα
Αθηνών Ερµίνα Κυπριανίδου (πρώτη σειρά).

Ο δήµαρχος Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης εξήρε τον παλµό
αλλά και την ιδιαίτερα θερµή ανταπόκριση του κόσµου.

Ο κόσµος παρακολούθησε τα εγκαίνια και έξω από
το εκλογικό κέντρο παρά την καταρρακτώδη βροχή.

Ιδιαίτερα εγκάρδια ήταν η επίσκεψη της υποψήφιας
δήµαρχου Καισαριανής Άννας Παραγυιού στο
εκλογικό κέντρο του δηµάρχου Βύρωνα.

Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Α Ρ Ε Α 18 & 19 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 019

Μια πολύχρωµη γειτονιά του ∆ήµου Βύρωνα
∆

ιήµερο πολιτιστικών εκδηλώσεων (18-19 Μαΐου) µε χορό,
τραγούδι, αθλητικές δράσεις και
παραδοσιακά εδέσµατα, διοργανώνουν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
Καρέα, ο ∆ήµος Βύρωνα και οι
φορείς του Καρέα. Ακολουθεί το
αναλυτικό πρόγραµµα:
Σάββατο 18 Μαΐου 2019
Προαύλιο Αστικού Κέντρου Καρέα
11:00 -14:00: «Ο πηλός µας ταξιδεύει» Επιτόπιο εργαστήρι για µικρούς και µεγάλους Πηλοπλαστικής και Κεραµικής µε τον Σύλλογο
για την προώθηση της παραδοσιακής και σύγχρονης ΚεραµικήςΧειροτεχνίας.
11:00 -13:00: «Κατασκευές µε
κόµπους» µε το Σώµα Ελληνικού
Οδηγισµού.

Αίθουσα Αστικού Κέντρου Καρέα
17:00: «Κατασκηνωτικές κατασκευές» µε το Σώµα Ελληνικού
Οδηγισµού
18:00: «Ανθρώπινες φωλιές, χώροι κατοίκησης» Παιδαγωγικό
πειραµατικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2018 -2019 (µε το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βύρωνα). Την επιµέλεια της
κατασκευής (υλικά, τεχνογνωσία,
εργασία) την έχουν οι Πρόσκοποι
Καρέα.
18:40: «Η εγκατάσταση των Ελλήνων και Αρµενίων Προσφύγων
στον Καρέα». Παρουσίαση συνεντεύξεων κατοίκων από την ΟΠΙΚΑΡ (Οµάδα Προφορικής Ιστορίας
Καρέα) του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρέα.
19:15: «Το Ρέφανον», Θεατρική

παράσταση στην ποντιακή διάλεκτο
από τον Σύλλογο Ποντίων Καρέα
Γήπεδο Αστικού Κέντρου Καρέα
(Λ. Καρέα 86 & ∆άφνης)
20:00: Συναυλία από τους ∆ηµήτρη
Βεριώνη, (έντεχνη ελληνική µουσική), Whiskey in the Jar (Classic,
Hard Rock Band), Running Flames
(Heavy Metal Band)
Κυριακή 19 Μαΐου 2019
Γήπεδο Αστικού Κέντρου Καρέα
12:00-14:00: Αθλητικές δραστηριότητες για µικρούς και µεγάλους
από τον Α. Ό. Καρέα.
18:00: Παραδοσιακοί χοροί µε το
9ου ∆ηµοτικό Σχολείο, το Χορευτικό
συγκρότηµα Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Χορευτικό Αρµένικου Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Χαµασκαΐν» και την Οµάδα παραδοσιακών

Επίδειξη χορού από τον Σύλλογο Αρµενίων (φωτό από Φεστιβάλ Καρέα 2016)

χορών Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Καρέα.
20:00: Hip – Hop από τους µαθητές
του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου

20:15: Βραδιά ελληνικής µουσικής µε έντεχνο, ρεµπέτικο και
παλιό λαϊκό τραγούδι από τους
«Faltso Mortale».
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[Καισαριανή]

ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ
κης-πινακοθήκης, γήπεδο στίβου και
ανοιχτά γυµναστήρια, τη βελτίωση
των χώρων αναψυχής. Στις 9 Μάη του
2016, ηµέρα της αντιφασιστικής νίκης
των λαών, εγκαινιάσαµε το Μουσείο
ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Έκτοτε
το έχουν επισκεφτεί πάνω από 37.000
επισκέπτες, ανάµεσά τους µαθητές
από εκατοντάδες σχολεία και ξένες
αντιπροσωπείες απ’ όλο τον κόσµο.

Καισαριανιώτη, Καισαριανιώτισσα,
Σε καλούµε να συνεχίσεις στην ίδια
ασυµβίβαστη πορεία, στο δρόµο της
ελπίδας, της πάλης για τις σύγχρονες
ανάγκες σου. Ανάδειξε για άλλη µια
φορά δηµοτική αρχή µαχητική, πρωτοπόρα, στήριγµα στην πάλη του λαού!
Τα 5 αυτά χρόνια στη διοίκηση του
∆ήµου Καισαριανής βρεθήκαµε στην
«άλλη όχθη». ∆εν ακολουθήσαµε τους
εύκολους δρόµους και τις υποδείξεις.
Στηρίξαµε τις διεκδικήσεις και την
πάλη του λαϊκού κινήµατος κόντρα
στη µοιρολατρία και τη λογική των
χαµηλών απαιτήσεων. Πήραµε θέση
ενάντια σε όλα τα αντιλαϊκά µέτρα που
προωθήθηκαν. Καταδικάσαµε µε συνέπεια τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς που γενούν τη σύγχρονη προσφυγιά. ∆ιεκδικήσαµε µέτρα ανακούφισης των πιο φτωχών λαϊκών στρωµάτων. ∆ε συµµορφωθήκαµε στους
νόµους που θεσπίζουν την αρπαγή
όσων µε κόπους και θυσίες κατάφερε να χτίσει ο εργαζόµενος. Κανένας
πλειστηριασµός, καµία κατάσχεση
λογαριασµού δεν προχώρησε από το
∆ήµο Καισαριανής και τις υπηρεσίες
του. Αρνηθήκαµε τη διάθεση των αποθεµατικών του ∆ήµου για τις ανάγκες
των τραπεζών και την εκχώρηση της
δηµοτικής περιουσίας στο Υπερταµείο. Εναντιωθήκαµε στη νέα µείωση
της χρηµατοδότησης ∆ήµων και Περιφερειών. Στηρίξαµε τους αγώνες των
εργαζόµενων του ∆ήµου για σταθερή
εργασία µε δικαιώµατα και την άρση
της απαγόρευσης προσλήψεων µόνιµου προσωπικού. Επιµείναµε στην
επαφή µε το λαό της πόλης και στην
ενηµέρωσή του µε κάθε αφορµή.
Προτεραιότητά µας ήταν οι προτεραιότητες του λαού! Εξασφαλίσαµε την
πρόσβαση όλων των παιδιών στους
Παιδικούς Σταθµούς της πόλης µας.
∆εν έγινε καµία αύξηση στα δηµοτικά
τέλη, ενώ προχωρήσαµε σε µειώσεις
και απαλλαγές σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Εξασφαλίστηκε χρηµατοδότηση για εκτεταµένες παρεµβάσεις
συντήρησης των σχολείων του ∆ήµου
µας (προϋπολογισµού 1.3εκ€) που εκκρεµούσαν για δεκαετίες. Αναβαθµίσαµε τις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου.
Αναπτύξαµε τις δραστηριότητες του
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Με πολλή δουλειά αλλάξαµε την εικόνα του ∆ήµου. Στις αρχές του 2015
τα χρέη του ∆ήµου και των δοµών του
ξεπερνούσαν τα 6εκ€. Τα δάνεια ανέρχονταν σε 3.7εκ €, οι οφειλές σε προµηθευτές πάνω από 560χιλ€. Στους
Παιδικούς Σταθµούς χρέη 600χιλ€, σε
προµηθευτές, ασφαλιστικό ταµεία και
µισθούς εργαζοµένων. Οι Σχολικές
Επιτροπές οφειλή προς την ΕΥ∆ΑΠ 325
χιλ€. Στα κυλικεία του ∆ήµου (ΚΕ∆ΗΚ),
πάνω από 800 χιλ€, για µισθούς εργαζοµένων, ασφαλιστικό ταµεία και προµηθευτές. Σήµερα, καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια νοικοκυρέµατος, ο
∆ήµος Καισαριανής είναι απαλλαγµένος από τα βαρίδια του παρελθόντος.
Ο ∆ήµος και οι δοµές του, κατόρθωσαν να αποπληρώσουν το σύνολο των
χρεών σε εργαζόµενους και τρίτους.

καλοκαιρινού Camp, στο οποίο συµµετέχουν πλέον κάθε χρόνο πάνω από
400 παιδιά. Λειτουργήσαµε Λαϊκό Φροντιστήριο ώστε κανένας µαθητής να µη
µείνει χωρίς στήριξη στη µάχη για τη
µόρφωση. Μέσα από τα προγράµµατα αθλητισµού του ∆ήµου, δώσαµε τη
δυνατότητα άθλησης σε εκατοντάδες
παιδιά και στην τρίτη ηλικία. Φτιάξαµε
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του ∆ήµου στον Υµηττό, που
αποτελεί χώρο ανάδειξης του φυσικού
µας περιβάλλοντος και της ανάγκης
προστασίας του. ∆ιεκδικήσαµε και
εξασφαλίσαµε έργα υποδοµής και όχι
«βιτρίνας» για την πόλη που έχουν
ολοκληρωθεί ή δροµολογηθεί για το
αµέσως επόµενο διάστηµα, όπως: ο
Βιοκλιµατικός παιδικός σταθµός, η
ανακατασκευή των παιδικών χαρών,
οι παρεµβάσεις για τη βελτίωση των
ανοιχτών αθλητικών υποδοµών του
δήµου και του δηµοτικού σταδίου
«Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ», η ασφαλτόστρωση -µέσα σε 3 χρόνια- 38.000τµ
των δρόµων της πόλης, η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης, µε την

εγκατάσταση νέων αγωγών στο 40%
των κατοικιών της πόλης, η αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισµού
µε σύγχρονα σώµατα LED, η κατασκευή του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, η ανανέωση του
στόλου οχηµάτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού κ.ά. Συνολικά, έργα
ύψους πάνω από 10εκ€.
Τιµήσαµε το συµβολισµό, την ιστορία
και την αγωνιστική παράδοση της Καισαριανής. Ολοκληρώσαµε τον αγώνα
δεκαετιών των κατοίκων της πόλης
µας που πάλεψαν για να περιέλθει οριστικά το Σκοπευτήριο της Καισαριανής
στο λαό και τις ανάγκες του. Από το Σεπτέµβρη του 2017 η Σκοπευτική Εταιρεία έχει πάψει να µολύνει το ιερό του
χώµα. Ήδη, εκπονείται µελέτη ύψους
190.000€ για τη συνολική αναβάθµιση του πάρκου του Σκοπευτηρίου,
που θα περιλαµβάνει τη µετατροπή
του ιστορικού Κέντρου «ΧΑΡΑΜΑ» σε
Κέντρο Μουσικής Εκπαίδευσης και
∆ηµιουργίας, τη διαµόρφωση ανοιχτού θεάτρου και χώρου βιβλιοθή-

Στην Καισαριανή έχεις πολλές αποδείξεις για τη στάση των κοµµουνιστών και των λαϊκών αγωνιστών που
συνεργάστηκαν µαζί τους όταν ανέλαβαν την ευθύνη της διοίκησης του
∆ήµου Καισαριανής. Πίσω από κάθε
κατάκτηση, πίσω από κάθε ουσιαστικό έργο στην πόλη µας βρίσκονται
αγώνες και διεκδικήσεις στις οποίες
πρωτοστάτησαν.
Ξέρεις ότι µπορείς να ακουµπήσεις σε
αυτούς την αγωνία και τον αγώνα σου.
Ξέρεις ότι θα σε υπερασπιστούν, δεν
θα σε προδώσουν! Γνωρίζεις το λόγο
και την περπατησιά τους. Γνωρίζεις
ότι στη διοίκηση του ∆ήµου, δε ξεχωρίσαµε τους εργαζόµενους, το λαό της
Καισαριανής από το κόµµα που ψήφισε
στις εκλογές, από το εάν συµφωνεί ή
όχι σε όλα µαζί µας. Ήµασταν δηµοτική
αρχή όλων των Καισαριανιωτών.
∆εν είπαµε ποτέ για κάτι ότι δεν είναι
αρµοδιότητα µας και ότι εµείς είµαστε για τα τοπικά προβλήµατα µόνο.
Ό,τι αφορά τη ζωή των λαϊκών στρωµάτων µας αφορά, αφορά κάθε δη-

[Καισαριανή]

ΤΟΥ ΛΑΟΥ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
µοτική αρχή που θέλει να υπηρετεί
το λαό. ∆εν υποτιµάµε το παραµικρό
που αφορά την καθηµερινή ζωή και
τα δικαιώµατα του κάθε συµπολίτη
µας. Βρεθήκαµε πρωτίστως δίπλα
στα φτωχά λαϊκά στρώµατα, τους πιο
ταλαιπωρηµένους, στη νέα γενιά που
πρέπει να πάρει όσα εφόδια µπορεί
για να χτίσει ένα καλύτερο µέλλον.

Η ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση δεν
θα γίνει «κάτι άλλο» µετά τις εκλογές.
∆ε µεταφράζεται σε καρέκλες µετά τις
εκλογές, δεν µπαίνει σε λογική παζαριών. Επιστρέφει ανόθευτη στο λαό
και το κίνηµά του, γίνεται δική του
δύναµη.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ
ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ ΠΟΡΕΙΑ!
Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής
Ηλίας Σταµέλος

Τετράγωνη κατσαρόλα - γάστρα
µε αντικολλητική
επίστρωση stone 24cm
κωδ.: 10-128-101

Τετράγωνη κατσαρόλα - γάστρα
µε αντικολλητική
επίστρωση stone 28cm
κωδ.: 10-128-102

Τετράγωνη ηµίχυτρα - γάστρα
µε αντικολλητική
επίστρωση stone 28cm
κωδ.: 10-128-103

Γκριλιέρα - πιατέλα µε αντικολλητική
επίστρωση stone 47x29cm
κωδ.: 10-144-004

ΠΡΟΒΟΛΗ
Οικιακά Είδη & Σκεύη

Αγ. Σοφίας 23 & Κύπρου
Βύρωνας
Τηλ.: 210 7652644
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[Καισαριανή]

Η Μπεττίνα παρουσίασε το ψηφοδέλτιό της
Τ

ο πρόγραµµα και τους υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξής
της, παρουσίασε έξω από τα γραφεία της
«Πρώτης Φοράς Καισαριανής» επί της Λ.
Εθνικής Αντιστάσεως 96-98, η υποψήφια
δήµαρχος Καισαριανής Μπεττίνα Γραφίδου
στις 6 Μαΐου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκατοντάδες πολιτών µέσα σε κλίµα ενθουσιασµού.
«Με τη γνώση και την εµπειρία που έχω,
θεωρώ πως µπορώ να εκφράσω και να υλοποιήσω άλλες πολιτικές. ∆εν υποτιµώ, δεν
διαγράφω το έργο των προηγούµενων δηµοτικών αρχών. Τους σέβοµαι και τους τιµώ
όλους» τόνισε η κυρία Γραφίδου.
Έκανε ειδική τιµητική αναφορά στους
πρώην δηµάρχους Παναγιώτη Μακρή και
Αντώνη Καµπάκα και υποστήριξε ότι θέλει
να κάνει «την Καισαριανή πυλώνα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής πολιτικής.
Χρηµατοδοτικοί πόροι υπάρχουν. Κυρίως από
τα ευρωπαϊκά ταµεία. ∆εν νοείται να περιοριζόµαστε στις καταγγελίες των παθογενειών
της Πολιτείας ή του ‘Συστήµατος’ εν γένει. Ο
∆ήµος δεν είναι «ντουντούκα διαµαρτυρίας».
Ούτε «τροχονόµος» των προγραµµάτων της

Πολιτείας. Οφείλει να έχει το δικό του σχέδιο
κοινωνικής προστασίας, συνεργαζόµενος µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς» υπογράµµισε. Στη συνέχεια µίλησε και για τις
υπόλοιπες προτεραιότητες της: καθαριότητα,
ανακύκλωση, παιδεία, πολιτισµός, κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό.
Τέλος, η κυρία Γραφίδου κάλεσε ένανέναν τους υποψηφίους της παράταξης της στο
βήµα, για να χαιρετίσουν τον κόσµο: 1z Αθανασία Αλάτση, 2z Κώστας Αναγνωστάκης,
3z Φάλια Αντωνιάδου, 4z Αξιοθέα Αχλιόπτα, 5z Ειρήνη Βελισσάρη, 6z ∆ηµήτρης Γαντζούδης, 7z Άννα ∆ηµάκη, 8z Ιωάννης Ζαµπέλης, 9z Νίκος Ζαρκαδούλας 10z Γιώργος

Ζερβούδης, 11z Ειρήνη Ιντζίδου-Κατσιέρη, 12z Ειρήνη Καγιαµπάκη, 13z Ανδρέας
Καρατζάς, 14z Μπάµπης Κελµπακούρης,
15z Χαράλαµπος Κικιδάκης, 16z Κωνσταντίνα Λιατίφη, 17z Παναγιώτης Μακρυδάκης, 18z Βιργινία Μαλαµά, 19z Ντίνος Μάνδρος, 20z Κατερίνα Μανιατέα, 21z Τάκης
Μανιάτης, 22z Αναστάσιος Μαστρογιάννης,
23z Γιάννης Μαυρίκος, 24z Νίκος Μητσόπουλος, 25z Ηλίας Μοσχοβίτης, 26z Ανθή

Μπαλαγιάννη, 27z Γιώργος Μπεχλιούλης
28z Μύρωνας Μυσιρλάκης, 29z ∆ηµήτρης
Παναγιώτου-Νικολού, 30z ∆ηµήτρης Παππάς, 31z ∆έσποινα Παρασκευά, 32z Σοφία
Πατηνιώτη - Καρακούση,33z Αντώνης Πατσέλης, 34z Χριστίνα Πίκουλα, 35z Κατερίνα
Πυροµάγλου, 36z Ηλίας Σαλευρής, 37z Μαρία Σταµούλη, 38z Γωγώ Τσεσµελή, 39z ∆ήµητρα Τσιάκου, 40z Σοφία Τσιτούρα και
41z Άρτεµις Χατζηγώγου.

Εντυπωσιακή εκδήλωση για
την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού
Έ

να µικρό φεστιβάλ στην
κεντρική πλατεία της
Καισαριανής
διοργάνωσε
η παράταξη «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» της Μπεττίνας
Γραφίδου σε συνεργασία µε
το Κέντρο Χορού και Πολιτισµού «Πολυµήλη», στις 29
Απριλίου, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού.
Στην εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Χορού της
UNESCO και υπό την αιγίδα
του Τµήµατος Πειραιά του ∆ιεθνούς Χορού (CID Πειραιά)
συµµετείχαν επίσης οι Οµοσπονδία Εξωραϊστικών Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέµιδος Σπάτων, η Σχολή Χορού
Αµάλγαµα, το Celeste Dance
Studio και το El Cubanito CCC
(Centro Cultural de Cuba).
H εκδήλωση συµπεριλάµβανε τόσο ελληνικούς όσο
και ξένους χορούς (hip pop,
salsa και tango). Στο τέλος, ο
κόσµος ενθουσιασµένος χόρεψε µε τους χορευτές που
είχαν κατέβει από την εξέδρα.

Παρουσίαση από το Κέντρο Χορού και Πολιτισµού «Πολυµήλη»

Ενθουσιασµένος ο κόσµος χόρεψε µε τους χορευτές

Επίδειξη αργεντίνικου τάνγκο
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Η Μπεττίνα Γραφίδου ανάµεσα στη ∆ήµητρα Σαρρηγιάννη και τον Νίκο Ζαρκαδούλα

[Καισαριανή - Ιστορία]
Πανοραµική άποψη γηπέδου Νηάρ Ηστ 1935 - Πηγή: ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ… ΜΙΑ ΕΦΗΒΗ 92 ΧΡΟΝΩΝ

Η κυριαρχία της Νήαρ Ηστ στο Μεσοπόλεµο

Γράφει ο Σπύρος Τζόκας*,
Πανεπιστηµιακός – συγγραφέας

Η

επίσηµη περίοδος για το ελληνικό µπάσκετ αρχίζει το 1927,
έτος που ιδρύθηκε η Νήαρ Ηστ.
Τότε ο ΣΕΓΑΣ συγκρότησε την πρώτη Τεχνική Επιτροπή του µπάσκετ,
αποτελούµενη από τους Απόστολο Νικολαΐδη, Νικόλαο Λορέντη,
Γιώργο Λιβαδά, ∆ηµήτρη Λέζο
και Κωνσταντίνο Καλούδη. ∆ύο
χρόνια αργότερα διοργάνωσε το
πρώτο πρωτάθληµα. Πήραν µέρος
ο Πανελλήνιος, ο Εθνικός Αθηνών,
οι Νέοι Βύρωνος, η ΧΑΝ, η ΑΕΚ, η
Σχολή Ευελπίδων, ο Πανιώνιος και
η Νήαρ Ηστ. Πρωταθλητής αναδείχτηκε ο Πανελλήνιος.
Η Νήαρ Ηστ ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια Αθηνών το 1930 και τη
χρονιά εκείνη διοργανώθηκε και
το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθληµα
στη Θεσσαλονίκη. Πρωταθλήτρια
Αθηνών ανακηρύχθηκε επίσης το
1929-1930, 1930-1931, 1931-1932,
1937-1938
Το 1936 ήταν το έτος ορόσηµο για
την οµάδα της Καισαριανής, καθώς
κατέκτησε και το πρωτάθληµα Ελλάδας. Στο πρωτάθληµα του Νότου
πήραν µέρος ο Πανελλήνιος, ο Εθνικός Αθηνών, οι Νέοι Βύρωνος, η
ΧΑΝ, η ΑΕΚ, η Σχολή Ευελπίδων, ο
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Ο Σπύρος Τζόκας στην πρωταθλήτρια εφηβική οµάδα της Νήαρ Ηστ, το 1973.
Νήαρ Ηστ: η πρωταθλήτρια οµάδα του 1936. Πηγή: ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Πανιώνιος, η Νήαρ Ηστ και η ισχυρή Πανεπιστηµιακή οµάδα των Αθηνών.
Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η
Νήαρ Ηστ, αφού νίκησε στον τελικό
τον Πανελλήνιο. Στο τελικό για το
πρωτάθληµα Ελλάδας αντιµετώπισε
την πρωταθλήτρια του Βορά ΧΑΝΘ,
την οποία µετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα κέρδισε στις λεπτοµέρειες και κατέκτησε το πρωτάθληµα.
Στην πρωταθλήτρια Ελλάδος του
1936 έπαιξαν οι: Χατζηθεοδώρου,
Σαµπουτζάκης, Ανδρίτσος, Ελευθεριάδης, Σταµατόπουλος, Μπέλος,
Ερµείδης, Γουέρλντ, Μακρώνας,
και Μαυρίδης. Από τη σύνθεση φαίνεται ότι η οµάδα της Καισαριανής
είναι η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού µπάσκετ που χρησιµοποίησε Αµερικανό παίκτη. Ήταν ο καθηγητής Γουέρλντ, που εργαζόταν στο
κολέγιο Αθηνών. Σπουδαίος δάσκαλος και επιστήµονας και, βεβαίως,
εξαιρετικός παίχτης. Εκτελούσε και
χρέη προπονητή.
Πρωταθλήτρια Ελλάδας. ∆εν είναι
και µικρή υπόθεση. Σαν να είχε βαλ-

θεί η Νήαρ Ηστ να περάσει ένα µήνυµα σε όλη την Ελλάδα: «Θα έχουµε
µια οµάδα και παίζοντας θα λέµε την
Ιστορία µας….. για την προσφυγιά,
και τις αλησµόνητες πατρίδες.. και θα
γράφουµε τη νέα µας ιστορία εδώ,
στους πρόποδες του Υµηττού.» Και
αυτό έκανε. Και όχι µόνο. Το όνοµα
µιας µικρής συνοικίας ακούσθηκε
σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό εκτιµήθηκε από τους ανθρώπους στις
γειτονιές. Στις γειτονιές αυτές οι άνθρωποι, παρά την χαµηλή µόρφωση
και απλότητα που είχαν, συντηρούσαν κάποιους κώδικες συµπεριφοράς υψηλού ήθους, κρατούσαν ζωντανές τις λεηλατηµένες ιδεολογίες
και τις αρχές και τις αξίες που έδιναν
ανάταση και δύναµη στην καθηµερινή τους ζωή. Μια τέτοια αξία ήταν
και η οµάδα τους.
Το 1935 η οργάνωση Near-East
Foundation αποχωρεί από την επιµέλεια και την εποπτεία του Προτύπου Γυµναστηρίου και της Νήαρ
Ηστ, χωρίς να πάψει να ενδιαφέρεται για το σύλλογο. Χαρακτηριστικά, έστελναν από την Αµερική

Η ανδρική οµάδα της Νήαρ Ηστ σφράγισε µε τη νίκη της
επί της ΑΕΚ Περιστερίου µε 76-58, στον τελευταίο αγώνα
της σεζόν, στις 11 Απριλίου, την άνοδό της στην Α’ ΕΣΚΑ.
είδη ρουχισµού, φόρµες, αθλητικά
παπούτσια, µπάλες και, ακόµα, και
προπονητές. Το γυµναστήριο, όπως
και είχε συµφωνηθεί, παραχωρείται
τον ίδιο χρόνο στο ελληνικό κράτος
και συγκεκριµένα στο υπουργείο
παιδείας.
*Ο Σπύρος Τζόκας γεννήθηκε στην
Καισαριανή. Είναι πανεπιστηµιακός
και συγγραφέας. Το συγγραφικό του
έργο έχει τύχει πολλών διακρίσεων,

µεταξύ των οποίων από τη Βουλή
των Ελλήνων και από την Ακαδηµία
Αθηνών. Στην πολιτική σκηνή διετέλεσε δήµαρχος Καισαριανής. Από το
2010 ως το 2014 ήταν µέλος του ∆.Σ
της ΚΕ∆Ε και µέλος του Κογκρέσου
∆ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης. Το 2014 εκλέχθηκε αντιπεριφερειάρχης Αττικής, θέση που και
σήµερα διατηρεί. Είναι µέλος του ∆.Σ
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ).

[Βύρωνας]

Οι οκτώ υποψήφιοι δήµαρχοι του Βύρωνα
Η

«Επικοινωνία» παρουσιάζει τα βιογραφικά των οκτώ υποψήφιων δηµάρχων
Βύρωνα, οι όποιοι και κατέθεσαν ψηφοδέλ-

τια εντός της προθεσµίας που ορίζει ο Νόµος (5 Μαΐου). Η επικεφαλής του «Βύρωνας
Πράσινος ∆ήµος» Κατερίνα Στέφου προ-

σχώρησε στην παράταξη του Μίλτου Μπαντή
µε τον όποιο κατεβαίνει ως υποψήφια δηµοτική σύµβουλος. Τα βιογραφικά είναι αυτά

που έδωσαν στη δηµοσιότητα οι υποψήφιοι
δήµαρχοι (άλλα εκτενή, άλλα σύντοµα) µε
ελάχιστη επεξεργασία από την πλευρά µας.

Γρηγόρης (Άκης) Κατωπόδης

Αλέξης Σωτηρόπουλος

Ζει στο Βύρωνα από το 1965. Είναι
παντρεµένος µε την Ηπειρώτισσα
Αντωνία Μήτρου και πατέρας νέου
επιστήµονα. Σπούδασε στο Μαθηµατικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το 1973 συµµετέχει στην
κατάληψη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, όπου και συλλαµβάνεται.
Το 1976 επιστρέφει στην Αθήνα και
εργάζεται σε φροντιστήρια Μέσης
Εκπαίδευσης. Το 1998 διορίζεται
ως Εκπαιδευτικός (Μαθηµατικός)
και υπηρετεί σε πολλά σχολεία της
επαρχίας και της Αθήνας εκ των

µικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Οι γονείς του κατάγονται : ο πατέρας του από την Αιτωλοακαρνανία
(Ναυπακτία) και η µητέρα του από
την Ηλεία. Ασκεί µάχιµη δικηγορία
από το 1997.
Είναι επικεφαλής της «∆ηµοτικής
Κίνησης Πολιτών Βύρωνα: ∆ύναµη
Ελπίδας» από την συγκρότηση της
το 2013. Είναι, επίσης, δηµοτικός
σύµβουλος Βύρωνα από 1/1/2007
έως σήµερα και έχει διατελέσει
µέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής (2009-2010) και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου (20112012) και µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του νοµικού προσώπου του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου
(2007-2008). Συγχρόνως, είναι
αιρετός εκπρόσωπος του ∆ήµου

∆ήµαρχος Βύρωνα, επικεφαλής
της «Στάση Βύρωνα». Γεννήθηκε
στο Μεγανήσι Λευκάδας το 1953.

οποίων το 1ο Γυµνάσιο Βύρωνα.
Μέσα από τις γραµµές κοµµάτων
της Αριστεράς (ΚΚΕ –Συνασπισµός
και ΣΥΡΙΖΑ όπου διετέλεσε µέλος
της Κεντρικής Επιτροπής) ανάπτυξε
κοµµατική και κινηµατική δράση.
Ήταν δηµοτικός σύµβουλος Βύρωνα (1990-1994) µε την παράταξη
του αείµνηστου δηµάρχου ∆ηµήτρη
Νικολαΐδη και επί δηµαρχίας Νίκου
Χαρδαλιά (2010-2014) ως επικεφαλής της ∆ηµοτικής Πρωτοβουλίας
«Στάση Βύρωνα». Στις 25 Μαΐου του
2014, εκλέχτηκε δήµαρχος Βύρωνα.

Χρήστος Α. Γώγος

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βύρωνα. Κατάγεται από την
Αργιθέα Καρδίτσας, από την πλευρά του πατέρα του και την Πλάτσα
Μεσσηνιακής Μάνης, από τη µεριά
της µητέρας του. Σπούδασε Ιατρική
στο Πανεπιστήµιο “La Sapienza” της
Ρώµης, όπου στη συνέχεια εκπόνησε
και διδακτορική διατριβή µε άριστα.
Έχει ειδικευτεί στη Νευροχειρουργική ενώ έχει σπουδάσει και δηµοσιογραφία στο Πανεπιστήµιο “Carlo
Βo Urbino”. Το 2010 αποφοίτησε µε
άριστα από το Τµήµα Κοινωνικής
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής,

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει εξειδικευθεί
στη µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων
στο Πανεπιστήµιο “Egaz Moniz” της
Πορτογαλίας, ενώ παράλληλα εκπονεί τη δεύτερη διδακτορική διατριβή
του στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και παρακολουθεί
το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου
«∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας».
Είναι επισκέπτης καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης και τα ΤΕΦΑΑ,
διευθυντής νευροχειρουργός στο
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ» και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταµόσχευσης
Βλαστοκυττάρων.
Εκλέχτηκε δηµοτικός σύµβουλος
Βύρωνα από το 1998 αρχικά µε την
«Εποχή ∆ηµιουργίας-Συνεργασία
Πολιτών» και τον Νίκο Χαρδαλιά
και στη συνέχεια ως επικεφαλής της
«Νέας Εποχής Βύρωνα» (2014).
Στα 21 χρόνια ενασχόλησής του µε
τα κοινά, έχει διατελέσει πρόεδρος

του Αθλητικού Οργανισµού (20032004), αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (2003-2004), πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (20052006 και 2009-2010), αντιδήµαρχος
Αθλητισµού – Υγείας – Πρόνοιας
(2007-2008) και αντιδήµαρχος Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
∆ήµου Βύρωνα (2011-2014).
Την περίοδο 2004-2014, πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του αθλητικό πυρήνα της Εργάνης και των
γήπεδων 5x5, οργάνωσε το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρµακείο του ∆ήµου Βύρωνα και ενέταξε τον ∆ήµο
Βύρωνα στο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής
Υγείας, όπου από το 2010 έως το
2014 διατέλεσε γενικός γραµµατέας.
Στις 27 Μαρτίου 2019, ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Ν.∆.
Βαγγέλης Μεϊµαράκης εξέφρασε
µε δηµόσια δήλωση τη στήριξη του
κόµµατος στην υποψηφιότητά του.
Είναι παντρεµένος µε τη Βασιλική
Μάρκου και έχουν τρία παιδιά.

Επικεφαλής της «∆ύναµη Ελπίδας»
Βύρωνα. Γεννήθηκε στον Βύρωνα
το 1972, όπου µεγάλωσε και διαµένει έκτοτε. Είναι δικηγόρος παρ`
Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νο-

Βασιλική ∆. Σάρολα
Επικεφαλής της Πρωτοβουλίας
Πολιτών Βύρωνα. Γεννήθηκε και
µεγάλωσε στο Βύρωνα, όπου και
κατοικεί µέχρι σήµερα. Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Νοµικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, πτυχιούχος
του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ιεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθήνας, κάτοχος
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στην Πολιτική Συµπεριφορά του Πανεπιστηµίου του Essex,
UK (MA in Political Behaviour,

Επικεφαλής του «Μαζί για τον
Βύρωνα». Ο Μίλτος Μπαντής γεν-

Επικεφαλής της Αριστερής Παρέµβασης Βύρωνα. Γεννήθηκε στην
Γερµανία από γονείς εργαζόµενους
µετανάστες. Μεγάλωσε και ζει στον
Βύρωνα. Τελείωσε το Γυµνάσιο και
Λύκειο Καρέα. Σπούδασε στο ΤΕΙ
Πάτρας (Σ∆Ο). Εργάζεται στον χώρο

µατικού Κέντρου (2007– 2008), αντιπρόεδρος Κέντρου Μελέτης Χορού
Ισιδώρας & Ραϋµόνδου Ντάνκαν
(2009 – 2010), αντιδήµαρχος Νεολαίας (2009 – 2010), αντιδήµαρχος
Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (2010 – 2012),
αντιδήµαρχος Νέας Γενιάς και Νέων
Τεχνολογιών (2012 – 2014). Από το
2014 µέχρι σήµερα είναι επικεφαλής και δηµοτικός σύµβουλος της
δηµοτικής παράταξης «Μαζί για τον
Βύρωνα»

Επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βύρωνα. Είναι 32 ετών

νοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ
και µέλος του Τµήµατος Φ.Α και
Αθλητισµού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Υπήρξε εκπρόσωπος
της Λαϊκής Συσπείρωσης στο ∆Σ του
Οργανισµό Πολιτισµού Αθλητισµού
Βύρωνα και είναι ∆ηµοτικός Σύµβουλος Βύρωνα από το 2016. Είναι
µέλος του Σωµατείου Γυµναστών
Προπονητών Αττικής και διετέλεσε
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του από το 2014 µέχρι το 2018.

του βιβλίου και συµµετέχει στον
Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής. Είναι µέλος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρέα, συµµετέχει σε διάφορες συλλογικότητες
κατοίκων των γειτονιών µας, ενώ
ασχολείται και µε την µουσική.

Τάσος Μαυρόπουλος

Βαγγέλης Γείτονας
και κατάγεται από την Άρτα. Είναι
απόφοιτος του Τµήµατος Επιστήµης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστηµίου Αθήνας. Σήµερα εργάζεται ως ιδιωτικός
υπάλληλος ενώ στο παρελθόν έχει
εργαστεί ως γυµναστής σε ποδοσφαιρικές οµάδες.
Από τα φοιτητικά του χρόνια
εντάχθηκε στις γραµµές της ΚΝΕ και
σήµερα είναι µέλος του Τοµεακού
Γραφείου της Τ.Ο Ανατολικών Συ-

University of Essex, UK). Εργάζεται
ως µάχιµη δικηγόρος µε εξειδίκευση στο Αστικό και ∆ιοικητικό ∆ίκαιο.
Μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθήνας. Εκλέχτηκε ∆ηµοτική Σύµβουλος Βύρωνα µε τη «Στάση Βύρωνα» πρώτη σε σταυρούς, το 2014.
∆ιετέλεσε πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Βύρωνα (2014 – 2016).
Το 2017 ανεξαρτητοποιήθηκε λόγω
διαφωνιών µε την πολιτική της δηµοτικής αρχής. Είναι παντρεµένη και
µητέρα δύο παιδιών.

Παύλος Αναστούλης

Μίλτος Μπαντής
νήθηκε το 1979. Είναι τεχνολόγος
ηλεκτρολόγος µηχανικός µε µεταπτυχιακές σπουδές στην ∆ιασφάλιση
Ποιότητας. Είναι παντρεµένος µε την
οικονοµολόγο Αλέξια Περικλέους
και εργάζεται στο Κέντρο Ελέγχου
Λειτουργίας του Αττικό Μετρό.
Εκλέχθηκε για πρώτη φορά δηµοτικός σύµβουλος στις εκλογές το
2006 και επανεκλέχθηκε το 2010
και το 2014. Ειδικότερα διετέλεσε
γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(2007-2010), αντιπρόεδρος Πνευ-

Βύρωνα στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής (Π.Ε.∆.Α.) και
της Π.Ε.∆.Α. στην Κεντρική Ένωση
∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) και µέλος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης
του Πολίτη της Π.Ε.∆.Α., ενώ έχει
διατελέσει µέλος και της Επιτροπής
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης της Π.Ε.∆.Α. Έχει, επίσης,
διατελέσει µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΟΠΑΠ, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Ι.∆. «Ταµείο ∆ιαχείρισης Πιστώσεων για την
Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»,
Ειδικός Συνεργάτης στο Υπουργείο
Πολιτισµού και Τουρισµού, µέλος
νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών
και έχει αναπτύξει από τα φοιτητικά
του χρόνια µέχρι σήµερα πλούσια
πολιτική και κοινωνική δράση.

Επικεφαλής της Ριζοσπαστικής
Ενωτικής Κίνησης Βύρωνα. Γεννήθηκε στον Βύρωνα το 1961 στον
οποίο κατοικεί µέχρι σήµερα, παντρεµένος και πατέρας δύο παι-

διών. Απόστρατος αντιπλοίαρχος
του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, στο οποίο υπηρέτησε
από το 1982 έως το τέλος του 2010
που αποστρατεύθηκε, από την θέση
του διοικητή στο Κέντρο Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού
Π/Μ. Ιδρυτικό µέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος από το 1989, µέλος
των προσωρινών διοικήσεων, γεν.
γραµµατέας της ένωσης και πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Ενώσεων προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος 2002-2007.
Συντονιστής του τµήµατος Σωµάτων ασφαλείας του ΣΥΝ και του
ΣΥΡΙΖΑ από το 2010 µέχρι το 2015,
υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

στην Α΄ Αθήνας το 2012 και στην Β΄
Αθήνας το 2015. Γενικός γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε
στις 27/8/15 µετά τη µνηµονιακή
στροφή της. Υποψήφιος βουλευτής
µε την ΛΑΕ στις εκλογές της 20ής
Σεπτέµβρη 2015.
Εκλεγµένος δηµοτικός σύµβουλος από το 2014 µε την «Στάση
Βύρωνα», διετέλεσε αντιδήµαρχος
περιβάλλοντος διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητας και
ανακύκλωσης. Τον Φλεβάρη του
2016 ανεξαρτητοποιήθηκε, διαφωνώντας µε τις επιλογές της δηµοτικής αρχής και την εναρµόνισή της
µε τις µνηµονιακές κατευθύνσεις της
κυβέρνησης.
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Όλοι µαζί µε την Μπεττίνα Γραφίδου για την Καισαριανή!
Ε

κδήλωση για την υποψηφιότητά της µε τον συνδυασµό
«Πρώτη Φορά Καισαριανή» της
υποψήφιας δηµάρχου Καισαριανής Μπεττίνας Γραφίδου, πραγµατοποίησε στο «Ρετρό» στην
Καισαριανή στις 8 Μαΐου, η ∆έσποινα Παρασκευά.
«Με τη Μπεττίνα Γραφίδου γνωριζόµαστε από το 2006. Είχαµε µια
άριστη συνεργασία, δηµιουργήσαµε µαζί της και µε άλλους συναδέλφους το Νοµικό Πρόσωπο «Λεωνίδας Μανωλίδης», όπου έδωσε νέα
πνοή στην κοινωνική πολιτική του
∆ήµου. Η Μπεττίνα Γραφίδου είναι
ένας άνθρωπος µε όραµα, όρεξη για δουλειά. ∆ηµιούργησε µια
παράταξη µε νέους ανθρώπους,
νέους στην πολιτική και σε ηλικία.
Αυτό δεν είναι αρνητικό, αρκεί να
σας πω ότι όταν ασχολήθηκα µε τα
κοινά του ∆ήµου ήµουνα µόλις 22
χρονών, όταν ο κόσµος µε τίµησε
µε την ψήφο του και µου έδωσε µια
θέση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
την παράταξη τότε του Αντώνη Καµπάκα «Καισαριανή ∆ηµιουργία»»
τόνισε η οικοδεσπότρια υποψήφια
δηµοτική σύµβουλος.
Στη συνέχεια, χαιρετισµό απυήθυναν οι συνυποψήφιοί της Ανδρέας Καρατζάς, ∆ηµήτρης Παπ-

Από αριστερά: Λεωνίδας Γλυνός, Κωνσταντίνα Λιατίφη, Ανδρέας Καρατζάς,
Μπεττίνα Γραφίδου, ∆έσποινα Παρασκευά, Ευστάθιος Παρασκευάς,
∆ηµήτρης Παππάς, Νότα Παρασκευά και Μιχάλης Σταυριανουδάκης.

Χαιρετισµός από τον Ανδρέα Καρατζά

πάς, Κωνσταντίνα Λιατίφη και η
επικεφαλής Μπεττίνα Γραφίδου,
η οποία µίλησε για το πρόγραµµα
της παράταξης.

Η ∆έσποινα καλωσορίζει τους φίλους της

Η ∆έσποινα µε τον Τάσο Χατζηαναστασίου και την Μπεττίνα Γραφίδου

Την εκδήλωση τίµησαν µεταξύ
άλλων, µε την παρουσία τους ο
δήµαρχος ∆άφνης-Υµηττού Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο δηµοτι-

κός σύµβουλος της «Συνεργασίας
Πολιτών Καισαριανής» Γιώργος
Σοφιανόπουλος, ο πρόεδρος της
∆ηµ.Τ.Ο,. Ν.∆. Σωτήριος Ιατρού

καθώς και οι τέως δηµοτικοί σύµβουλοι Τάσος Χατζηαναστασίου,
Γιώργος Συκαµιάς και Κώστας
Παπαλάκης.

