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Με έτοιμες μελέτες
για σοβαρά έργα
στη Γλυφάδα

ΣΕΛ. 11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ
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Να εμπιστευθούμε αυτούς
που δοκιμάστηκαν και πέτυχαν
στον Σαρωνικό

Με σεβασμό στον δημότη, χωρίς
κοινωνικές διακρίσεις
στο Παλαιό Φάληρο!

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Η ώρα της κάλπης

ΓΙΏΡΓΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΊΔΗΣ

ΛΊΓΕΣ ΗΜΈΡΕΣ απέμειναν για

την ανανέωση της λαϊκής εντολής σε Δήμους και Περιφέρειες,
για να επιλέξουν οι Δημότες
τους Αιρετούς και το μέλλον της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πως διαμορφώνονται οι παράμετροι των
εκλογικών αναμετρήσεων με το
νέο θεσμικό πλαίσιο του Κλεισθένη. Ποιες ανατροπές προκαλεί
η 4η κάλπη των Κοινοτήτων και
πως θα εκλεγούν οι Σύμβουλοι.
Τι πρέπει να γνωρίζει ο ψηφοφόρος για τους σταυρούς, τα
τμήματα, τους ετεροδημότες, τις
άδειες και τις λεπτομέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Σώσαμε την πόλη από την
οικονομική καταστροφή
ΣΕΛ 25

ΧΡΉΣΤΟΣ
ΠΑΠΠΟΎΣ
Δίπλα στους πολίτες
με έμπρακτη στήριξη
ΣΕΛ 10

ΣΕΛ. 3,4,5,8

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
Κοντά στο παιδί
και την οικογένεια

ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΌΣ

Έτσι θα αλλάξουμε
την Αττική

Επιστροφή
στην κανονικότητα

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης παρουσίασε το
στρατηγικό σχέδιο της
παράταξής του Νέα Αρχή για την ανάπτυξη
της Αττικής.

Για να μην καταλήξει
η Περιφέρεια Αττικής
σε χέρια κομματικών
υποψηφίων που θα
έλθουν και πάλι να
πειραματιστούν

ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ 16

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ / ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΜΉΝΥΜΑ ΝΊΚΗΣ
Η ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΗΣ
ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΜΑΣ

ΣΕΛ. 20

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ / Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΆΠΟΙΟΣ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΝΟΙΑΣΤΕΊ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΌΗΤΑ  

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΡΓΊΟΥ - ΚΑΨΆΛΗΣ / ΠΕΝΤΕΛΗ

«ΠΡΟΧΩΡΆΜΕ ΜΠΡΟΣΤΆ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΤΟΠΟΥ

ΣΕΛ. 17

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 27

Υπερβαίνουμε
τα εμπόδια επειδή
πάντοτε προτάσσουμε
το συμφέρον της πόλης

Ο Δήμος, είναι
το πρώτο απάγκιο του
συμπολίτη μας, του
γείτονά μας, του φίλου

Ο Δήμος μας τα μνημονιακά χρόνια
ήταν και είναι πρωταγωνιστής
στην στήριξη των μελών της
κοινωνίας που δοκιμάζονται
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Κυριακή κοντή γιορτή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι φετινές εκλογές το μήνα Μάϊο είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες .
Οι διακυμάνσεις του καιρού με βροχές, αφρικάνικη σκόνη και κρύο αλλάζουν τα
προγράμματα των συνδυασμών και τους κρατάνε σε αγωνία . Όπως είπε γνωστός
μετεωρολόγος, πρόβλεψη το Μάϊο γίνεται μόνο για τις επόμενες πέντε ημέρες.
Ωστόσο, η συζήτηση για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή απουσιάζει σε αυτή την
προεκλογική περίοδο. Έμφαση δίνεται στην Πολιτική προστασία και την προετοιμασία
για την αντιπυρική περίοδο. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο σημείο της κόντρας στην
Περιφέρεια Αττικής, αποτέλεσμα των περσινών τραγικών γεγονότων στο Μάτι και στη
Μάνδρα όπου και θρηνήσαμε θύματα.
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Οι Δημοτικές και οι Περιφερειακές εκλογές είναι αυτές οι οποίες κεντρίζουν το
ενδιαφέρον των πολιτών καθώς σχεδόν σε κάθε δύο με τρεις πολυκατοικίες ξεφύτρωσαν
υποψήφιοι Κοινοτικοί, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Προσωπικές σχέσεις
δοκιμάζονται, γίνονται δεξαμενές άντλησης σταυρών οι Πολιτιστικοί,αθλητικοί και άλλοι
Σύλλογοι.
Ποιός όμως χάνει από αυτή την υπερδραστηριότητα στις Δημοτικές και Περιφερειακές
εκλογές;
Η απάντηση είναι απλή .Οι Ευρωεκλογές .Υπάρχει μία κάλπη αυτή των Ευρωεκλογών
η οποία έχει τεράστια Πολιτική σημασία για το μέλλον της Χώρας και ολόκληρης της
Ευρώπης.Εδώ η σύγκρουση πλέον είναι ξεκάθαρη.Είναι από τη μία η ΝΔ με το Λαϊκό
Κόμμα, το Κίνημα Αλλαγής με τους Ευρωσοσιαλιστές (PES) και ο ΣΥΡΙΖΑ με τους
Αριστερούς της Ευρώπης. Ο διάλογος στη Χώρα για τις Ευρωεκλογές γίνεται σε
συνθήκες ακραίας πόλωσης με χαρακτηρισμούς στη Βουλή όπου ξέφυγαν από το μέτρο
και σίγουρα αν κάποιος θα ευνοηθεί, αυτή είναι η Χρυσή Αυγή.
Ένα όμως είναι σίγουρο. Στις 3 Ιουνίου περνάμε σε αχαρτογράφητα νερά. Στην
Αυτοδιοίκηση η τεράστια πρόκληση της Συνδιοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών,
θα απαιτήσει συμβιβασμούς συνεργασίες και συνθέσεις.Η κουλτούρα της συνεργασίας
επιβάλλεται και θα δοκιμαστεί. Το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής προκάλεσε
σύγκρουση μεταξύ Κυβέρνησης και των Αυτοδιοικητικών Ενώσεων ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ.
Επίσης η Αντιπολίτευση κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι διαλύει τους Δήμους και τις
Περιφέρειες. Όπως όμως λέει και η παροιμία «Κυριακή κοντή γιορτή». Λίγες μέρες πριν
από την κάλπη.

Δωρεά περιπολικού
στην Αστυνομία
Εφαρμόζουμαι το
πρόγραμμα «Ασφαλής
Γειτονιά», από το 2016
τονίζει ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος
ΣΕΛ 12

Τελευταία ευκαιρία
για την Καλλιθέα
Το μήνυμά μας είναι
σεβασμός και στήριξη
στον πολίτη, λέει ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλλιθέας Κ. Ασκούνης
ΣΕΛ 19

Έχουμε πολλά
να κάνουμε
Με το ίδιο πάθος, την
ίδια όρεξη θα συνεχίσουμε επισημαίνει
ο Δήμαρχος Ραφήνας
- Πικερμίου, Ευάγγελος
Μπουρνούς
ΣΕΛ 20

Το σχέδιο μας για
ανθρώπινη πόλη
Στόχος, μια πιο καθαρή πόλη, πιο φωτεινή
αναφέρει ο υποψήφιος
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Θεόδωρος Αμπατζόγλου
ΣΕΛ 14

Ο πολιτισμός δίπλα
στον άνθρωπο

Η αυτοδιοίκηση χωρίς
«χρώματα» και «χρίσματα», τονίζει η υποψήφια
Δημοτική Σύμβουλος
Αμαρουσίου, Μαρίνα
Πατούλη - Σταυράκη
ΣΕΛ 15

Όραμα ανθρωπιάς
και βιωσιμότητας

Mε σύνεση αποτελούμε
εγγύηση ορθής διαχείρισης των χρημάτων
των δημοτών, δηλώνει
ο Δήμαρχος Βριλησσίων
Ξένος Μανιατογιάννης
ΣΕΛ 26

Ανεξάρτητοι πάμε
για την έκπληξη

ΟΤΙ ΨΗΦΙΣΑΜΕ, ΨΗΦΙΣΑΜΕ...

Δεν έχουμε εκκρεμότητες και βάρη του παρελθόντος, τονίζει
ο υποψήφιος Δήμαρχος
Αμαρουσίου Γιώργος
Καραμέρος
ΣΕΛ 24
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Πόσους «σταυρώνουμε»
σε κάθε κάλπη

Α

λλαγές στη σταυροδοσία, εν συγκρίσει με
προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, θα
συναντήσουν οι ψηφοφόροι την Κυριακή των
εκλογών. Κατωτέρω
συμπυκνώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τους σταυρούς προτίμησης που
μπορούν να τεθούν στα ψηφοδέλτια σε κάθε μία
από τις τέσσερις κάλπες.
Εισαγωγικά σημειώνεται ότι τόσο στον
υποψήφιο Δήμαρχο όσο και στον υποψήφιο
Περιφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός, εάν
όμως τεθεί το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται γι’
αυτό το λόγο. Ομοίως, στη δεύτερη Κυριακή,
όπου τυχόν χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία
για εκλογή Δημάρχου ή/και Περιφερειάρχη,
δεν τίθεται σταυρός, η ύπαρξή του πάντως δεν
συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Δημοτικές εκλογές
Διακρίνονται δύο κατηγορίες. Κατ’ αρχάς, σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική
περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του σε έναν ή δύο ή τρεις υποψήφιους
Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μπορεί να
βάλει μέχρι τρεις σταυρούς.

Τόσο στον υποψήφιο Δήμαρχο όσο και στον υποψήφιο
Περιφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός, εάν όμως
τεθεί στο ψηφοδέλτιο δεν
ακυρώνεται γι’ αυτό το λόγο
Δεύτερη κατηγορία, οι Δήμοι που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Σε αυτούς, ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει
(Ι) Α. έναν υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, όταν
η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική,
διεδρική ή τριεδρική, Β. έναv ή δύο ή τρεις
Υποψήφιους, όταν η εκλογική του περιφέρεια
έχει περισσότερες από τρεις έδρες, καθώς και
επιπροσθέτως (ΙΙ) έναν υποψήφιο Δημοτικό
Σύμβουλο οποιασδήποτε άλλης εκλογικής περιφέρειας του οικείου Δήμου.
Με άλλα λόγια, ο εκλογέας μπορεί να
θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς, ανάλογα
με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε
υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο της εκλογικής
περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της
οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό
σε υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο όλων των
άλλων εκλογικών περιφερειών.
Και στις δύο ανωτέρω κατηγορίες, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους
επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και
προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

Κοινοτικές
Στις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό
άνω των 300 κατοίκων, για την εκλογή Συμβουλίων Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να
“σταυρώσει” έναν ή δύο υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας. Εάν σε ψηφοδέλτιο τεθούν
περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ
του Συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
κανένας σταυρός.
Στις Κοινότητες με λιγότερους από 300
κατοίκους, για την εκλογή Προέδρου Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει μόνο έναν
υποψήφιο Πρόεδρο. Ειδικά στις συγκεκριμένες
Κοινότητες, ψηφοδέλτιο που δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός
σταυρούς, θεωρείται άκυρο.

Περιφερειακές
Όσον αφορά τους σταυρούς στους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους, ο μέγιστος αριθμός σταυρών προκύπτει σύμφωνα με

το αρ.129Α του ν.3852/2010 ως ισχύει, βάσει του
αριθμού εδρών, με τον κανόνα πως ο εκλογέας
μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:
(Α) ενός Υποψήφιου σε εκλογικές περιφέρειες
που εκλέγουν έως τρεις Περιφερειακούς Συμβούλους, (Β) ενός ή δύο Υποψήφιων, εκεί όπου
εκλέγονται από τέσσερις έως επτά Σύμβουλοι,
(Γ) ενός ή δύο ή τριών Υποψήφιων, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα Σύμβουλοι,
(Δ) ενός ή δύο ή τριών ή τεσσάρων Υποψήφιων,
όπου εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα
Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
Αν σε ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι σταυροί από τους προβλεπόμενους, είναι
έγκυρο και λογίζεται υπέρ του Συνδυασμού,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

Ευρωεκλογές
Η παρ.4 του αρ.1 του ν.4255/2014 ορίζει ότι ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την
προτίμησή του υπέρ τεσσάρων, κατ΄ ανώτατο
όριο, Υποψήφιων του Συνδυασμού. Ψηφοδέλ-

τιο με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς,
προσμετράται υπέρ του Συνδυασμού ως έγκυρο,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.
Κλείνοντας υπενθυμίζεται ότι ο σταυρός
σημειώνεται με στυλό μαύρης ή κυανής απόχρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του κάθε
Υποψήφιου, είτε δεξιά είτε αριστερά. Σταυρός που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο
θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η
εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, βάσει
του αρ.28 (ή αρ.130) του ν.3852/2010. Σύμφωνα
με τη νομολογία (ΑΕΔ 25, 26/1999) ο τρόπος
γραφής του σταυρού που μπορεί να οφείλεται
στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση
του ψηφοφόρου ή το μέσο που χρησιμοποίησε,
δηλαδή, σταυροί έντονοι, άτονοι, κακότεχνοι,
μεγαλύτεροι ή μικρότεροι, συνήθως δεν συνεπάγονται ακυρότητα της ψήφου.
Σε κάθε περίπτωση, ο ανώμαλος σχηματισμός του σταυρού είναι στην ουσιαστική
εκτίμηση του Δικαστηρίου εάν αποτελεί ή όχι
διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας.
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κυβερνητική επιλογή δημιουργίας
μιας επιπλέον κάλπης ειδικά για τα
όργανα διοίκησης
των Κοινοτήτων,
είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των
εκλογικών τμημάτων να εκτοξευτεί στις φετινές
εκλογές και την 26η Μαΐου να λειτουργήσουν
39.063 τμήματα.
Ειδικότερα, αυτά υποδιαιρούνται ως
εξής: (i) 16.441 θα έχουν δύο κάλπες, Ευρωεκλογές-Περιφερειακές, (ii) 16.441 με δύο κάλπες,
Δημοτικές-Κοινοτικές, (iii) 2.741 με τρεις κάλπες,
Ευρωεκλογές-Περιφερειακές-Δημοτικές, ενώ
(iv) 3.440 θα έχουν τέσσερις κάλπες, Ευρωεκλογές-Περιφερειακές-Κοινοτικές-Δημοτικές.
Οι κανόνες κατάτμησής τους καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(Φ.Ε.Κ. Β’ 1366/19.4.2019), κατ’ εφαρμογή του
πρόσφατου αρ.118 του ν.4604/2019. Νόμου με
τον οποίο η Κυβέρνηση θέσπισε τη δυνατότητα
να σπάσουν οι τέσσερις κάλπες σε δύο διαφορετικές αίθουσες, αναγκάζοντας πρακτικά το
εκλογικό σώμα να περιμένει σε δύο διαφορετικές ουρές.
Με τα νέα δεδομένα, τα εκλογικά τμήματα με αριθμό εγγεγραμμένων άνω των 300,
διαιρούνται σε ζεύγη Α και Β, με την αρίθμηση
κάθε ζεύγους να είναι κοινή (δηλαδή, εάν το τμήμα 87 έχει περισσότερους από 300 ψηφοφόρους,
δημιουργούνται το 87Α και το 87Β). Η ψηφοφορία για τις Ευρωεκλογές και τις Περιφερειακές
εκλογές θα διεξαχθεί στα τμήματα με τη διάκριση
“Α”. Η ψηφοφορία για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές, στα τμήματα με τη διάκριση “Β”.
Αυτά πρέπει να στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό
κατάστημα και συνεχόμενες αίθουσες, ώστε να
προκύπτει και χωροταξικά η αλληλουχία τους
(δηλαδή ψηφοφόρος του 87Α και 87Β πρέπει να
τα βρει στο ίδιο σχολείο και μάλιστα σε διπλανές
αίθουσες του σχολείου αυτού).
Αρχικά, στον κανόνα περί ζευγών Α-Β
θεσπίστηκαν δύο εξαιρέσεις: (1) ΕυρωεκλογέςΠεριφερειακές-Δημοτικές-Κοινοτικές διεξάγονται σε ένα τμήμα, με τις ίδιες Εφορευτικές
Επιτροπές, τους ίδιους Αντιπροσώπους Δικαστικής Αρχής, καθώς και τους ίδιους Εφόρους
Αντιπροσώπων, εφόσον ο αριθμός εγγεγραμμένων δεν υπερβαίνει τους 300. (2) Ομοίως,
διεξάγονται σε ένα τμήμα Ευρωεκλογές-Περιφερειακές-Δημοτικές, στους Δήμους που δεν
έχουν Κοινότητες.
Την Υ.Α. ακολούθησε η αριθμ.21 Εγκύκλιος (30309/19.4.2019) που εξειδίκευσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των ψηφοφόρων ανά τμήμα.
Όρισε, μεταξύ άλλων, πως σε κάθε “Α” και “Β”
τμήμα θα ενταχθούν μέχρι 540 ψηφοφόροι. Σε
κάθε τμήμα Δήμου που δεν έχει Κοινότητες, θα
ενταχθούν μέχρι 480 ψηφοφόροι. Τα όρια 540
και 480 δεν ορίστηκαν απαραιτήτως ως ανώτατα,
καθώς ανά περίπτωση αυξάνονται με προσθήκη των ετεροδημοτών, των εκλογέων πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ειδικών
κατηγοριών π.χ. στρατιωτικών.
Ακολούθως, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η έκδοση νεότερης Απόφασης του Αλέξη
Χαρίτση (Φ.Ε.Κ. Β’ 1501/3.5.2019) που θέσπισε
ότι σε 40 Νομούς της Χώρας δημιουργούνται
εκλογικά τμήματα κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων
στην πρώτη Απόφασή του.
Βασίστηκε στην Ενότητα (Γ) της πρώτης
Υ.Α., όπου προβλεπόταν πως οι κανόνες κατάτμησης των τμημάτων «δύνανται να τροποποιούνται με Απόφαση του ΥΠΕΣ, όταν συντρέχουν
αντικειμενικοί λόγοι, ύστερα από αιτιολογημένη

Πως εκτοξεύτηκε
ο αριθμός των
εκλογικών τμημάτων
Εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής ή του
οικείου Αντιπεριφερειάρχη».
Οι Αντιπεριφερειάρχες 39 Περιφερειακών Ενοτήτων και η Περιφερειάρχης Αττικής
απέστειλαν έγγραφα με Εισηγήσεις για σύσταση
τμημάτων κατά παρέκκλιση της Υ.Α., τις οποίες
έκανε αποδεκτές ο Υπουργός εκδίδοντας τη
νεότερη.
Συγκεκριμένα, κατ’ εξαίρεση εκλογικά τμήματα δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια
Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας,
Άρτας, Αχαΐας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας,
Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας,
Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδας,
Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας,
Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων,
Φλώρινας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να πληροφορηθεί το εκλογικό του τμήμα ηλεκτρονικά, από την
εφαρμογή “Μάθε που ψηφίζεις” στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εσωτερικών ( "https://www.ypes.
gr/mathe-poypsifizeis-forma/").

Συμπληρώνοντας το επώνυμο, όνομα,
όνομα πατρός, όνομα μητρός και έτος γέννησης,
μπορεί να δει το εκλογικό τμήμα όπου θα ασκήσει
το εκλογικό του δικαίωμα, εάν αυτό έχει σπάσει
σε δύο αίθουσες Α και Β, καθώς και την ακριβή
διεύθυνση του καταστήματος ψηφοφορίας.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι οδηγίες δόθηκαν
με την αριθμ.17 (27782/12.4.2019) Εγκύκλιο για τη
διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των συμπολιτών μας με αναπηρία, βάσει της
παρ.3 του αρ.83 του π.δ. 26/2012 που προβλέπει
ότι εκλογείς με σωματική αδυναμία έχουν το
δικαίωμα να απευθυνθούν στον Αντιπρόσωπο της
Δικαστικής Αρχής ή σε μέλος της Εφορευτικής
Επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους

Την 26η Μαΐου θα λειτουργήσουν 39.063 τμήματα,
με γενικό κανόνα πως όσα
έχουν άνω των 300 εγγεγραμμένων διαιρούνται
σε ζεύγη Α και Β

βοηθήσουν. Οι εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν
πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα.
Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει αναφορά για
τις περιπτώσεις εκλογέων με κινητικές αναπηρίες, που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο
ή άλλο συναφές μηχάνημα, και συναντούν δυσκολίες, όταν στα εκλογικά καταστήματα δεν
υπάρχουν ράμπες, ανελκυστήρες ή άλλα μέσα
που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο
Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής καλείται
να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
τους διευκολύνει κατά την προσέλευσή τους στο
εκλογικό τμήμα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να
ζητήσει τη συνδρομή των μελών της Εφορευτικής
Επιτροπής, της φρουράς του καταστήματος, εάν
υπάρχει, ή ακόμη και των εκλογέων.
Όταν ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής
Αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση εκλογέα με
κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας
είναι αδύνατη, καλείται να λάβει τα απαραίτητα
μέτρα για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος και να διασφαλίσει ταυτόχρονα
τη μυστικότητα και την ομαλή διεξαγωγή της
ψηφοφορίας.

Αυτοδιοίκηση
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Αν δεν βρεις το όνομά σου
ΨΗΦΟΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Σε δύο
πόλεις την
ίδια ημέρα

Οι συμπολίτες μας που έχουν εγγραφεί
ως Ετεροδημότες, θα πρέπει να βρεθούν την 26η Μαΐου σε δύο πόλεις.
Όπως είχε εγκαίρως επισημάνει ο
AIRETOS.GR, οι εκλογικοί κατάλογοι
των επικείμενων εκλογών έκλεισαν την
28η Φεβρουαρίου 2019. Συνεπώς,
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
Ετεροδημοτών περιλαμβάνονται όλες οι
μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν μέχρι εκείνη
την ημερομηνία.
Για τους Ετεροδημότες, λοιπόν, ισχύουν
τα εξής: (Ι) Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές
(Α΄ και τυχόν Β΄ Κυριακή) ασκούν το
εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά
και μόνο στο Δήμο όπου είναι δημότες. (ΙΙ) Στις Ευρωεκλογές ψηφίζουν
αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους. Εάν στο βασικό κατάλογο
υπάρχει δίπλα στο όνομα του εκλογέα η
ένδειξη “Ε” (=Ετεροδημότης), σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να του επιτραπεί
να ψηφίσει σε εκλογικό τμήμα του Δήμου εγγραφής (δηλαδή εκεί όπου είναι
δημότης) για τις Ευρωεκλογές.
Για να γίνουν κατανοητά τα ανωτέρω,
παραθέτουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής. Έστω δημότης του Δήμου Αγρινίου, που διαμένει στην Αθήνα και έχει
αιτηθεί –έως την 28η Φεβρουαρίου- ότι
επιθυμεί να εγγραφεί στους εκλογικούς
καταλόγους Ετεροδημοτών προκειμένου να ψηφίζει στην Αθήνα. Την 26η
Μαΐου θα ψηφίσει στην Αθήνα για τις
Ευρωεκλογές και την ίδια ημέρα θα
ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να ψηφίσει για
τις Δημοτικές, Κοινοτικές και Περιφερειακές εκλογές.
Απαγορεύεται στο εκλογικό τμήμα στο
Αγρίνιο να του δώσουν ψηφοδέλτιο Ευρωκλογών (και αντιστρόφως στην Αθήνα δεν θα έχουν ψηφοδέλτια των τριών
αυτοδιοικητικών καλπών του Αγρινίου).
Την 2α Ιουνίου, εάν διεξαχθεί Β’ γύρος
για Δήμαρχο ή/και Περιφερειάρχη στο
Αγρίνιο, ομοίως πρέπει να ταξιδέψει
από την Αθήνα στο Αγρίνιο για να ψηφίσει.

Σ

ε όλες τις εκλογικές
αναμετρήσεις δεν είναι
σπάνιες οι περιπτώσεις
των αποκαλούμενων
«παραληφθέντων» ψηφοφόρων, δηλαδή αυτών που δεν βρίσκουν
το όνομά τους στους
εκλογικούς καταλόγους, παρά το ότι είναι εγγεγραμμένοι σε Δημοτολόγιο ή/και Μητρώο
Αρρένων και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό
τους δικαίωμα.
Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εκλογέας όταν διαπιστώσει ότι δεν
περιλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο,
περιγράφει το Υπουργείο Εσωτερικών στην
αριθμ.27 (32351/25.4.2019) Εγκύκλιό του. Διαδικασία που αφορά και τις τέσσερις εκλογικές
αναμετρήσεις, δηλαδή Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν
μέχρι και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας να
απευθυνθούν στο Δήμο όπου
είναι εγγεγραμμένοι και να
ζητήσουν, πιστοποιητικό
εγγραφής τους στα Δημοτολόγια ή πιστοποιητικό που
να βεβαιώνει την εγγραφή
τους στα Μητρώα Αρρένων

Αναλυτικότερα, το ΥΠΕΣ σημείωσε
ότι οι Έλληνες πολίτες που, χωρίς να έχουν
αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος,
δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη
αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το
τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό
τμήμα του Δήμου στο Δημοτολόγιο ή Μητρώο
Αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Συνεπώς, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το
πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας να απευθυνθούν στο Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι
και να ζητήσουν, ανά περίπτωση, πιστοποιητικό
εγγραφής τους στα Δημοτολόγια ή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα
Μητρώα Αρρένων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες εκλογείς, κατοίκους των Χωρών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα στις Χώρες αυτές την
25η Μαΐου. Οι εν λόγω ψηφοφόροι μπορούν
να εφοδιαστούν με το αναγκαίο πιστοποιητικό
μέχρι και την ημέρα διενέργειας των εκλογών
στα κράτη αυτά (25/5/2019).
Το Υπουργείο σημειώνει ότι οι Δήμαρχοι θα πρέπει να εκδίδουν εις διπλούν πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα
Δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων και να
χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα. Στα εκδιδόμενα (εις διπλούν) πιστο-

ποιητικά, θα υπάρχουν οι εξής ενδείξεις: (α)
“Εκδίδεται αποκλειστικά για τις Ευρωεκλογές
και τις Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου
2019”, (β) “Εκδίδεται αποκλειστικά για τις
Δημοτικές και τις Κοινοτικές εκλογές της 26ης
Μαΐου 2019”, (γ) “Εκδίδεται αποκλειστικά
για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2019, αν πρόκειται για Έλληνες κατοίκους κρατών-μελών
της Ε.Ε.”, (δ) “Εκδίδεται αποκλειστικά για
τις Περιφερειακές εκλογές της 2ας Ιουνίου
2019”, (ε) “Εκδίδεται αποκλειστικά για τις
Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019”. Τα
πιστοποιητικά (δ) και (ε) εκδίδονται από την
Τετάρτη 29 Μαΐου.
Σε περίπτωση που ο παραλειφθείς εκλογέας δεν ψηφίσει την Α’ Κυριακή 26 Μαΐου,
μπορεί, εάν επιθυμεί, να απευθυνθεί στο Δήμο
του, προκειμένου να του χορηγηθεί το ανωτέρω
πιστοποιητικό για να ασκήσει το εκλογικό του
δικαίωμα τη Β’ Κυριακή 2 Ιουνίου, οπότε και
θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Για να χορηγηθούν τα πιστοποιητικά
από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυ-

τόν όργανο στον αιτούντα, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος
στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου της
Χώρας. Επισημαίνεται ότι δεν θα χορηγούνται
πιστοποιητικά εγγραφής στα Δημοτολόγια ή τα
Μητρώα Αρρένων στους εγγραφέντες σε αυτά
μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Το πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην
κάθε ψηφοφορία (26 Μαΐου, 2 Ιουνίου) θα
προσκομίσουν οι εκλογείς στην Εφορευτική
Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να τους
επιτρέψει να ψηφίσουν. Οι Αντιπρόσωποι της
Δικαστικής Αρχής υποχρεούνται να κάνουν
δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του
ίδιου Δήμου που προσκομίζουν τα ανωτέρω
πιστοποιητικά.
Αντιστοίχως, ειδική διαδικασία υπάρχει
για τις περιπτώσεις εκ παραδρομής παράλειψης
εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ψηφοφόρων που είναι υπήκοοι
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
τις λεπτομέρειές να περιλαμβάνονται ομοίως
στην προμνησθείσα Εγκύκλιο.
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Ο υποψήφιος Δήμαρχος
Νέας Φιλαδελφείας Νέας Χαλκηδόνας, μιλάει
στον AIRETO

«Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Πολιτών
Πολιτεία» με αυτό το ζήτημα και μαζί με τους
συνεργάτες μου έχουμε εκπονήσει ένα απόλυτα
συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο σχέδιο που θα
περιλαμβάνει:
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων μέσω της χρήσης εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε
συνδυασμό με το Internet of Things (IοT). Άμεση
αναφορά – επίλυση των απεσταλμένων αναφορών
των δημοτών – εκμηδενισμός γραφειοκρατίας
Δημιουργία κέντρου ελέγχου αιτημάτων του δημότη (24ωρη βάσης) σε σύνδεση με
εφαρμογή που θα λειτουργεί μέσω κινητού τηλεφώνου-tablet

«Κ

άποιος
επιτέλους
στη Νέα
Φιλαδέλφεια
και τη
Νέα
Χαλκηδόνα πρέπει να ξανασχοληθεί με τα
αυτονόητα και τα καθημερινά» δηλώνει στη
συνέντευξη του στον AIRETO , o υποψήφιος δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
Γιάννης Βούρος. Οι προτεραιότητες του όπως
σημειώνει είναι το πράσινο, η καθαριότητα
και ο φωτισμός.
Αναφερόμενος στο νέο εκλογικό σύστημα, ο κ. Βουρός τονίζει ότι για να υπάρξουν
ισχυρές δημοτικές αρχές και η τελευταία ψήφος
αποκτά μέγιστη ισχύ και αυτό είναι ένα στοιχείο
που πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους
οι πολίτες στην πορεία προς την καλπη.
1.Κύριε Βούρο, από τα τηλεοπτικά στούντιο και το χώρο του θεάματος στην αρένα της τοπικής πολιτικής σκηνής. Ποιοι
οι λόγοι γι’ αυτή σας την απόφαση;
Το πρώτο ερέθισμα για να ασχοληθώ
με τα κοινά της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας ήταν κατά βάση η απαξίωση του
δήμου, τα προβλήματα της καθημερινότητας
αλλά και η προσπάθεια ορισμένων να αποκτήσουν πανελλήνιας εμβέλειας δημοσιότητα μέσω
των διχαστικών απόψεών τους.
Σίγουρα υπήρξαν συζητήσεις και ζυμώσεις με φίλους, γείτονες και παλιούς μου
συμμαθητές. Να θυμίσω ότι γεννήθηκα και
μεγάλωσα στις εργατικές κατοικίες της Νέας
Φιλαδέλφειας, στην περιοχή της Μαδύτου.
Εν κατακλείδι θέτω την υποψηφιότητά
μου στην κρίση των δημοτών της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας με παρακαταθήκη την έως σήμερα εμπειρία μου από
θέσεις ευθύνης, με 40 χρόνια εργασιακού βίου
και 11.500 ένσημα, επειδή θέλω να προσφέρω
στον τόπο που μεγάλωσα, που έπαιξα για πρώτη
φορά μπάλα στις αλάνες, που πήγα σχολείο,
που πρώτη φορά ερωτεύτηκα, στον τόπο που
συνέβαλε με τις εμπειρίες που μου προσέφερε
αυτή η γειτονιά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου. Σε μία περιοχή που έχει όλες
τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες ώστε να
καταστεί Δήμος πρότυπο.
2. Ποια τα βασικά προβλήματα της πόλης και ποιες οι προτεραιότητες σας αν
εκλεγείτε δημοτική αρχή;
Κάποιος επιτέλους στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα πρέπει να ξανασχοληθεί με τα αυτονόητα και τα καθημερινά.
Όπως έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν ο Γιώργος Αποστολάκης και ο Νίκος Παπαμικρούλης
στη Νέα Χαλκηδόνα. Πράσινο, καθαριότητα,
φωτισμός είναι οι βασικές μας προτεραιότητες.
3. Ποια η γνώμη σας για τον Κλεισθένη
και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών;
Οφείλω ως υποψήφιος δήμαρχος να ενημερώσω τον κόσμο της Νέας Φιλαδέλφειας και
της Νέας Χαλκηδόνας για το σύστημα της απλής

Θέτω την υποψηφιότητά
μου με παρακαταθήκη
την έως σήμερα εμπειρία
μου από θέσεις ευθύνης,
με 40 χρόνια εργασιακού
βίου και 11.500 ένσημα

Κάποιος πρέπει
να νοιαστεί για
τα αυτονόητα  
αναλογικής που θα φέρει νέα δεδομένα στην
διοίκηση δήμων και περιφερειών. Το πράττουμε
αυτό σε κάθε ανοιχτή μας εκδήλωση και όποτε
μας δίνετε βήμα σε κάποιο ΜΜΕ.
Φυσικά είναι εκ των ουκ άνευ ότι έτσι και
αλλιώς οφείλουμε να αναζητούμε συνεργασίες
και κοινούς τόπους. Για την πόλη μας μιλάμε.
Αλλά ποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό; Ο σημερινός δήμαρχος που έχει απωλέσει την στήριξη
στενότατων συνεργατών του (π. αντιδημάρχων,
δημ. Συμβούλων κλπ);
Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι αυτό
δεν μπορούν να το κάνουν άνθρωποι που τα
προηγούμενα χρόνια κουνούσαν το δάχτυλο
επιδεικτικά και διακατέχονταν από έπαρση και
αλαζονική συμπεριφορά. Η τοπική κοινωνία όλα
αυτά τα γνωρίζει καλά και τα σταθμίζει ανάλογα.
Σε κάθε περίπτωση τονίζω πως για να
υπάρξουν ισχυρές δημοτικές αρχές και η τελευταία ψήφος αποκτά μέγιστη ισχύ.

Μία ψήφος μπορεί να σημαίνει μία έδρα
παραπάνω στο ερχόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Αυτό το γεγονός οφείλουμε να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ώστε να μην βρεθούμε
την επαύριο των εκλογών σε μία κατάσταση που
θα θυμίζει δισεπίλυτο γρίφο.
Όσο πιο ισχυρή λοιπόν δημοτική ομάδα
διαθέτει αύριο ο δήμαρχος τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η διοίκησή του. Το ποιο
θα είναι το τελικό κριτήριο του κόσμου όπως
καταλαβαίνεται δεν μπορεί να υποδειχθεί από
εμάς. Αλλά μπορούμε να θέσουμε επί τάπητος
όλες τις παραμέτρους…
4. Η Νέα Φιλαδέλφεια έχει μείνει πίσω σε
υποδομές και νέες τεχνολογίες, ενώ το
αίσθημα ασφάλειας ολοένα και πέφτει.
Τι σκοπεύετε να κάνετε;
Έχουμε ασχοληθεί από την πρώτη ημέρα
ανακοίνωσης του ανεξάρτητου συνδυασμού μας

e – ΚΕΠ – ATM πιστοποιητικών
Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος
στάθμευσης που θα λειτουργεί μέσω κινητού
τηλεφώνου και θα δείχνει τις διαθέσιμες θέσης
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης με ειδικούς
αισθητήρες. Στόχος η αποσυμφόρηση της πόλης
καθώς και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των
οδηγών (κατοίκων και επισκεπτών)
Ευρυζωνικότητα σε κάθε σημείο της
πόλης
Όλα αυτά έγιναν στα Τρίκαλα και σε
άλλους Δήμους της χώρας. Γιατί δεν μπορούν
να γίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα
Χαλκηδόνα;
5. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σας
για τις ευάλωτες ομάδες δημοτών;
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο Α’ βαθμός
αυτοδιοίκησης, ο Δήμος, είναι το πρώτο απάγκιο
του συμπολίτη μας, του γείτονά μας, του φίλου
μας. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα για τις ευάλωτες ομάδες
που θα μπορεί να υλοποιηθεί από τους πρώτους
μήνες της θητείας μας ως δημοτική αρχή.
Επαναλειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων
Αναβάθμιση των ΚΑΠΗ
Δημιουργία προγράμματος στήριξης των
ειδικών κοινωνικών ομάδων
Δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης
διαβίωσης ΑΜΕΑ
Διεύρυνση του θεσμού του κοινωνικού
παντοπωλείου
Δημιουργία δημοτικού κοινωνικού εστιατορίου
Σύσταση γραφείου ενημέρωσης για θέματα υγείας, σύνταξης & εργασιακά
Δημιουργία δημοτικής τράπεζας αίματος
Διεκδικούμε θέσεις εργασίας στο νέο
γήπεδο της ΑΕΚ με βάση την εντοπιότητα
Δημιουργία γραφείου διασύνδεσης σε
συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης
και με την αγορά εργασίας
Μείωση από τον πρώτο χρόνο της θητείας
μας τα δημοτικά τέλη στις κατοικίες, όπως επίσης
και σε κατηγορίες των τελών του κοιμητηρίου
Είναι ορισμένες από τις βασικές μας
σκέψεις και ιδέες που θέλουμε, μπορούμε και
πρέπει να υλοποιήσουμε.
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Πόσες ημέρες είναι
η Εκλογική Άδεια Υπαλλήλων

Ο

ι διευκολύνσεις
που δικαιούνται
οι Υπάλληλοι του
Δημόσιου Τομέα
για την άσκηση
του εκλογικού τους
δικαιώματος στις
Ευρωεκλογές και
στις Αυτοδιοικητικές εκλογές, αποτυπώθηκαν
σε ειδική Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΕΖΦ465ΧΘΨ-Ξ5Υ),
που απευθύνθηκε και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Η άδεια που δικαιούνται για τη μετάβαση στον τόπο ψηφοφορίας διακρίνεται σε τρεις
περιπτώσεις.
Ι) Για τους υπαλλήλους για τους οποίους
δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας,
ισχύουν τα εξής: (Α) Όσοι μετακινηθούν για την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 - 200 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας. (Β) Όσοι μετακινηθούν σε
απόσταση άνω των 200 - 400 χιλιομέτρων, άδεια
δύο εργασίμων ημερών. (Γ) Όσοι μετακινηθούν
σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω, άδεια

Η άδεια που δικαιούνται
για τη μετάβαση στον τόπο
ψηφοφορίας διακρίνεται
σε τρεις περιπτώσεις

τριών εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν
εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή
τους. (Δ) Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα
οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός
των ημερών αδείας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές
συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια
αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες

ΙΙ) Για τους υπαλλήλους για τους οποίους
εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας
εφαρμόζονται τα κάτωθι: (Α) Όσοι μετακινηθούν για να ψηφίσουν σε απόσταση 200 - 400
χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης
ημέρας. (Β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση
400 χιλιομέτρων και πάνω, άδεια δύο εργασίμων
ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου
οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. (Γ) Όσοι
μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει
οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας
θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την
απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης,
χωρίς άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. Επισημαίνεται ότι στις Υπηρεσίες
στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας
τους, δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του

κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα,
λιμένες κτλ) η χρήση της παρεχόμενης ως άνω
άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ
όσον αφορά τον αριθμό των ημερών.
ΙΙΙ) Τέλος, με την ίδια διαδικασία και
προϋποθέσεις είναι δυνατόν να χορηγείται ειδική
άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των
ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό οποιασδήποτε
κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας των
υπόλοιπων Νομικών Προσώπων του Δημόσιου
Τομέα.
Υπενθυμίζεται πως για τη χορήγηση κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των εκλογών είχε
προηγηθεί άλλη Εγκύκλιος του ίδιου Υπουργείου
(ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ). Με εκείνη διευκρινίστηκε η μη έκδοση Υπουργικής Απόφασης
περί ανάκλησης και απαγόρευσης χορήγησης
κανονικών αδειών, δυνατότητα που παρέχει η
παρ.1 του αρ.9 του ν.425/2014. Επιπλέον, τονίστηκε πως οι κανονικές άδειες στο Δημόσιου Τομέα
χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές
ανάγκες εκάστου Φορέα, ώστε να διασφαλίζεται
η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Πως εκλέγονται οι Σύμβουλοι Κοινότητας

Μ

ία εκ των “καινοτομιών” της
26ης Μαΐου,
ως γνωστόν,
αποτελεί η
εκλογή των
οργάνων των
Κοινοτήτων με
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο σε διακριτή 4η κάλπη.
Βάσει του αρ.5 του Κλεισθένη, όργανα
των Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των
300 κατοίκων είναι (α) το Συμβούλιο Κοινότητας
και (β) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας. Το Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη σε
Κοινότητες με 301 έως 2.000 κατοίκους, από 7
σε Κοινότητες με 2.001 - 10.000 κατοίκους, από
11 εάν οι κάτοικοι είναι 10.001 - 50.000 και από
15 μέλη σε Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από
50.001 και άνω. Ο αριθμός των Συμβούλων (5,
7, 11 ή 15, ως ανωτέρω) είναι με άλλα λόγια ο
αριθμός των εδρών.

Η κατανομή των εδρών
Η κατανομή των εδρών πραγματοποιείται
ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε Συνδυασμού στην οικεία Κοινότητα, ανεξάρτητα από τα
αποτελέσματα των Συνδυασμών για το Δημοτικό
Συμβούλιο. Ως εκλογικό μέτρο (ε.μ.) λαμβάνεται
το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει
από τη διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβαν στην Κοινότητα όλοι μαζί οι Συνδυασμοί,
διά του αριθμού των εδρών του Συμβουλίου Κοι-

κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς.

Ειδικές επισημάνσεις

νότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα.
Για να καταστεί οπτικά αντιληπτό, αποτυπώνεται με τον εξής τύπο: « ε.μ. = (ε.ψ. / ν) +
1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους) »,
όπου “ε.ψ.” = το σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων
που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα της
Κοινότητας, αθροιστικά όλοι οι Συνδυασμοί που
συμμετείχαν στις εκλογές, και “ν” = αριθμός των
εδρών του Συμβουλίου Κοινότητας.
Στη συνεχεία, ο αριθμός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε Συνδυασμού διαιρείται με το
εκλογικό μέτρο και καταλαμβάνει τόσες έδρες
όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Τακτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται, από τους
Υποψήφιους καθενός από τους Συνδυασμούς,

Ι) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι
Συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση,
οι έδρες που απομένουν κατανέμονται ανά μία
μεταξύ όλων των Συνδυασμών, ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν και ανεξάρτητα από το αν έχουν συμπληρώσει το εκλογικό
μέτρο. Στην περίπτωση που υνδυασμοί έχουν ίσο
αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων και οι προς
διάθεση έδρες είναι λιγότερες από το σύνολο των
Συνδυασμών που έχουν ισοψηφήσει ως προς τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, γίνεται κλήρωση από
το Πρωτοδικείο.
ΙΙ) Αν και μετά την κατανομή εδρών με
βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία,
ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε Συνδυασμός στην
Κοινότητα.
ΙΙΙ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι
Συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς
διάθεση, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το
Συνδυασμό με το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο
έγκυρων ψηφοδελτίων [ το υπόλοιπο έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε Συνδυασμού υπολογίζεται
ως εξής: Σύνολο έγκυρων ψήφων Συνδυασμού (εκλογικό μέτρο x έδρες που έχει ήδη λάβει) ]. Σε
περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων
δύο ή και περισσότερων Συνδυασμών, ενεργείται

μεταξύ αυτών κλήρωση από το Πρωτοδικείο.
IV) Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο
Συνδυασμός για το Συμβούλιο Κοινότητας, οι
Σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό
Συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς
υποψήφιοι εκλέγονται τακτικοί Σύμβουλοι και οι
υπόλοιποι αναπληρωματικοί, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών. Αν υποψήφιοι του
ίδιου Συνδυασμού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο
ενεργεί κλήρωση.

Εκλογή Προέδρου Συμβουλίου
Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.40 του
ν.3852/2010 ως ισχύει, σε περίπτωση που Συνδυασμός πλειοψηφήσει στην Κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50 %
+ 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος
Σύμβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του
Συμβουλίου.
Εάν δεν επιτευχθεί ποσοστό μεγαλύτερο
του 50%, ακολουθείται η διαδικασία έμμεσης
εκλογής του αρ.79 του ν.3852/2010 ως ισχύει,
βάσει της οποίας την 1η Σεπτεμβρίου Πρόεδρος
εκλέγεται - με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο
των μελών του οικείου Συμβουλίου - ο Σύμβουλος
ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής
Συνδυασμούς που έλαβε τους περισσότερους
σταυρούς μεταξύ των Υποψήφιων του Συνδυασμού του. Ο Πρόεδρος πρέπει να συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ.3 και 4
του αρ.89.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ο

Δήμος Φυλής μπορεί
και παρέχει έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη, τόσο
στους οικονομικά
αδυνάμους, όσο
και στην Τρίτη ηλικία, παραμένοντας
σταθερά δίπλα στους πολίτες με ολοκληρωμένα
προγράμματα βοηθείας:
• Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο
εξυπηρετεί 1.300 οικογένειες.
• Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο παρέχει δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους,
άπορους και αναξιοπαθούντες δημότες μας.
Στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό και
φαρμακοποιό.
• Ξεκινά άμεσα το Κοινωνικό Συσσίτιο.
• Ο Δήμος Φυλής είναι επικεφαλής
εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικής
Αττικής, για την υλοποίηση του Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ).
Μέσω του προγράμματος παρέχονται
δωρεάν τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά στους
δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας
του Δήμου μας:
Οργανώνει τις διαδικασίες για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων σε περίπου
950 άτομα.
Παρέχει σε όλους τους άπορους ανασφάλιστους δημότες μας τη δυνατότητα δωρεάν
ιατρικής,
φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Οι δικαιούχοι μέχρι σήμερα είναι
1.400 άτομα.
Παρέχει όχημα μεταφοράς των δημοτών
μας, για έκτακτες και τακτικές επισκέψεις στα
Νοσοκομεία.
Οργανώνει τις διαδικασίες για την παροχή έκπτωσης 50% στα Δημοτικά Τέλη και τα
τιμολόγια νερού, σε δημότες που είναι άποροι,
πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, με αναπηρία άνω του
67% ή που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.
Οργανώνει εκδηλώσεις που έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και αποτελούν πλέον θεσμό
για τα δρώμενα του Δήμου, όπως το «Γεύμα
Αγάπης» που διοργανώνεται τις ημέρες των
Χριστουγέννων.
Παρέχει πρόσβαση σε θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες για τις οικονομικά
αδύναμες οικογένειες.
• Συνεργασία με εκκλησίες: Προμηθεύουμε τρόφιμα και φρούτα στις εκκλησίες
που διοργανώνουν συσσίτια για τους δημότες.
• Πρόγραμμα Δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις.
• Δημιουργία παραρτήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας στη Ζωφριά για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των Δημοτών μας.

Δήμος
με Ανθρώπινο
Πρόσωπο

Δίπλα στην Τρίτη ηλικία
• Στα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου Φυλής
παρέχονται προγράμματα:

Δίπλα στους πολίτες
με χαμηλά εισοδήματα
• Ο Δήμος Φυλής, αξιοποιώντας το νέο
θεσμικό πλαίσιο, δέχεται αιτήσεις από τους
Δημότες με
χαμηλά εισοδήματα, προκειμένου να
επανασυνδεθούν με το δίκτυο του ηλεκτρικού
ρεύματος. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο Δήμος καταβάλει το ειδικό βοήθημα
στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και γίνεται η επανασύνδεση
του ρεύματος.

Δίπλα στους πολίτες
με ολοκληρωμένα
προγράμματα υγείας

Δίπλα στις γυναίκες
που πέφτουν θύματα
διακρίσεων και βίας
• Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών.
Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου παρέχει, δωρεάν και εμπιστευτικά, εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε
γυναίκες, με σκοπό την εξάλειψη των εις βάρος
τους διακρίσεων και τη ενδυνάμωσή τους απέναντι σε κάθε μορφής καταπίεση.

εφήβους και ενήλικους, για προβλήματα εντός
και εκτός της οικογένειας.
• Γραφείο δανειοληπτών: το γραφείο
ενημερώνει αναλυτικά τους δημότες, για τα
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαθέσιμες επιλογές, σχετικά με μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, καθώς και χρέη προς το Δημόσιο, τα
Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες.

Ψυχαγωγίας (δραστηριότητες, θαλάσσια
μπάνια, εκδρομές κ.α.)
Άθλησης (γυμναστική, κολύμβηση)
Δημιουργικής Απασχόλησης (χορωδία
κ.α.)
Ιατρικής μέριμνας (συστηματική μέτρηση
αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, και χοληστερίνης και κατά περιόδους διάφορες προληπτικές
εξετάσεις.
• Βοήθεια στο Σπίτι. Απευθύνεται σε
άτομα τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως. Το πρόγραμμα στελεχώνεται

από κοινωνιολόγο, κοινωνικούς λειτουργούς,
νοσηλευτικό προσωπικό και οικογενειακούς
βοηθούς.

Δίπλα στον Δημότη
• Κέντρο Κοινότητας: Επιστημονικό
δυναμικό οκτώ ατόμων ενημερώνει τους Δημότες
για τα επιδόματα και για όλους τους φορείς,
υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν
κοινωνική φροντίδα. Επίσης παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά,

• ΚΕΠ Υγείας: Δημιουργήσαμε ΚΕΠ
Υγείας σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας.
Οι δημότες μπορούν να υποβάλλονται σε δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις και να ενημερώνονται
σε ποιες υπηρεσίες υγείας μπορούν να απευθυνθούν.
• Προχωρά η δημιουργία Δημοτικού
Ιατρείου για Άνοια.
• Τράπεζα Αίματος: Λειτουργεί τράπεζα αίματος, η οποία συντηρείται με τέσσερις
ετήσιες εθελοντικές αιμοδοσίες.
• Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας: Σε
συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας
παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις γυναίκες
του Δήμου, από 40 ετών και άνω, να κάνουν
δωρεάν Τεστ – ΠΑΠ και ψηφιακή μαστογραφία.
• Γιατροί της Αγάπης: Σε συνεργασία με
τους Γιατρούς της Αγάπης, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου εξασφαλίζει για όλους τους Δημότες δωρεάν ιατρικές προληπτικές εξετάσεις,
με διάφορες ειδικότητες γιατρών (καρδιολόγος,
οφθαλμίατρος, δερματολόγος κ.α.).
• Ελληνική Εταιρεία Σκολίωσης: Σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Σκολίωσης, διοργανώνεται προληπτικός έλεγχος
σκολίωσης, κύφωσης και πελματογράφησης
στα παιδιά. Αντίστοιχες εξετάσεις
γίνονται και σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο σκελετικής υγείας, Scoliosis
Spine Laser Center.
• PRAKSIS: Διοργανώνονται δωρεάν
εξετάσεις για την Ηπατίτιδα Β και HIV/AIDS
στο γενικό πληθυσμό του Δήμου Φυλής.
• Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Πνοή: Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας σε παιδιά
προσχολικής και σχολικής υγείας με προβλήματα
λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης, καθώς και
συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες τους.

Υποψήφιος Δήμαρχος Φυλής

Ο Δήμος Φυλής είναι επικεφαλής εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη Δυτικής
Αττικής, για την υλοποίηση
της Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

Συνέντευξη
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Λίγο πριν από την
κρίσιμη αναμέτρηση
ο κ. Σωφρόνης θέτει
το δίλημμα : «Θα εμπιστευθούμε αυτούς που πέρασαν
και στο παρελθόν από
το Δήμο, χωρίς να λύσουν
κανένα πρόβλημα ή
αυτούς που δοκιμάστηκαν
και πέτυχαν;»

«Στις 26 Μαΐου έχουμε
την ευκαιρία να προχωρήσουμε. Δυνατά, Μπροστά.
Με σχέδιο, πρόγραμμα
και ειλικρίνεια.
Με νέες ιδέες, νέα πρόσωπα», σημειώνει σε συνέντευξη του στον AIRETO,
o δήμαρχος Σαρωνικού
Γιώργος Σωφρόνης

Είμαστε δέκα μέρες πριν τις εκλογές της
26ης Μαίου . Γιατί να ψηφίσουν οι συμπολίτες σας το συνδυασμό «Σαρωνικός
αύριο» κύριε Σωφρόνη;
Για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι και
το έργο που έγινε στο Δήμο Σαρωνικού τα τελευταία πέντε χρόνια. Γιατί ο Δήμος Σαρωνικού
πρέπει να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά κι
όχι να επιστρέψει στο παρελθόν της μιζέριας
και της απραξίας.
Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι συμπολίτες μας, πριν πάνε στην κάλπη
, ώστε να πάρουν τη σωστή για τον τόπο μας
απόφαση είναι ξεκάθαρο: να αναρωτηθούν
ποιος είναι ο Δήμαρχος και η ομάδα που μπορούν να εξασφαλίσουν μια δημιουργική πορεία
για το Δήμο Σαρωνικού και τα επόμενα χρόνια.
Οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας
είναι σαφείς: θα εμπιστευθούμε αυτούς που
πέρασαν και στο παρελθόν από το Δήμο, χωρίς
να λύσουν κανένα μεγάλο πρόβλημα ή αυτούς
που δοκιμάστηκαν και πέτυχαν;
Θα εμπιστευθούμε κάποιον που, ως
αντιπεριφερειάρχης μπορούσε, αλλά δεν βρήκε
πόρους για να γίνουν έργα στην πόλη, ή αυτούς
που αποδεδειγμένα έδωσαν μάχες, διεκδίκησαν
και εξασφάλισαν χρηματοδοτήσεις, που έγιναν
έργα στην πόλη;
Θα εμπιστευθούμε ένα πρόσωπο που
βλέπει το Δήμο Σαρωνικού ως αναγκαστική
διέξοδο για να παραμείνει πολιτικά ενεργός,
αφού κατάλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ; Ή αυτούς που έκαναν
πράξη τις υποσχέσεις τους, έχουν όραμα και
ρεαλιστικό σχέδιο για τον τόπο, αλλά και μια
ικανή ομάδα για να το υλοποιήσει;
Θα επιλέξουμε έναν Δήμαρχο που έχει
κουραστεί ή έναν Δήμαρχο που μπορεί να μας
πάει δυνατά μπροστά;
Ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη
ημέρα; Ποια δέσμευση θα αναλαμβάνατε προσωπικά, απέναντι στους πολίτες
του Δήμου Σαρωνικού;
Το σχέδιο μας είναι να δώσουμε μόνιμη
λύση στα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν εδώ και δεκαετίες. Να αναδείξουμε
την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το
Δήμο Σαρωνικού, σε ένα Δήμο με σύγχρονες
υποδομές και υπηρεσίες, που θα διασφαλίζει
υψηλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους του και
θα δίνει αξία στις περιουσίες των πολιτών.
Στη διάρκεια αυτής της θητείας, κάναμε
σημαντικά βήματα για την υλοποίηση αυτού
του στόχου.
Εάν οι συμπολίτες μου με εμπιστευθούν
ξανά, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για
να κάνουμε μαζί ακόμα περισσότερα.

21 Μαΐου
2019

Με μια νέα γενιά έργων, δράσεων και
διεκδικήσεων. Με ρεαλιστικό πρόγραμμα, με
σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, με πολλή και
αποτελεσματική δουλειά.
Με σύνθεση κι ενότητα δυνάμεων. Για
μια ακόμη φορά, δεν θα υποσχεθώ περισσότερα
από όσα μπορώ να υλοποιήσω. Αλλά σίγουρα,
θα βάλω τα δυνατά μου, ώστε να φανώ και πάλι
αντάξιος της εμπιστοσύνης τους.
Θα βάλω τα δυνατά μου, για να διασφαλίσω την ενότητα των υγιών δυνάμεων του
Δήμου μας, πάνω από κόμματα και παρατάξεις.
Θα κάνω ό,τι μπορώ, ώστε η επόμενη περίοδος
να είναι δημιουργική και να οδηγήσει τον τόπο
μας ακόμη πιο ψηλά.

Μαζί, θα πάμε
το Δήμο μας
Μπροστά,
Δυνατά

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους ψηφοφόρους του Δήμου σας;
Το Μαίο του 2014, μας τιμήσατε με την
εμπιστοσύνη σας, για να εργαστούμε για έναν
καλύτερο Δήμο Σαρωνικού. Αυτή ήταν η ευθύνη μας.
Τα προβλήματα που «κληρονομήσαμε»,
ήταν πολλά. Απλήρωτα χρέη και δάνεια. Ελλείψεις σε βασικές υποδομές, όπως η αποχέτευση,
το οδικό δίκτυο, οι κοινωνικές δομές. Περιοχές εκτός σχεδίου. Το παραλιακό μέτωπο, ο
μεγάλος μας πλούτος, αναξιοποίητο. Σε χέρια
«τρίτων», όχι του Δήμου.
Το έργο που έγινε, ήταν σημαντικό. Βάλαμε τις βάσεις, για να δώσουμε μόνιμη και
οριστική λύση σε προβλήματα που μας ταλαιπωρούν δεκαετίες. Ενισχύσαμε τις υποδομές
μας. Κάναμε βήματα μπροστά, για μια κοινωνία
συνοχής κι αλληλεγγύης.
Στις 26 Μαίου έχουμε την ευκαιρία να
προχωρήσουμε. Δυνατά, Μπροστά. Με σχέδιο,
πρόγραμμα και ειλικρίνεια. Με νέες ιδέες, νέα
πρόσωπα.
Σε αυτές τις εκλογές, δεν υπάρχει περιθώριο για επιπόλαιες επιλογές. Για ψήφο
συμπάθειας, σε υποψήφιους που στηρίζονται
από αυτούς που έφεραν στην Ελλάδα τη μιζέρια
και την εθνική ταπείνωση. Σε πρόσωπα που
απλά αναζητούν «μια καρέκλα», για να ικανοποιήσουν την προσωπική τους ματαιοδοξία.
Σε εκείνους που ταύτισαν την πολιτική τους
διαδρομή, στο Δήμο και στην Περιφέρεια Αττικής, με το ψέμα , την αναποτελεσματικότητα,
την απώλεια ζωών και περιουσιών.
Στις 26 Μαΐου, ψηφίζουμε για τις ζωές
μας. Για το μέλλον των παιδιών μας.
Αποφασίζουμε αν θα προχωρήσουμε
Δυνατά Μπροστά. Ή αν θα επιστρέψουμε στο
παρελθόν. Σε αυτά που μας πλήγωσαν. Την
απραξία και το λαικισμό.
Το μέλλον μας μπορεί να είναι καλύτερο. Είναι δική μας ευθύνη, να το πετύχουμε.
Μαζί, μπορούμε να πάμε το Δήμο μας
μπροστά. Δυνατά.

Αυτοδιοίκηση
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ΘΕΜΑ

Τ

ην Πέμπτη 16 Μαΐου
2019 παραδόθηκε, μέσω
δωρεάς, στο Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου –
Χολαργού ένα νέο και
σύγχρονο περιπολικό
όχημα.
Η δωρεά του περιπολικού προς το αστυνομικό τμήμα Παπάγου
- Χολαργού έγινε από κάτοικο του Δήμου, ο
οποίος είχε την πρόθεση αρχικά να κάνει μια
δωρεά στο Δήμο, αλλά ο Δήμαρχος κ. Ηλίας
Αποστολόπουλος τον προέτρεψε να δωρίσει
ένα περιπολικό όχημα στο Αστυνομικό Τμήμα
της περιοχής, διαπιστώνοντας τις ανάγκες του
τοπικού τμήματος.
Η δωρεά πραγματοποιήθηκε με την προϋπόθεση το όχημα της ΕΛ.ΑΣ να περιπολεί
αποκλειστικά στα όρια του Δήμου Παπάγου
- Χολαργού.
Κατά την τελετή παράδοσης ο Δήμαρχος
Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος,
αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Δήμου, αλλά
κυρίως της Αστυνομίας για την ασφάλεια στην
περιοχή.
Επισήμανε ότι ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού εφαρμόζει το δημοτικό πρόγραμμα
«Ασφαλής Γειτονιά», από το 2016, επικουρώντας στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό το
έργο της ΕΛΑΣ, και εξέφρασε τη δεδομένη
συμπαράσταση και υποστήριξη του Δήμου προς
την ΕΛΑΣ με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.

Το δημοτικό πρόγραμμα
«Ασφαλής Γειτονιά», από
το 2016, επικουρεί
στο μέτρο που αυτό είναι
δυνατό το έργο της ΕΛ.ΑΣ,
επισημαίνει ο Δήμαρχος
Παπάγου - Χολαργού Ηλίας
Αποστολόπουλος

Δωρεά περιπολικού
στο Αστυνομικό Τμήμα
Παπάγου - Χολαργού

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Βορειοανατολικής Αττικής, κ. Δημήτρης Παντελής,
ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Παπάγου
- Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο για την
πρωτοβουλία του να μεριμνήσει για τη δωρεά
του νέου περιπολικού προς το Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου -Χολαργού, ενώ η Διοικητής του
Τμήματος κα Αθανασοπούλου αναφέρθηκε
στη στενή και καλή συνεργασία μεταξύ του
τοπικού Αστυνομικού Τμήματος και του Δήμου
στο πεδίο της πρόληψης και της καταστολής της
παραβατικότητας.

Πρόγραμμα Ασφαλής Γειτονιά
Δήμου Παπάγου - Χολαργού
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ήδη από
το 2016 υλοποιεί πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας.
Το πρόγραμμα «Aσφαλής Γειτονιά»
περιλαμβάνει:
• Την περιπολία σε οδούς της πόλης
από τις 22.00 ως τις 06.00 από τρία περιπολικά
οχήματα, κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Στο
πλαίσιο των περιπολιών, ελέγχονται τα δημοτικά κτίρια (σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες,
παιδικές χαρές, κοινόχρηστοι χώροι κτλ) και
είναι συνεχής η παρουσία του Δήμου στους
δρόμους της πόλης, ενισχύοντας το αίσθημα
ασφάλειας των κατοίκων.

• Την προστασία και φύλαξη του Μεγάλου Πάρκου Στρ. Παπάγου κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες από πεζό φύλακα
(πεζή περιπολία), τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Την προστασία και φύλαξη των δημοτικών καταστημάτων και του Άλσους Χολαργού
κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες με
πεζή περιπολία 365 ημέρες το χρόνο, κατά τις
απογευματινές και βραδινές ώρες.
• Τον έλεγχο και ασφάλιση των κοιμητηρίων σε καθημερινή βάση, 365 ημέρες το
χρόνο κατά τις βραδινές ώρες.

• Τον έλεγχο και ασφάλιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, 365 ημέρες το χρόνο και
κατά τις ώρες 16:00-24:00.
• Την επιτήρηση δημοτικών χώρων
(αποθήκες, χώροι στάθμευσης δημοτικών οχημάτων κ.ά.) με κάμερες 24 ώρες το 24ωρο
• Την φύλαξη και προστασία δημοτικών
εγκαταστάσεων (σχολείων, δημοτικών κτιρίων
κτλ) με συστήματα συναγερμών συνδεδεμένα
με κέντρο λήψης σημάτων και υπηρεσία άμεσης
επέμβασης.
• Την επιτήρηση των περιοχών αστικού

και περιαστικού πρασίνου για την πρόληψη πυρκαγιών κατά τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου.
Επιπλέον ο Δήμος φροντίζει για τη
συντήρηση και ορθή λειτουργία του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού, και έχει ήδη δρομολογήσει
την ολική αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού
με νέα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης τύπου led.
Περισσότερο φως στους δρόμους της πόλης –
περισσότερη ασφάλεια για τους πολίτες.
Το πρόγραμμα Ασφαλής Γειτονιά συντελεί καθημερινά:
• Στη μείωση των βανδαλισμών στον
αστικό εξοπλισμό.
• Στον περιορισμό των διαρρήξεων σε
δημοτικά κτίρια.
• Στην άμεση επέμβαση των δημοτικών
υπηρεσιών σε περιπτώσεις βλαβών στα δίκτυα
της πόλης.
• Στην καλύτερη λειτουργία της πόλης
και των δημοτικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις
ακραίων καιρικών φαινομένων.
• Στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων της πόλης.

Έλα κι εσύ κοντά μας!
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✔ Αθλητικό Φεστιβάλ:
Η μεγάλη γιορτή των αθλητικών
τμημάτων Τετάρτη 12 Ιουνίου,
ώρα 20:00 Κλειστό Γυμναστήριο
«Θεόδωρος Πούτος»
✔ Διακοπές στην πόλη μου:
Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης για παιδιά Δημοτικών.
Παιχνίδι, άθληση, αισθητική αγωγή,
περιβαλλοντική εκπαίδευση
και πολλές εκπλήξεις!
Διάρκεια προγράμματος 20 Ιουνίου
έως 17 Ιουλίου 2019. Εγγραφές
6 έως 12 Ιουνίου, γραφεία Οργανισμού
Σολωμού 2 - 4, καθημερινά 9:00 - 14:00
και 17:00 - 21:00

Όλα τα προγράμματα, οι δράσεις, τα τμήματα, οι Σχολές και οι Ακαδημίες του Οργανισμού στο www.korydallos.gr
Έναρξη εγγραφών 1η Σεπτεμβρίου

Άρθρο
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ΘΕΌΔΩΡΟΥ ΑΜΠΑΤΖΌΓΛΟΥ*

Το σχέδιό μας
για ανθρώπινη πόλη

Τ

ο πρόγραμμα του συνδυασμού «Μαρούσι - Νέα
Εποχή» ανταποκρίνεται
στις σημερινές αλλά και
τις μελλοντικές ανάγκες
της πόλης. Αξιοποιεί τα
σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και τις θετικές προοπτικές που ήδη διαθέτει το προάστιό
μας. Είναι ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και κοστολογημένο.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.
Αυτό σημαίνει στην πράξη μια πόλη πιο
καθαρή και περιποιημένη, πιο φιλική και πιο
φωτεινή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Μια πόλη όπου όλοι θα μπορούν να κινούνται,
να εργάζονται και να πραγματοποιούν τις καθημερινές δραστηριότητες τους με περισσότερη
άνεση κι ασφάλεια.
Μια πόλη σύγχρονη , λειτουργική, με
αυτοπεποίθηση , ανοικτή στα νέα δεδομένα και
στις εξελίξεις, αλλά και δίπλα σε όσους έχουν
πραγματικά ανάγκη. Μια πόλη που σε όλη την
έκταση της, από το κέντρο της μέχρι κάθε μία
από τις 17 γειτονιές της, θα αξίζει κανείς να ζει.
Έχουμε πέντε προτεραιότητες.
Ξεκινάμε άμεσα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής πεζοδρομίων , σε όλο το
Μαρούσι. Δεν δέχομαι σήμερα στο Μαρούσι
να μην μπορούν να κινούνται τα άτομα με αναπηρία. Είναι ντροπή να μην μπορεί η μητέρα
να μετακινηθεί με το καρότσι του μωρού της .
Ο δεύτερος τομέας που θα δώσω προτεραιότητα , είναι ένας τομέας που τον γνωρίζω
καλά, αφού υπήρξα Διοικητής στον ΟΑΕΔ.
Είναι ο τομέας της απασχόλησης. Είναι ο τρόπος
με τον οποίο θα δώσουμε τη δυνατότητα στα
παιδιά του Αμαρουσίου, αλλά και στους μεγαλύτερους, να βρίσκουν δουλειά στον τόπο τους.
Τρίτη προτεραιότητα μου, είναι να δημιουργήσω , αξιοποιώντας τις ικανότητες του πολύ
έμπειρου προσωπικού του Δήμου μας, αλλά και
τις τεχνολογικές δυνατότητες της Γραμμής Δημότη και του πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού
15321, συνεργεία «άμεσης επέμβασης». Για να
μπορούμε άμεσα να αποκαθιστούμε την κανονικότητα της πόλης, όπου κι όποτε χρειάζεται.

Τέταρτη προτεραιότητα, ο φωτισμός της
πόλης μας από άκρο σε άκρο. Το Μαρούσι θα
γίνει μία φωτεινή κι ασφαλής πόλη, ένα προάστιο που θα χαίρεσαι να ζεις. Με αντικατάσταση
του συνόλου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με
φωτιστικά σώματα led, χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης.
Πέμπτη προτεραιότητα, η δημιουργία
σύγχρονων πολυλειτουργικών χώρων. Δεσμεύομαι ότι θα αποδώσουμε το κτήμα Καρέλλα
στους πολίτες, μέσω της αξιοποίησής του ως
πολυθεματικό χώρο πολιτισμού, αθλητισμού,
αναψυχής και πρασίνου. Με κατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου, υπαίθριου θεάτρου και πολιτιστικού κέντρου, παιδικών χαρών. Προβλέπουμε
την αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου "Σπύρος Λούης" με ανακαίνιση και εμπλουτισμό

Πιο καθαρή πόλη, πιο περιποιημένη, πιο φωτεινή για
τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της
των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Στόχος μας είναι να ανοίξουμε το ΟΑΚΑ στους
πολίτες της πόλης. Είναι το σχέδιο «Ανοικτό
ΟΑΚΑ», με δωρεάν ελεύθερη πρόσβαση και
χρήση από τα αθλητικά σωματεία της πόλης και
τους δημότες του Αμαρουσίου των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ταυτότητας μας.
Έκτη προτεραιότητα, ενισχύουμε την

αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας, ολοκληρώνοντας τη διευθέτηση του ρέματος Αμαρουσίου. Και προχωράμε στη συνέχεια στη
δημιουργία μιας πράσινης διαδρομής περιπάτου,
μαζί με την κατασκευή των απαραίτητων έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας.
Έβδομη προτεραιότητα, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, σε συνεργασία με την ΚΤ.ΥΠ».
Μια απο τις πλέον εμβληματικές παρεμβάσεις που θέλουμε να υλοποιήσουμε, είναι η
ενοποίηση του Δάσους Συγγρού με το Κέντρο
της Πόλης, στη βόρεια είσοδό της. Με υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Κηφισίας ( με
βάση τη μελέτη του Υπουργείου Υποδομών), με
αξιοποίηση του οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ΙΓΕ
και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.
Για τις ασφαλείς μετακινήσεις στις δύο πλευρές
της πόλης, προβλέπουμε την τοποθέτηση τριών
πεζογεφυρών. Μια που θα συνδέει το Κέντρο
Πόλης (πλατεία Ηρώων) και τα σχολεία με το
Δάσος Συγγρού. Κι άλλες δύο στο ύψος του
«ΥΓΕΙΑ» και στη συμβολή των οδών Αγίου
Κωνσταντίνου και Λ. Κηφισίας.
Θα αξιοποιήσουμε κονδύλια της Ε.Ε.
για να εκτελέσουμε παρεμβάσεις στο εμπορικό
κέντρο (στέγαστρα στους πεζοδρόμους, σήμανση, φωτισμός και νέος αστικός εξοπλισμός) σε
συνδυασμό με δράσεις προώθησης, προβολής,
επιχειρηματικής συνεργασίας και ενίσχυσης
παράλληλων δραστηριοτήτων.
Τέλος, θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες
σύνταξης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ).
Το νέο σχέδιο θα υλοποιήσει τη στόχευση της
ισόρροπης ανάπτυξης κεντρικών χρήσεων και
κατοικίας, θα ενισχύσει τη χωρική συνοχή και
θα επιλύσει χρόνια ζητήματα ένταξης περιοχών
στο Σχέδιο Πόλης.
Με συγκριτικό μας πλεονέκτημα το πρόγραμμά μας, αλλά και την ισχυρή ομάδα των
υποψηφίων μας, προχωράμε μπροστά. Πάμε
δυνατά, όλοι μαζί, για τη νίκη από την πρώτη
Κυριακή. Με πρωταγωνιστή τον πολίτη, για να
φέρουμε στο Μαρούσι στη Νέα Εποχή. Γιατί οι
Μαρουσιώτες και οι Μαρουσιώτισσες θέλουν
καθαρές λύσεις.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Συνέντευξη

ΜΑΡΊΝΑΣ ΠΑΤΟΎΛΗ - ΣΤΑΥΡΆΚΗ*

Θ

έλω να κάνω πράξη,
αυτό που αποκαλώ
το κοινωνικό πρόσωπο του Πολιτισμού. Γι’ αυτό και
το σύνθημα που με
εκφράζει είναι «ο
Πολιτισμός δίπλα
στον Άνθρωπο»», τονίζει στη συνέντευξη της
στον AIRETO , η Μαρίνα Πατούλη. Όπως
εξηγεί , «μέσα από την αναβάθμιση των πολιτιστικών δομών, όπως και τη δημιουργία ενός
αναβαθμισμένου πολιτιστικού κέντρου, που
να περιλαμβάνει και ένα δημοτικό θέατρο, το
Μαρούσι θα εγκαινιάσει μία νέα εποχή πολιτιστικής δημιουργίας».
Η κα Πατούλη ζητά από τους πολίτες
να ξεπεράσουν «χρίσματα και χρώματα», να
επιλέξουν του πλέον ικανούς και να δώσουν
την ευκαιρία συμμετοχής στα κοινά σε νέους
ανθρώπους.

Εφόσον εκλεγείτε, σε ποιους τομείς θα
δώσετε πρώτη προτεραιότητα ως Συνδυασμός;
Στον Δήμο Αμαρουσίου, κατά τη δωδεκαετή διοίκηση Πατούλη συντελέστηκε ένα
σημαντικό έργο. Αυτό το έργο οφείλουμε να το
ενισχύσουμε και «χτίζοντας πάνω σε αυτό» να το
προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, ενισχύοντάς
το με νέες σύγχρονες προτάσεις, δίνοντας τα
κίνητρα σε κάθε δημότη να συμμετάσχει ενεργά
στη δημιουργία ενός καλύτερου «αύριο» για το
Μαρούσι μας.
Με ποιον τομέα θα θέλατε να ασχοληθείτε;
Προσωπικά θα ήθελα να δω το Μαρούσι
μια ανθρώπινη και βιώσιμη πόλη. Μια πόλη
φιλική στον πεζό, στη μητέρα που κινείται με το
καροτσάκι, στον συμπολίτη μας με αναπηρία. Θα
ήθελα να βλέπω περισσότερο πράσινο, ακόμη
περισσότερους ποδηλατόδρομους, λιγότερα
κυκλοφοριακά προβλήματα. Θέλω να είναι μια
λειτουργική πόλη, που ταυτόχρονα να σέβεται
τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.
Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά. Δεν είναι
εύκολες οι λύσεις, όταν μάλιστα μιλάμε για
έναν μεγάλο αστικό Δήμο και όταν θα πρέπει
να κινηθούμε μέσα σε ένα δύσκαμπτο και όχι
ιδιαίτερα φιλικό προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση
θεσμικό πλαίσιο.
Θέλω να κάνω πράξη, αυτό που αποκαλώ το κοινωνικό πρόσωπο του Πολιτισμού. Γι’
αυτό και το σύνθημα που με εκφράζει είναι «ο
Πολιτισμός δίπλα στον Άνθρωπο». Πιστεύω ότι
δίνοντας και ευκαιρίες ποιοτικής ψυχαγωγίας
και τα κατάλληλα ερεθίσματα, μπορούμε να
προσφέρουμε και κοινωνικό έργο και να «περάσουμε» σημαντικά εκπαιδευτικά μηνύματα
στις νέες γενιές. Μέσα από την αναβάθμιση των
πολιτιστικών δομών, όπως και τη δημιουργία
ενός αναβαθμισμένου πολιτιστικού κέντρου,
που να περιλαμβάνει και ένα δημοτικό θέατρο,
το Μαρούσι θα εγκαινιάσει μία νέα εποχή πολιτιστικής δημιουργίας.

Οι πολίτες πρέπει να ξεπεράσουν «χρίσματα και
χρώματα», να επιλέξουν
του πλέον ικανούς και
να δώσουν την ευκαιρία
συμμετοχής στα κοινά
σε νέους ανθρώπους

Πώς προέκυψε τελικά η συστράτευση με
τον Νώντα Γαρδέλη, και τον συνδυασμό
του «Μαρούσι μπορείς. Το μέλλον στα
χέρια σου»;
Ο Νώντας Γαρδέλης είναι ένας άνθρωπος με μία πορεία πολυετή στην αυτοδιοίκηση.
Γηγενής Μαρουσιώτης, προέρχεται από μία
ιστορική οικογένεια της πόλης και με ιστορία
στην αυτοδιοίκηση, αφού ο πατέρας του υπήρξε
Δήμαρχος στο Μαρούσι. Από εκεί και πέρα
έχουμε προσανατολισμούς, κοινές κομματικές
αφετηρίες, αλλά έχουμε αφήσει στην άκρη τις
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κομματικές μας ταυτότητες και κατεβαίνουμε
με έναν ανεξάρτητο συνδυασμό ανθρώπων που
αγαπούν το Μαρούσι, θέλουν να προσφέρουν
στο Μαρούσι, όπου ο σύζυγός μου έχει αφήσει
μία πολύτιμη παρακαταθήκη σε πολλά επίπεδα.
Όλα αυτά αποτέλεσαν για μένα ικανά κίνητρα
για να συμπορευθώ με τη δική του πρόταση και
τον συνδυασμό «Μαρούσι Μπορείς. Το Μέλλον
στα χέρια σου», έναν συνδυασμό συνεχιστή
και θεματοφύλακα του έργου της Διοίκησης
Πατούλη.

Έχετε ήδη πέντε χρόνια που δραστηριοποιείστε στην αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Λυκόβρυσης
- Πεύκης. Πώς προέκυψε η υποψηφιότητά σας στο Μαρούσι;
Από το 2014 μέχρι σήμερα, έχω διαγράψει μία αυτοδιοικητική διαδρομή με μετρήσιμο
αποτέλεσμα και κατά γενική ομολογία επιτυχημένη, με πιο έντονη τη συμμετοχή μου κατά την
τριετία 2014 -2017, ως Πρόεδρος του ΠΕ.Α.Π.
Η απόφασή μου να κατέβω υποψήφια στο Μαρούσι ήταν συνισταμένη πολλών παραγόντων.
Καταρχάς, στο Μαρούσι από το 2006, που κατέβηκε ο σύζυγός μου, ήμασταν συνοδοιπόροι.
Εγώ μέσα από έναν αφανή ρόλο, όμως, ήμουν
δίπλα του σε πολύ σημαντικές στιγμές. Ως μέλος
του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Τέχνης

και Πολιτισμού του Δήμου, συμμετείχα ενεργά
στη σύστασή του και σε σειρά από δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Οπότε,
η συναισθηματική σύνδεση με το Μαρούσι, σε
συνδυασμό με την αγάπη μου για την αυτοδιοίκηση, αλλά και η αποδοχή του κόσμου σε επίπεδο
καθημερινότητας - ας μην ξεχνάμε ότι είμαι
εκπαιδευτικός και έχω θητεύσει στα σχολεία
του Αμαρουσίου- με ώθησαν στο να αποφασίσω
να θέσω υποψηφιότητα στο Μαρούσι.

15

Ο Πολιτισμός
δίπλα στον
Άνθρωπο

Με ποιο κριτήριο θα θέλατε την Κυριακή
26 Μαΐου οι πολίτες να επιλέξουν εκπροσώπους για το Δημοτικό Συμβούλιο
2019-2023;
Η αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται και δεν
πρέπει να έχει «χρώματα» ούτε και «χρίσματα».
Είναι πολλές οι φωνές από διάφορους χώρους
που μιλούν για ακομμάτιστη και ανεξάρτητη
αυτοδιοίκηση. Από τη θεωρία, όμως, μέχρι την
πράξη, εύκολα μπορείς να το διαπιστώσει καθένας μας, ότι υπάρχει απόσταση.
Προσωπικά θα ήθελα οι Μαρουσιώτες
και οι Μαρουσιώτισες να κάνουν την υπέρβαση
και να επιλέξουν εκπροσώπους με κριτήριο την
ικανότητα, την αξιοσύνη, την εμπειρία καθενός,
αλλά και να δώσουν ευκαιρία συμμετοχής στα
κοινά σε νέους ανθρώπους με γνώσεις και διάθεση για προσφορά.

* Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Αμαρουσίου

Αυτοδιοίκηση
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ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπάρχει θέση για κάθε παιδί

Κ

αι ενώ μετά τις δημοτικές εκλογές,
έχοντας προσγειωθεί και πάλι στην
πραγματικότητα,
η συζήτηση στην
Αυτοδιοίκηση θα
γυρίσει ξανά στην
καθημερινότητα με κορυφαίο θέμα του καλοκαιριού πόσα παιδιά θα μπορέσουν να βρουν θέση
στους παιδικούς σταθμούς, ο Δήμος Ηρακλείου
Αττικής έχει φροντίσει από τώρα για να μην
έχει προβλήματα στη φιλοξενία των μικρών
παιδιών από τη νέα σχολική χρονιά.
Αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται ο νέος
βρεφονηπιακός σταθμός που ο Δήμος κατασκευάζει στην περιοχή του Παλαιού Ηρακλείου
(επί της λεωφόρου Πλαπούτα) και άρα θα είναι
διαθέσιμος στις αιτήσεις που θα ξεκινήσουν
να κάνουν οι γονείς σε λίγες ημέρες (κατά την
διάρκεια του Ιουνίου) για να εντάξουν τα παιδιά
τους στις δομές του Δήμου από τον Σεπτέμβριο.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ανεβάζει τον αριθμό των διαθέσιμων
δημοτικών σταθμών σε 6, κάτι που σημαίνει ότι
θα μπορέσει να καλύψει το 100% των αιτήσεων
φιλοξενίας που θα γίνουν είτε μέσα από το
πρόγραμμα επιδότησης τροφείων του ΕΣΠΑ,
είτε με συμβατικές αιτήσεις.
Ειδικά για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ,
ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής εξυπηρετούσε
και τα προηγούμενα χρόνια στο ακέραιο των
αριθμών των αιτήσεων από Ηρακλειώτες γονείς. Η διαρκής, όμως, αύξηση των αιτήσεων
του προγράμματος κάθε έτος, άφηνε εκτός
δημοτικών δομών λίγα από τα παιδιά τα οποία
υπάγονταν στην φιλοξενία με τροφεία.
Με την προσθήκη του νέου παιδικού

σταθμού, ο οποίος θα εξυπηρετεί βρεφικά και
νηπιακά τμήματα, θα μπορούν να καλυφθούν
πλέον και όλα τα παιδιά των τροφείων, επιτρέποντας στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής να
υπερηφανεύεται ότι δεν θα αφήσει κανένα
παιδί εκτός των παιδικών του σταθμών.

Χρ. Βασιλείου 2 & Αλεξ. Διάκου 14122,
Ηράκλειο Αττικής
Ναρκίσσων 10, 14121, Ηράκλειο Αττικής

Επιθεώρηση στο
νέο παιδικό σταθμό

Μηδενικές και μειωμένες
τιμές στα τροφεία
Να θυμίσουμε δε ότι από το 2015 η δημοτική αρχή του Νίκου Μπάμπαλου έχει μειώσει τα τροφεία κατά μέσο όρο 20% για όλους,
διατηρώντας μηδενική εισφορά για τα πολύ
χαμηλά εισοδήματα. Αναλυτικά, τα τροφεία
στους παιδικούς σταθμούς έχουν διαμορφωθεί
με απόφαση του Δήμου ως εξής:
Οι οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από
0 έως 10.000 ευρώ συνεχίζουν να μην καταβάλουν καθόλου τροφεία (σε αυτήν την κατηγορία
ανήκουν και οι άνεργοι κάτοικοι της πόλης).
Για τους γονείς με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ, τα
τροφεία μειώθηκαν από 40 ευρώ το μήνα σε 30
ευρώ μηνιαίως.
Για την κλίμακα εισοδήματος από 12.000
ευρώ έως 16.000 ευρώ, τα τροφεία μειώθηκαν
από 60 ευρώ σε 50 ευρώ.
Για την κλίμακα εισοδήματος από 16.000
ευρώ έως 20.000 ευρώ, τα τροφεία μειώθηκαν
από 75 ευρώ σε 65 ευρώ.
Για την κλίμακα εισοδήματος από 20.000
ευρώ και πάνω, τα τροφεία μειώθηκαν κατά
20%.
Οι σταθμοί του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι οι εξής:
Βορ. Ηπείρου & Ελ. Βενιζέλου, 14122,
Ηράκλειο Αττικής(Παλαιό Ηράκλειο)

Σωκράτους 18, 14121, Ηράκλειο Αττικής(Καναπίτσα)
Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς
και από το νέο σχολικό έτος, λεωφόρος
Πλαπούτα 20-24

Ο Δήμος Ηρακλείου και
ο Δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος ανεβάζουν τον αριθμό
των διαθέσιμων δημοτικών
σταθμών σε 6, κάτι που
σημαίνει ότι θα καλυφθεί
το 100% των αιτήσεων
φιλοξενίας που θα γίνουν

Συνοδευόμενος από κλιμάκιο του Δήμου, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος
Μπάμπαλος, επιθεώρησε πρόσφατα το νέο
παιδικό σταθμό της λεωφόρου Πλαπούτα, διαπιστώνοντας ότι οι εργασίες στο κυρίως κτίριο
του καινούργιου κτιρίου ολοκληρώνονται εντός
προγράμματος.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος διεκδίκησε
και πέτυχε η κατασκευή του καινούργιου παιδικού σταθμού να ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να στοιχίσει
ούτε ένα ευρώ στο δημοτικό ταμείο.
«Ο νέος σταθμός θα είναι έτοιμος σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει
προκειμένου να αποτελέσει το δεύτερο σπίτι για
ακόμα περισσότερα μικρά παιδιά του Ηρακλείου, για να γίνει το θεμέλιο της σχολικής τους ζωής. Υπηρετώντας με σοβαρότητα τον σχεδιασμό
που από την αρχή της θητείας μας οριοθετήσαμε,
ολοκληρώσαμε μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια
την κατασκευή δύο νέων παιδικών σταθμών: της
οδού Χρυσανθέμων το 2016 και, φέτος, αυτόν
της λεωφόρου Πλαπούτα. Δίνουμε λύσεις στην
καθημερινότητα των συμπολιτών μας, είμαστε
δίπλα στην οικογένεια. Για αυτό και ζητάμε
ισχυρή εντολή στις εκλογές που έρχονται, για
να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε το μέλλον
των παιδιών μας, το ότι το Ηράκλειο πηγαίνει
Μπροστά», σχολιάζει ο Νίκος Μπάμπαλος.
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Σ

τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην
πλατεία Αγ. Γεωργίου,
οι δημότες του Κορυδαλλού έστειλαν με
την παρουσία τους μήνυμα ισχυρής νίκης στις
εκλογές της 26ης Μαΐου. Σε μια μεγαλειώδη
συγκέντρωση, με πάθος και παλμό, ο Σταύρος Κασιμάτης παρουσίασε τους 62 υποψήφιους, άνδρες και γυναίκες που στελεχώνουν
τον συνδυασμό «Πολίτες για τον Κορυδαλλό»
και έλαβε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο εντολή
από τον Κορυδαλλιώτικο λαό να συνεχίσει την
δημιουργική πορεία που διανύει ο Δήμος τα
τελευταία χρόνια.
«Συνάντηση νίκης και ανανέωσης της
εμπιστοσύνης του Κορυδαλλιώτικου λαού»
χαρακτήρισε τη συγκέντρωση ο Σταύρος Κασιμάτης. «Μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίσουμε
την προσπάθειά μας, να βαδίσουμε πάνω στο
δύσκολο δρόμο που χαράξαμε μαζί εδώ. Να
πορευτούμε αυτοδύναμα, αυτόνομα, ανεξάρτητα. Κόμμα μας είναι το συμφέρον της πόλης

Ξεπερνάμε τις δυσκολίες
και υπερβαίνουμε τα εμπόδια επειδή πάντοτε προτάσσουμε το συμφέρον της
πόλης. Για εμάς το πρώτο
και μεγαλύτερο κόμμα είναι
ο Κορυδαλλός
και μόνο αυτό», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
“Ζητάμε την θετική σας ψήφο για άλλη
μια φορά. Ζητάμε να μας ψηφίσετε για το έργο
που ως τώρα υλοποιήσαμε, για όλα όσα υποσχεθήκαμε και τα κάναμε πράξη, για το πρόγραμμα
και τους στόχους που σας καταθέτουμε, για όλα
όσα μαζί καταφέραμε και θα καταφέρουμε.
Ξεπερνάμε τις δυσκολίες και υπερβαίνουμε
τα εμπόδια επειδή πάντοτε προτάσσουμε το
συμφέρον της πόλης. Για εμάς το πρώτο και
μεγαλύτερο κόμμα είναι ο Κορυδαλλός”, τόνισε
χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού.
Κάνοντας απολογισμό του έργου που
πραγματοποιήθηκε στον Κορυδαλλό, σε μια
από τις πιο δύσκολες περιόδους για την χώρα,
ανέφερε ότι έγιναν πράξη έργα που αλλάζουν
την ποιότητα ζωής και προσανατολίζουν την
πόλη σε πορεία ανάπτυξης και προόδου.
Μεγάλα έργα, όπως το πάρκο 10 στρεμμάτων στη θέση των Φυλακών, το Κλειστό Κολυμβητήριο, το Δημαρχείο, η ανάπλαση των 88
στρεμμάτων που ξεκινά σε λίγες μέρες. Όλα
πραγματοποιούνται χωρίς να επιβαρύνουν τους
δημότες και τις επόμενες γενιές, χωρίς να υποθηκεύουν με δανεισμό το μέλλον της πόλης,
χωρίς να προέρχονται από δανεισμό». Και
φυσικά το μεγάλο έργο, που βγάζει από την
συγκοινωνιακή απομόνωση τον Κορυδαλλό,
το Μετρό, που ξεκινά νωρίτερα χάρη στις συστηματικές προσπάθειες της δημοτικής αρχής
και τη συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους.
Ο Σταύρος Κασιμάτης αναφέρθηκε και
στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελείται
με ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για μεγάλες κοινωνικές ομάδες με προτεραιότητα σε
όσους έχουν πραγματική ανάγκη και όλες τις
ηλικίες. Επίσης στις 65 δράσεις πολιτισμού και

Μήνυμα νίκης
η μεγαλειώδης
συγκέντρωση
αθλητισμού, όπου συμμετέχουν 5000 πολίτες
όλων των ηλικιών. Ειδική αναφορά έκανε στο
«Σπίτι του Στίβου» και τις άλλες αθλητικές
εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται στα πρώην
Λατομεία, με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και
η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού.
Αναφερόμενος στην κρισιμότητα των
ερχόμενων Δημοτικών Εκλογών, κάλεσε τους
πολίτες να επιλέξουν με πλήρη συνείδηση των
νέων συνθηκών που δημιουργεί η απλή αναλογική, η οποία απαιτεί πρόσωπα που δημιουργούν

κλίμα εμπιστοσύνης, διάθεση συνεννόησης και
μπορούν να κάνουν πράξη την συνεργασία, την
σύνθεση απόψεων και την ενότητα.
Πρόσωπα με εντιμότητα, σύγχρονη
αντίληψη, δημοκρατικές ευαισθησίες, αρχές,
αξίες και προτεραιότητες που προτάσσουν το
συμφέρον της πόλης. Αυτά τα χαρακτηριστικά
πρέπει να έχει και το πρόσωπο του Δημάρχου
και η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Τόνισε ότι ο κατακερματισμός των δυνάμεων
και η χαλαρή ψήφος δεν βοηθά, ενώ η επόμενη
τετραετία απαιτεί μια δημοτική αρχή, η οποία

μπορεί με εντιμότητα και καθαρότητα να ξεπεράσεις μικροκομματικές τακτικές, εγωισμούς,
άγονες αντιπαραθέσεις για να επιβάλλει τις
αναγκαίες συνθέσεις.
Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά, που
πρέπει να διαθέτει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της επιλογής των
προσώπων και ανέφερε ότι πρέπει να διαθέτει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
θα υπαγορεύει ως αποκλειστικό καθήκον να
υπηρετούν τις ανάγκες των δημοτών και της
πόλης και όχι το προσωπικό όφελος,
Παρουσιάζοντας, τους 62 υποψήφιους,
που έγιναν δεκτοί με θερμά χειροκροτήματα,
δήλωσε υπερήφανος για όλους τους παλιούς
και νέους συνεργάτες, ενώ τόνισε ότι αποτελούν έναν συνδυασμό από καταξιωμένους
Κορυδαλλιώτες, με αναφορές σε όλους τους
τομείς της κοινωνίας και όλο το φάσμα του
δημοκρατικού τόξου.
Επαγγελματίες, επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές, εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, όλοι
τους εθελοντές, όλοι τους στρατευμένοι για την
κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Ένα ισχυρό και
ανανεωμένο ψηφοδέλτιο το οποίο αποτελούν
άνθρωποι εμπνευσμένοι, άνδρες και γυναίκες,
που αποφάσισαν αυτή την δύσκολη στιγμή για
την χώρα να θέσουν τον εαυτό τους στην διάθεση της πόλης που ζουν και αγαπούν.
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Προτεραιότητα μας είναι
ο άνθρωπος και οι ανάγκες του
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΣΤΆΚΗ*

Σ

το πρόγραμμα της Παράταξής μας Προοπτική _Ζ ωής με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Κώστα
Ασκούνη περιλαμβάνεται η διεύρυνση της ομπρέλας κοινωνικής προστασίας
και φροντίδας για τους συμπολίτες μας που την
έχουν ανάγκη και την δικαιούνται πραγματικά.
Μαζί με τα έργα και τις αναπλάσεις θα αποδείξουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας στους
συμπολίτες μας με κοινωνικές δομές και προγράμματα κοινωνικής μέριμνας όπως:
Βοήθεια στο σπίτι-Home care, κοινωνικά παντοπωλεία, προληπτική ιατρική στα ιατρεία
μας, Γραφεία πληροφόρησης και υποστήριξης
ανέργων.
Eνα ζήτημα όμως στο οποίο θα ήθελα να
σταθώ περισσότερο είναι αυτό της καθημερινότητας των εμποδιζομένων ατόμων τα
οποία δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
στην πόλη μας. Παρόλο που έχουν αλλάξει οι
νοοτροπίες και παρά τις όποιες κατακτήσεις

αφού τα κτίρια και οι δρόμοι στερούνται
προσβασιμότητας.
Δεν έχουν δηλ την δυνατότητα να επισκεφθούν ένα κτίριο, να διακινηθούν στα
πεζοδρόμια ή να χρησιμοποιήσουν τα μέσα
δημόσιας μεταφοράς σε όποια ηλικία ή φυσική
κατάσταση και αν βρίσκονται.
Η απελευθέρωση των πεζοδρομίων από τις
καρέκλες στις καφετέριες η τα εστιατόρια, η

το πρόβλημα στην ουσία παραμένει άλυτο.
Τα άτομα με αναπηρία και γενικά τα εμποδιζόμενα άτομα, ζούν σε πόλεις εχθρικές γι'αυτά

Γιατί πάνω από όλα
προτεραιότητα μας είναι
ο άνθρωπος και οι ανάγκες
του, ο άνθρωπος με μια
καλύτερη ζωή!

δημιουργία ράμπας με συγκεκριμένη κλίση σε
όλα, μα όλα τα πεζοδρόμια αλλά και αγωγών
ομβρίων υδάτων έτσι ώστε να μπορούν όλα
τα εμποδιζόμενα άτομα να περπατήσουν
αν χρειαστεί ακόμη και στην βροχή είναι
απαραίτητες ενέργειες.
Η πόλη μας , η Καλλιθέα, μπορεί να γίνει πιό
φιλική σε άτομα με αναπηρία.
Μπορούμε να καλύψουμε τις ελλείψεις σε
υποδομές σχετικά με την κινητικότητα των
ΑΜΕΑ οι οποίες είναι πραγματικά πολλές,
για να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση
στην πόλη.
Γιατί πάνω από όλα προτεραιότητα
μας είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, ο
άνθρωπος με μια καλύτερη ζωή!
Με την πολύχρονη εμπειρία μου στα
κοινά της Καλλιθέας & την πίστη στο θεσμό
της αυτοδιοίκησης είμαι ξανά υποψήφια. Τιμώντας κάθε ψήφο , σας διαβεβαιώνω ότι θα
στηρίξω όλες τις αποφάσεις που προωθούν
το κοινό καλό, την κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της πόλης μας.

* Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Καλλιθέας

Το μέλλον του Κέντρου
της Καλλιθέας είναι
στην κρίση σας
ΤΟΥ ΣΠΎΡΟΥ ΚΟΥΡΟΎΚΛΗ*

Κ

αλλιθεάτη και Καλλιθεάτισα
Την απερχόμενη Δημαρχία τη
γνωρίσατε. Oι προηγούμενες 3
συναπτές Δημαρχίες δεν είναι
μακρινό παρελθόν. Ήρθε η ώρα να κρίνετε και
να συγκρίνετε. Να θυμηθείτε υποσχέσεις και να
αξιολογήσετε πεπραγμένα.
Ήρθε η δική σας ώρα. Εσείς αποφασίζετε! Το
μέλλον της πόλης είναι το μέλλον μας. Η δική
σας ψήφος μπορεί να δώσει προοπτική ζωής,
ανάπτυξης και πολιτισμού στην Καλλιθέα. Φίλε και φίλη
του Κέντρου. Δεν
θέλει συζήτηση ότι
η άλλοτε ακμάζουσα
περιοχή της Καλλιθέας απαιτεί άμεσα
αποτελεσματική
αναζωογόνηση.
Τα αυτονόητα στις
σύγχρονες πόλεις

είναι ζητούμενα στην Καλλιθέα του σήμερα:
Ικανοποιητική δημόσια καθαριότητα, επαρκής
φωτισμός στους δρόμους, τα πάρκα και τις πλατείες, αίσθηση ασφάλειας όλο το 24ωρο. Πόσες
τετραετίες χρειάζεται ο Δήμος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση ενός τριώροφου κτιρίου, όπως
το Κόκκινο Σχολείο - Περικλέους και Μεταμορφώσεως; Γιατί ο επισκέπτης στο δοκιμαζόμενο
Εμπορικό Κέντρο της πόλης ταλαιπωρείται βάναυσα για μια νόμιμη θέση στάθμευσης, όταν το
οικόπεδο που αγοράστηκε από το ΙΚΑ παραμένει
προκλητικά ανενεργό ενώ μπορεί να φιλοξενήσει
πάνω από 400 αυτοκίνητα ημερησίως;
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΩ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ!

* Υποψήφιος Κοιν. Σύμβουλος
Κέντρου Καλλιθέας, με τον συνδυασμό
Προοπτική Ζωής του Κώστα Ασκούνη
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Τα έργα υποδομής
είναι η καρδιά μιας σύγχρονης
πόλης για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών

Η

Καλλιθέα έχει μπροστά της μία μεγάλη
πρόκληση και παράλληλα μία μεγάλη ευκαιρία, την πρόκληση και την
ευκαιρία της ισόρροπης ανάπτυξης.
Χρειάζεται συνολικός ανασχεδιασμός
της λειτουργίας της πόλης, προκειμένου να «εκμεταλλευτεί» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για όλους
τους δημότες και τους κατοίκους της, τα οφέλη της μετατροπής
της σε υπερτοπικό προορισμό πολιτισμού τέχνης και αναψυχής,
που συνδέονται άμεσα με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της.
Εάν δε σχεδιαστεί με λεπτομέρεια αυτό σήμερα και δεν
υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις, τότε κινδυνεύει η πόλη μας να λειτουργεί με «δύο ταχύτητες» αυτής των
αναπτυγμένων περιοχών που θα υποδέχεται τον μεγάλο όγκο της
ανάπτυξης, αλλά και την πίεση που αυτή θα προκαλεί, και αυτής
του κέντρου και της βόρειας Καλλιθέας που θα μείνουν στάσιμες
και θα υποβαθμίζονται.
Το Σχέδιό μας συνοψίζεται στην πρόταση «Τοπική Ανάπτυξη και Στήριξη του πολίτη, του κατοίκου, της οικογένειας» Το
αναπτυξιακό μας σχέδιο λαμβάνει υπόψη:
• Τη λειτουργία και τη μεγάλη επισκεψιμότητα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
• Τη νέα τουριστική ανάπτυξη με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στη λεωφόρο Συγγρού
• Το νέο ρεύμα τουριστών που δημιουργείται από το
Airbnb
• Την προοπτική αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου
Βασικό μας μέλημα είναι η διάχυση όλων των πλεονεκτημάτων που δημιουργούνται από τα νέα δεδο- μένα στην τοπική
οικονομία ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας και νέοι πόροι για κοινωνική πολιτική.
Παράλληλα ο Δήμος μπορεί και πρέπει να στηρίξει με όλες
του τις δυνάμεις τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία και τη φτώχεια.
Αυτό σημαίνει την επαναθεμελίωση του δικτύου κοινωνικών και
προνομιακών δομών του Δήμου που θα παρέχουν άμεσες, σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όσους αντιμετωπίζουν
προβλήματα, με αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Το μήνυμά μας είναι σεβασμός, αξιοπρέπεια και στήριξη
στον πολίτη και στις ανάγκες του. Για εμάς ο άνθρωπος είναι στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας για μια καλύτερη ζωή.
Τα έργα υποδομής είναι η καρδιά μιας σύγχρονης πόλης
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για το λόγο
αυτό και μεταξύ πολλών άλλων παρεμβάσεων, το Α’ εξάμηνο της
θητείας μας θα προχωρήσουμε στην ανάπλαση και αναμόρφωση
των πλατειών Κύπρου και Δαβάκη ώστε να γίνουν πόλος έλξης για
τους πολίτες και τη νεολαία. Επίσης στο χρονικό διάστημα αυτό
θα λειτουργήσουμε το ήδη κατασκευασμένο υπόγειο πάρκινγκ
437 θέσεων στην οδό Σωκράτους - Δημητρακοπούλου & Ιφιγενείας και θα μετατρέψουμε τον υπέργειο χώρο 6 στρεμμάτων σε
πνεύμονα πρασίνου.
Παράλληλα θα σταθούμε δίπλα στις ανάγκες των πολιτών
προχωρώντας σε γενναία αναδιανομή των πόρων του Δήμου και
την περικοπή των περιττών δαπανών ώστε να ενισχύσουμε τις
δράσεις κοινωνικής πολιτικής. Αλλά το πιο σημαντικό για εμάς
είναι να καθαρίσου- με την πόλη, η κατάσταση της οποίας σε ότι
έχει να κάνει με τα σκουπίδια είναι τραγική.
Για αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα άμεσης παρέμβασης που περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό των τομέων της
καθαριότητας καθώς και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων
με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.
Θα εκσυγχρονίσουμε τα μέσα αποκομιδής, βελτιώνοντας
το επίπεδο καθαριότητας εξοικονομώντας παράλληλα πόρους
και θα εντατικοποιήσουμε το πρόγραμμα πλύσης των κάδων.
Εφαρμόζοντας αυτές τις πρωτοβουλίες η Καλλιθέα πολύ γρήγο-

Τελευταία ευκαιρία
για αναζωογόνηση
της Καλλιθέας
ρα θα γίνει μια καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον πόλη. Το
δίλλημα για τις εκλογές του Μαΐου είναι ξεκάθαρο. Εάν θέλουμε
να κρατήσουμε εδώ τα δυναμικά στοιχεία των κατοίκων, εάν δεν
θέλουμε να ζήσουμε ένα νέο ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης
συμπολιτών μας πρέπει τώρα να αποφασίσουμε να κάνουμε το
μεγάλο βήμα προς τα εμπρός.

Δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μια μέρα γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και να
αντιστραφεί το «κλίμα», που θα οδηγήσει στην αναζωογόνηση
της Καλλιθέας.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Καλλιθέας
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Επιστροφή στην κανονικότητα
με εμπειρία και γνώση

Τ

ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ*

ην περίοδο που μας πέρασε οι πολίτες της Αττικής
κατάλαβαν με τον πλέον προφανή τρόπο ότι η
επιλογή Περιφερειάρχη
είναι μια πολύ σοβαρή
υπόθεση, που δεν πρέπει
να παίρνουμε αψήφιστα
και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κριτήρια κομματικά.
Η αιρετή Περιφέρεια μπορεί να είναι ένας
θεσμός με σχετικά σύντομο χρόνο ζωής, καθώς
συστάθηκε μόλις το 2011, έχει όμως σημαντικές
αρμοδιότητες και ευθύνες που αγγίζουν κάθε
πτυχή της καθημερινότητάς μας, τις οποίες για να
φέρει σε πέρας, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια και οι
υποσχέσεις στις οποίες αρέσκονται οι κομματικοί
υποψήφιοι της μιας ευκαιρίας.
Θέλει προσήλωση και αφοσίωση σε αυτό
που κάνεις, γνώση των προβλημάτων και του
τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιλυθούν, των
παθογενειών της δημόσιας διοίκησης και πως
μπορούμε να τις υπερβούμε.
Θέλει σχέδιο, πρόγραμμα και πλάνο για
την εφαρμογή του. Διότι μόνο με έργο, όπως είναι
και το σύνθημα της Παράταξής μας, μπορούμε
να πάμε μπροστά. Μόνο με έργο, αλλά και μόνο με μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό,

απαλλαγμένο από λαϊκισμούς, κομματικούς τυχοδιωκτισμούς και προσωπικές επιδιώξεις. Γι’
αυτό δηλώνουμε και πάλι παρόντες για να βάλουμε φρένο στον κατήφορο. Για να βγάλουμε την
Περιφέρεια από το τέλμα που την οδήγησαν οι
ανερμάτιστες πολιτικές της σημερινής διοίκησης.
Για να αποτρέψουμε η Περιφέρεια να καταλήξει
στα χέρια κομματικών υποψηφίων που θα έλθουν
και πάλι να πειραματιστούν. Που θα έλθουν να
μάθουν στου «κασίδη το κεφάλι», οδηγώντας τη
μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας
στην υστέρηση και στην ανυποληψία. Διότι σήμερα
περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν ότι η Περιφέρεια βρίσκεται

σε κρίσιμο σταυροδρόμι.
Η απόφαση που θα λάβουν στις κάλπες
του Μαΐου και του Ιουνίου θα κρίνει πολύ περισσότερα από τις πολιτικές εντυπώσεις. Αυτό
που κρίνεται είναι εάν θα επιστρέψουμε στην
κανονικότητα. Κανονικότητα που δεν μπορούν
να εγγυηθούν ούτε η κα Δούρου που απέτυχε σε
ό,τι κι αν διαχειρίστηκε, ούτε ο κ. Πατούλης που
επί χρόνια δήμαρχος απέτυχε να επιλύσει βασικά
προβλήματα υποδομών στον δήμο του.
Υπενθυμίζεται ότι η κα Δούρου αποδείχθηκε ανίκανη να διαχειριστεί κάθε μεγάλη, σοβαρή κρίση που παρουσιάστηκε, όπως στο Μάτι
και στη Μάνδρα. Ακύρωσε ώριμους σχεδιασμούς
όπως αυτούς στη διαχείριση των αποβλήτων για
ιδεοληψίες χάνοντας 400 εκ. από ιδιωτικά και
κοινοτικά κεφάλαια. Έχασε το τρένο της ανάπτυξης παρουσιάζοντας από τους μικρότερους
ρυθμούς απορρόφησης στο ΕΣΠΑ, μόλις 25%.
Δεν προχώρησε κανένα μεγάλο έργο. Ενεχυρίασε όλα τα έσοδα και το αποθεματικό, που με
νοικοκυροσύνη δημιουργήσαμε όταν η Ελλάδα
χρεοκοπούσε, των 350 εκ με τη λογική του «δώσε
και σε μένα μπάρμπα».
Αντίθετα η Παράταξή μας έχει δώσει διαπιστευτήρια που δεν έχει αμφισβητήσει κανείς
ποτέ. Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι κάναμε πάνω
από 1000 έργα από κάθε πηγή χρηματοδότησης.
Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι αυξήσαμε την απορροφητικότητα του ΠΕΠ Αττικής κατά 400 %.
Ότι δημιουργήσαμε 100.000 θέσεις εργασίας και
επιστρέψαμε στο κράτος ΦΠΑ άνω των 800 εκ.

Για να αποτρέψουμε
η Περιφέρεια Αττικής
να καταλήξει στα χέρια
κομματικών υποψηφίων
που θα έλθουν και πάλι
να πειραματιστούν
. Ότι η Νομαρχία της Αθήνας και η Περιφέρεια
Αττικής δεν χρωστούσαν ούτε ένα ευρώ, αντίθετα
είχαν πλεόνασμα 350 εκ. Πλέον δεν υπάρχουν
περιθώρια για άλλους πειραματισμούς. Η Αττική
δεν χρειάζεται άλλους μαθητευόμενους μάγους,
αλλά όραμα και σχέδιο σε βάθος χρόνου, ολιστική
προσέγγιση και μία ηγεσία ακηδεμόνευτη από
κομματικούς εντολείς.
Η Περιφέρεια Αττικής την 1η του Σεπτέμβρη 2019 πρέπει να είναι έτοιμη να κερδίσει τον
χαμένο χρόνο. Μόνο μια Παράταξη με εχέγγυα
αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας, αλλά και
με δυνατότητα επίτευξης προγραμματικών συγκλίσεων και συνεργασιών, όπως η «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής» μπορεί να τα καταφέρει.
Σας καλώ να συμπορευτούμε σε αυτόν τον
αγώνα. Έχουμε την γνώση, έχουμε την εμπειρία,
έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την εικόνα της
εγκατάλειψης, της παραίτησης και της ισοπέδωσης
στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας.
Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

* Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής

Έχουμε πολλά να κάνουμε
και όλοι μαζί θα τα πετύχουμε

Σ

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ*

υνεχίζουμε..
Η αλήθεια είναι
ότι πέρασε πολύ γρήγορα ο καιρός από την
ημέρα που κληθήκαμε να
αναλάβουμε τα ηνία της
πόλης. Σε όλη αυτήν την
περίοδο προσπαθήσαμε
να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες
των δημοτών και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε σε
μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις τους. Προσπαθήσαμε με πυξίδα μας, τα θέλω των δημοτών μας,
του τόπου μας και των παιδιών μας. Και πιστεύω
ότι καταφέραμε πολλά.

Δε διστάσαμε να συγκρουστούμε με συμφέροντα και παθογένειες ετών που μας ταλάνιζαν,
αλλά και να αποκαταστήσουμε αδικίες και λάθη
του παρελθόντος.Βάλαμε στοίχημα με τους εαυτούς μας κάθε μέρα να πετυχαίνουμε και κάτι. Να
δημιουργούμε, να διεκδικούμε, να κερδίζουμε.
Μια συνεχόμενη και επίπονη προσπάθεια που
έπαιρνε δύναμη από τους δημότες που αναγνώριζαν και αναγνωρίζουν το έργο μας. Αυτή είναι
και η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Η αναγνώριση του
έργου σου από τους πολίτες.
Πετύχαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πράγματα που φάνταζαν απίθανα. Διεκδικήσαμε με επιτυχία το παραλιακό μέτωπο,
φέραμε την αστική συγκοινωνία (γραμμή 314)στο
Δήμο μας, βάλαμε τις βάσεις για την έλευση του
προαστιακού, την επέκταση της Αττικής οδού και
τη λύση του αποχετευτικού, προχωρήσαμε στην
υλοποίηση δεκάδων έργων και αναπλάσεων,

συντάξαμε αμέτρητες μελέτες και διεκδικήσαμε
με επιτυχία πολλές και μεγάλες χρηματοδοτήσεις.
Επενδύσαμε στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και
στη νέα γενιά. Ενισχύσαμε την κοινωνική πολιτική και σκύψαμε πάνω από τα μικρά και μεγάλα
προβλήματα των δημοτών μας. Βάλαμε τις βάσεις
για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας
έχοντας ως στόχο να κρατήσουμε τα παιδιά μας
στον Δήμο μας. Να τα βοηθήσουμε να διαπρέψουν
και να μεγαλουργήσουν στον τόπο τους.
Με το ίδιο πάθος ,την ίδια όρεξη και με
μεγαλύτερη αίσθηση της ευθύνης θα συνεχίσουμε
εφόσον οι δημότες μας επιλέξουν και ανανεώσουν
για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη τους.
Έχουμε πολλά ακόμα σχεδιάσει να κάνουμε και όλοι μαζί θα τα πετύχουμε.
Συνεχίζουμε…
* Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου
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Έτσι θα
αλλάξουμε
την Αττική

Τ

ο Μαρούσι, το δήμο στον οποίο
διετέλεσε δήμαρχος για 12 χρόνια,
επέλεξε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης να
παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο της παράταξής
του Νέα Αρχή για την ανάπτυξη του Βόρειου Τομέα
της Αττικής. Σε μία κατάμεστη αίθουσα, παρουσία
ευρωβουλευτών, βουλευτών και εκπροσώπων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Πατούλης κάτω από
κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, έστειλε μήνυμα
νίκης και αισιοδοξίας ότι η Αττική είναι έτοιμη
να γυρίσει σελίδα και επισήμανε πως ο Βόρειος
Τομέας συνδέεται άμεσα με το αναπτυξιακό όραμα
του για την Αττική, με ανάπτυξη νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων όπως ο ιατρικός, ο αθλητικός και
ο πολιτιστικός τουρισμός. Αυτό μπορεί να γίνει με
πρωτοβουλίες όπως την προώθηση συνεργιών με τον
ιδιωτικό τομέα, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, με έμφαση
στην αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ιατρικού
προσωπικού της χώρας αλλά και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, τη προώθηση του συνεδριακού
τουρισμού σε συνεργασία με τις μεγάλες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της
Βόρειας Αθήνας και τη διοργάνωση σημαντικών
αθλητικών και διεθνών forum, ενισχύοντας το brand
name της τουριστικής ταυτότητας της Αττικής.
Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης υπογράμμισε
ότι στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται έργα και
παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της
Αττικής μεταξύ των οποίων οι εξής:
Η κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων
επεξεργασίας και διαχείρισης αστικών αποβλήτων
Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης
Η ολοκλήρωση των μελετών και της διαδικασίας οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων
της Αττικής
Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης και η
σύνδεση της με την Εθνική Οδό
Η υλοποίηση προγράμματος αναδάσωσης
και δασοπροστασίας με τη φύτευση και στη συνέχεια
συντήρηση τουλάχιστον 1.000.000 δέντρων σε όλη
την Αττική.
Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων ( Τεχνολογικό Πάρκο – HUB) φιλοξενίας κι ανάπτυξης
νεοφυών επιχειρήσεων νέων (start ups) ,
Η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, για
την ολοκληρωμένη υποστήριξη συνανθρώπων μας
που έχουν βιώσει έκτακτα γεγονότα
Η αξιοποίηση των Εγκαταστάσεων που
φιλοξένησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004
, μέσα από τη δημιουργία μηχανισμών διεξαγωγής
αγώνων και mega events.
Η ολοκλήρωση και εφαρμογή του σχεδιασμού του παράκτιου Μετώπου της Αττικής και των
Νήσων. Η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της
Αττικής, με την εκτέλεση των έργων επιδομής κι
ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου , τη δημιουργία
Μητροπολιτικού Πάρκου και τη διασφάλιση της
συντήρησης του.
Η ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής
Υμηττού και η σύνδεσή της με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης.
Η αναβάθμιση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (από τη σύνδεση με Δυτική Περιφερειακή έως
το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού), σε λεωφόρο
ελεύθερης ροή.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ*

Γ

εννήθηκα και μεγάλωσα
στο Μαρούσι. Φοίτησα
στα σχολεία της πόλης
μας και ολοκλήρωσα τις
σπουδές μου ως Ηλεκτρονικός με εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες.
Επιχειρηματικά δραστηριοποιούμαι στο χώρο του εμπορίου και ειδικότερα στον τομέα του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού.
Είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμαρουσίου από το 2006 έως
και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα
με την επαγγελματική μου δραστηριότητα,
έχω διατελέσει μεταξύ άλλων, Αντιπρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου και του
Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου.
Σήμερα είμαι Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Πολιτισμού
του Δήμου μας, καθώς και μέλος σε πολλούς
αθλητικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους της
πόλης μου.
Με κριτήρια, την συνεχή ανοδική
πορεία της πόλης μας τα τελευταία χρόνια,
τον σεβασμό σε εκείνες και εκείνους που συνεργαστήκαμε, την συνέχεια αλλά και τον
αναγκαίο εμπλουτισμό του πολιτικού έργου
που συντελέσθηκε, αλλά εξίσου, την εκτίμηση
από την πολύχρονη συναδελφική συνεργασία
και προσωπική φιλία μου με τον υποψήφιο
δήμαρχο Παναγιώτη Βραχνό, αποφάσισα
να διεκδικήσω εκ νέου την εμπιστοσύνη των
συμπολιτών μου, ως υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με την παράταξη στην οποία είναι
επικεφαλής, «Μαρούσι – Καθαρή Γραμμή».
Η αγάπη μου για την πόλη στην οποία
γεννήθηκα και ανδρώθηκα με οδήγησε στο
να ασκώ τα καθήκοντά μου με συνέπεια και
ευθύνη και με γνώμονα πάντα τον δημότη.
Η αγάπη μου για το Μαρούσι αποτέλεσε και το κίνητρο μου να ασχοληθώ με τα
κοινά. Πιστεύω πως κάποιος που αποφασίζει
να ασχοληθεί με τα κοινά της πόλης του έχει
να κερδίσει πολλά, ασχέτως πόσο του έχουν
κοστίσει εκείνα που έχει δώσει.
Κατά τη γνώμη μου, η συμμετοχή στα
κοινά είναι υποχρέωση όλων των πολιτών,
άσχετα αν έχουν κάποια θέση, καθώς είναι
καλό να γνωρίζουν και να συζητάνε τα προβλήματα, να προτείνουν λύσεις και να ψηφίζουν
επιλέγοντας ποιες και ποιοι είναι ικανοί να
προσφέρουν και όχι με δευτερεύοντα υποκειμενικά κριτήρια, όπως η φιλία ή η συγγένεια.
Έχω την χαρά και την τιμή να έχω επιλεγεί πολλές φορές από τους συμπολίτες μου,
να με εμπιστευτούν και να με προτείνουν σε
σημαντικές θέσεις στον Δήμο μας. Επίσης, έχω
συνομιλήσει και συνεργαστεί με πάρα πολλούς
δημότες για καθημερινά προβλήματα της πόλης
μας, για διάφορες ανάγκες των κατοίκων, καθώς και για να προχωρήσει κάποιο πρόγραμμα
από το οποίο επωφελήθηκαν κάτοικοι.
Πρόκειται για ιδιαίτερη τιμή και νιώθω ευγνωμοσύνη και πολύ τυχερός που οι
συμπολίτες μού έδωσαν αυτή την ευκαιρία να
συμμετέχω στα δημοτικά πράγματα. Όποιος
δεν νιώθει ότι κέρδισε από αυτήν του τη συμμετοχή, δεν έχει καταλάβει το νόημα.
Ιδιαίτερη χαρά στο πλαίσιο της πολιτικής μου δράσης, αποτελεί επίσης η συνεργασία
μου με ανεξάρτητες δομές της πόλης μας, όπως
είναι οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι,
καθώς και σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ, με κοινό στόχο
την υποστήριξη της ελεύθερης και ανεξάρτητης τοπικής δημιουργίας.Ασφαλώς υπάρχουν
πολλά περιθώρια στην βελτίωση του σκοπού

Κίνητρο
η αγάπη μου
για το Μαρούσι

μας, αλλά είμαι υπερήφανος γιατί η συνεχώς
αυξανόμενη συμμετοχή των συμπολιτών μας
στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματά
μας, επιβεβαιώνει ότι έχουμε κάνει σημαντική
δουλειά και αποτελεί τη δύναμη μας ώστε να
βελτιωνόμαστε και συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτόν τον τομέα ακόμα περισσότερα.
Άλλωστε βέβαια, όταν μιλάμε για Πολιτισμό
και Αθλητισμό δεν μπορεί να είσαι ποτέ ικανοποιημένος, αφού ό,τι και να κάνεις, πάντα κάτι
θα λείπει. Κατά τη γνώμη μου, η προσπάθεια
να αναπτύξεις πολιτιστικά και αθλητικά έναν
Δήμο δεν πρέπει να σταματάει ποτέ.
Αναμφίβολα ωστόσο, από τα σπουδαιότερα έργα που έχουμε επιτύχει όλοι μαζί,

η διοίκηση του Δήμου, τα μέλη των Δ.Σ. το
διοικητικό προσωπικό, οι προπονητές, εκπαιδευτές, κλπ, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα
πολύ μεγάλο δίκτυο υπηρεσιών πολιτισμού και
αθλητισμού στην βάση μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής, σχεδόν για όλους τους κατοίκους
της πόλης.
Πέρα από ένα ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων με το οποίο μπορούν να
ψυχαγωγούνται ως θεατές, οι κάτοικοι όλων
των ηλικιών της πόλης, έχουμε δημιουργήσει
πολυάριθμα τμήματα που λειτουργούν καθημερινά για εκείνες και εκείνους που μέσα από τη
συμμετοχή τους στα προγράμματα, θέλουν να
έχουν στην καθημερινότητα τους τη σωματική
αλλά και ψυχική άσκηση.
Προσωπικά, έχω αφιερωθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τους συγκεκριμένους τομείς, στη δημιουργία προγραμμάτων και
δράσεων για παιδιά, με κίνητρο την προσφορά,
τη χαρά και τα χαμόγελα των παιδιών μας και
την πεποίθηση ότι η μύηση σε πολιτιστικές αξίες, η πνευματική καλλιέργεια και η ενασχόληση
με τον αθλητισμό, αποτελούν ένα πολύτιμο
μέσο διαπαιδαγώγησης, ικανό να προσφέρει
μία πληθώρα από σημαντικά οφέλη κατά την
ανάπτυξη των παιδιών, σε τομείς όπως η βιο-

λογική και ψυχολογική υγεία τους, καθώς και
η κοινωνικοποίηση τους.
Παράλληλα, έχω αφιερωθεί πολύ στη
δημιουργία ποιοτικών και πιο μαζικών υπηρεσιών αθλητισμού και πολιτισμού για τους ενήλικες. Οι κάτοικοι και δημότες του Αμαρουσίου,
από 30 έως 60 ετών, οφείλουν να φροντίζουν
για τον εαυτό τους και να επωφελούνται από τα
πολύτιμα οφέλη που προσφέρει ο αθλητισμός
και ο πολιτισμός σε κοινωνικές, ψυχολογικές,
σωματικές και άλλες πτυχές της ζωής μας.
Προς την κατεύθυνση έχουμε δημιουργήσει
πολλά επιτυχημένα τμήματα. Ωστόσο, νιώθω ότι
έχουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα
σε αυτό το μέρος του πληθυσμού, που λόγω των
ασχολιών του δεν έχει χρόνο να ανταπεξέλθει
στις δύσκολες υποχρεώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχουμε σταματήσει
να προσπαθούμε για το καλύτερο ακόμα και
τις δύσκολες περιόδους της κρίσης, που κάθε
γονιός είχε δυσκολία να γράψει κάπου το παιδί
του και που πολλοί ηλικιωμένοι, αλλά και νέοι,
ανταπεξέρχονται δύσκολα.
Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά όλο το προσωπικό,
διοικητικό και εξειδικευμένο (προπονητές
και δάσκαλους), όλων των τμημάτων μας, χωρίς τη συνεργασία, τη στήριξη και τη βοήθεια
των οποίων δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να
εκπληρώνουμε το στόχο μας.
Μαζί με την προσπάθεια μας για τη
συνέχιση του έργου μας στους τομείς του Αθλητισμού και Πολιτισμού, έχουμε να ολοκληρώσουμε σημαντικά έργα και σε άλλους τομείς
για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων
του Δήμου μας, που ήδη έχουν σχεδιαστεί και
είναι πολύ καλή ευκαιρία να υπερπηδήσουμε
τεχνητά εμπόδια του παρελθόντος.
Όπως έχω αναφέρει και σε άλλη συνέντευξή μου, οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε βασικούς τομείς, όπως είναι η
προστασία τις πόλης από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, καθώς και η δημιουργία δυνατοτήτων πεζής κυκλοφορίας με διαμπερή κίνηση
(για την μετακίνηση με σκοπό την εργασία,
τις αγορές, την αναψυχή, τον αθλητισμό κλπ).
Οι διαδικασίες, η γραφειοκρατία και
η έλλειψη χρηματοδότησης δεν ευνοούν προς
αυτήν την κατεύθυνση, πιστεύω όμως πως όταν
υπάρχει θέληση και συνεργασία, υπάρχει και
τρόπος για βρεθούν λύσεις. Όποιες και όποιοι
αγαπούν το Μαρούσι, θα συνεργαστούν με υπομονή για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση,
η πολιτική μας στηρίζεται στη συνεργασία, σε
εισηγήσεις ειδικευμένων ανθρώπων, σε δημοκρατικές αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων,
με γνώμονα πάντα και τις ανάγκες του πολίτη,
η ενεργή συμμετοχή των οποίων στα κοινά, μας
ενθαρρύνει για να συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Προσωπικά, η συμμετοχή, η ανταπόκριση, η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου αποτελούν το κίνητρο και τη δύναμη
για την πολιτική μου ενασχόληση και πορεία.
Το πιο σημαντικό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην παρούσα φάση είναι η ανανέωση
της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των πολιτών
μας, ώστε να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε
το πολιτικό μας έργο.
Όπως έχω ξαναπεί, ποτέ δεν με ενδιέφεραν «οι καρέκλες και οι θέσεις», αλλά στόχος μου ήταν και παραμένει, εφόσον κερδίσω
την εμπιστοσύνη των δημοτών και επιλεγώ, να
συνεχίσω να υπηρετώ το καλό της πόλης μας
και των συμπολιτών μου.

* Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου
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Με σεβασμό στο χθες
και ορμή προς το αύριο,
σας συστήνομαι ξανά
ως Υποψήφιος Δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου τονίζει
ο Γιάννης Φωστηρόπουλος
παρουσιάζοντας στον
AIRETO το πρόγραμμά του

«Σ

υνεχιστής του
οράματος,
που θεμελίωσε ο αυτοδιοικητικός
του Δάσκαλος Διονύσης
Χατζηδάκης», δηλώνει στον AIRETO ο υποψήφιος δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος.
«ΣυνεχίΖουμε με τη συμμετοχή όλων για ένα Δήμο
Καινοτομίας και Ανάπτυξης, με σεβασμό στον
δημότη και στις ανάγκες του χωρίς κοινωνικές
διακρίσεις. ΣυνεχίΖουμε για το Παλαιό Φάληρο!».
Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος μας συστήνεται ξανά,
με ξεκάθαρες θέσεις, μέσα από τους 8 άξονες
Βιώσιμης Ανάπτυξης με επίκεντρο πάντα τον
άνθρωπο και μας παρουσιάζει το αύριο του Π.
Φαλήρου.

ΑΞΟΝΑΣ 1: Ποιοτικές, Βιώσιμες
και Καινοτόμες Θέσεις Εργασίας
στην Πόλη μας
• Δημιουργία ενός συνολικού προϊόντος
για προσέλκυση επενδύσεων στον χώρο της εστίασης, των ξενοδοχειακών υποδομών και των αθλητικών εγκαταστάσεων
• Διεκδίκηση των χώρων που παραμένουν αναξιοποίητοι στα γεωγραφικά όρια του
δήμου μας και προώθηση αναπτυξιακών project
με άξονα το παραλιακό μέτωπο ως συγκριτικό
μας πλεονέκτημα
• Προσέλκυση τουριστών από όλον τον
κόσμο με ιδιαίτερη στόχευση στα ταξίδια τύπου
city break
• Δημιουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών
επιχειρήσεων για καινοτόμους πολίτες του Παλαιού Φαλήρου σε συνεργασία με δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς
• διεκδίκηση με όραμα, σχέδιο και γνώση
Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στοχεύοντας στην μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών για κοινές προτάσεις και
συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Εκπλήρωση των στόχων της Βιώσιμης
Ανάπτυξης που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

ΑΞΟΝΑΣ 2: Αστικές Αναπλάσεις
και Υποδομές που αντέχουν
στον χρόνο
• Εκμετάλλευση και προστασία του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
• Κατάρτιση Νέου σχεδίου στάθμευσης
και πρόσβασης στον εμπορικό ιστό
• Επανέλεγχος - Επισκευή – Ανακαίνιση
των δημοτικών κτηριακών υποδομών
• Αναβάθμιση του Δημόσιου χώρο
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• Εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα
ζωοφιλίας
• λειτουργία Προγράμματος στείρωσης
και τοποθέτηση δοχείων τροφής και πόσιμου
νερού
• Ανάπτυξη του θεσμού της υιοθεσίας
αδέσποτων ζώων
• Δικτύωση των τοπικών φιλοζωικών
οργανώσεων
• Τοποθέτηση ειδικά σχεδιασμένων κυτίων υγιεινής για την περισυλλογή των ακαθαρσιών
των τετράποδων φίλων μας
• Συμμετοχή των μαθητών των Δημοτικών
μας σχολείων σε πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα εκπαίδευσης, για την
καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού μέσω
της επαφής με ζώα

ΑΞΟΝΑΣ 7: Μια πόλη που
υποστηρίζει τη κοινωνική
συνοχή χωρίς διακρίσεις

ΣυνεχίΖουμε
με 8 άξονες
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
νωνίας

• Επανασχεδίαση της Δημοτικής Συγκοι-

ΑΞΟΝΑΣ 3: Καθαριότητα Προστασία του Περιβάλλοντος
και Ετοιμότητα έναντι των
φυσικών καταστροφών και των
επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής
• Ανακύκλωση ως πρώτη προτεραιότητα
• Οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας
σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα
• Ήπια αξιοποίηση της παραρεμάτιας
ζώνης του ρέματος της Πικροδάφνης

ΑΞΟΝΑΣ 4: Έξυπνη πόλη για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων και
των επισκεπτών
•Επικοινωνία, με περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία
• Δημιουργία Νέων Υπηρεσίων έξυπνου φωτισμού, WiFi hotspots, νέων κάδων
απορριμμάτων και αξιοποιηση του Συστήματος
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

ΑΞΟΝΑΣ 5: Παιδεία και Δια Βίου
Μάθηση
• Λειτουργία δομών Δια Βίου Μάθησης

στο Δήμο μας με έμφαση στις επιστήμες τεχνολογιών και πληροφορικής για την καταπολέμηση
του ψηφιακού
• Αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με συμμετοχή επιστημονικών φορέων και προσώπων
• Βελτίωση και επέκταση των προγραμμάτων καλοκαιρινών δράσεων για τους μαθητές
της πόλης
• Δημιουργία μητρώου σχολικών κτηρίων
και σχολικής περιουσίας
• Μέριμνα για μέτρα φύλαξης παιδικών
χαρών και σχολείων
• Λειτουργία Κοινών δράσεων βιωματικού χαρακτήρα σχολείων και συλλόγων ΑΜΕΑ

ΑΞΟΝΑΣ 6: Αθλητισμός,
Σεβασμός στα ζώα
• Διοργάνωση πρωταθλημάτων με έμφαση στα ναυταθλητικά και τα Ολυμπιακά
αθλήματα
• Διοργάνωση αθλητικών τουρνουά σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες και με
την συμμετοχή διεθνούς φήμης αθλητικών προσωπικοτήτων για την τουριστική προβολή της πόλης
• Θεσμοθέτηση προγραμμάτων άθλησης
για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στην
τρίτη ηλικία και για εκείνους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα άνοιας και συναφείς διαταραχές

• Ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος με
την δημιουργία επιτροπής εθελοντισμού
• Παραχώρηση χώρων λειτουργίας σε
εθελοντικές οργανώσεις με απτό έργο στον Δήμο μας
• Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας
• Σύσταση Υποδομών Πρώτων Βοηθειών
σε στοχευμένα σημεία του Δήμου μας
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, των κέντρων
κοινότητας και των δημοτικών ιατρείων
• Δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού
κα κέντρου ημέρας
• Σύσταση ομάδας πρόληψης παραβατικότητας ανηλίκων
• Επαναλειτουργία σε νέο βιώσιμο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
• Τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος
πρόσβασης ατόμων με αμαξίδιο στην θάλασσα
• Τοποθέτηση ειδικών πλακών πεζοδρομίου και άρση των εμποδίων στην μετακίνηση των
ατόμων με κινητικά προβλήματα
• Αύξηση των θέσεων στάθμευσης αναπήρων σε κάθε εμπορικό δρόμο της πόλης
• Δημιουργία κέντρου δημιουργικής
απασχόλησης
• Ενίσχυση και απτή υποστήριξη της λειτουργίας στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης
για ΑΜΕΑ
• Πιστοποίηση της κοινωνικής μας υπηρεσίας ως σημείο αναφοράς για την τήρηση της
χάρτας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ

ΑΞΟΝΑΣ 8: Πολιτισμός
• Αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών Ποιοτική και ποσοτική
• Διεύρυνση της πολιτιστικής δραστηριότητας, ώστε να περιλαμβάνει φορείς με αντικείμενο την παράδοση και παράλληλη αξιοποίηση
όλου του καλλιτεχνικού προσωπικού των νέων
δημιουργών της πόλης
• Θεσμοθέτηση ετήσιου μαθητικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ
• Προβολή και καθιέρωση του Π. Φαλήρου ως προορισμού συνεδριακού και εκθεσιακού
τουρισμού
• Οργάνωση νέων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ' όλη την διάρκεια του έτους με άξονα
τον επιτυχή θεσμό των «Φαληρικών».
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Ανεξάρτητοι πάμε
για την έκπληξη
ευρωεκλογών την πολιτική επιλογή που θέλουν
αλλά να σκεφτούν καθαρά για το Μαρούσι
και την κάλπη των των δημοτικών εκλογών και
να επιλέξουν το συνδυασμό μας για να πάει
μπροστά η πόλη.
Είμαστε Ενωμένο Μαρούσι. Συσταθήκαμε και πορευόμαστε ανεξάρτητοι από κόμματα
και ιδεολογικές αφετηρίες, γεγονός που αποδεικνύεται έμπρακτα από το επίσημο ψηφοδέλτιο
του συνδυασμού μας που είναι πολυσυλλεκτικό.
Δεν είμαστε υποψήφιοι για να κολλήσουμε τα τελευταία κομματικά γαλόνια η να
κάτσουμε στην καρέκλα για να το γράψουμε
στο βιογραφικό μας.
Δεν έχουμε εκκρεμότητες και Βάρη του
παρελθόντος. Μόνη δύναμη μας η επιθυμία των
δημοτών για αλλαγή. Σεβόμαστε την πολιτική
ταυτότητα όλων, δε διεκδικήσαμε, δε θέλουμε
και δεν έχουμε χρίσμα από κανέναν.
Θέλουμε την υποστήριξη των δημοτών.
Η αγωνία των κομματικών επιτελείων να απλώ-

Μ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ*

ε τον πιο ηχηρό
τρόπο και σε
πανελλήνια
μετάδοση αν
και δεν το
επιδιωξαμε κατέστη
σαφές ότι ο
πολυσυλλεκτικός συνδυασμός μας είναι ανεξάρτητος. Απευθυνόμαστε πεντακάθαρα πια
και ανοιχτά σε όλες τις Μαρουσιώτισσες και
τους Μαρουσιώτες που θέλουν να εκλέξουν τον
ικανότερο Δήμαρχο ώστε να φέρει στην πόλη
αλλαγή με νέους ανθρώπους. Σεβόμαστε τα
κόμματα ως φορείς της δημοκρατίας. Καλούμε
τους συνδημότες μας να κάνουν στην κάλπη των

σουν τα δίχτυα τους στο Μαρούσι δεν μας αφορά. Το βράδυ των δημοτικών εκλογών δεν θα
υπάρχει κομματικό χρώμα δίπλα στο Ενωμένο
Μαρούσι και τον Γιώργο Καραμέρο. Άλλωστε,
όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, σε δήμους
όπως το Μαρούσι, δεν υπάρχουν αριστερά ή
δεξιά προβλήματα.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

Καλούμε τους συνδημότες
μας να κάνουν την έκπληξη,
να σπάσουν τα κομματικά
δεσμά και να βάλουν στο
τιμόνι της πόλης έναν νέο
και ισχυρό συνδυασμό με
συγκεκριμένη πρόταση
μπορεί να πάει την πόλη με
ασφάλεια ακόμα πιο ψηλά

«Ανάκριση» από πιτσιρικάδες
της β' γυμνασίου
Ήρθα σε δύσκολη θέση.
Ντράπηκα, γιατί δεν ήθελα
να μεταφέρω σε ένα παιδί
όλη την αντιπαράθεση και
τα παράπονα που υπάρχουν
για την αντιμετώπιση των
σχολείων από τον σημερινό
δήμαρχο

Τ

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΖΩΜΠΟΥ*

ην Τετάρτη, 15 Μαΐου
βρέθηκα στη γειτονιά
που μεγάλωσα για να
ακούσω για άλλη μια
φορά τους κατοίκους
του Γαλατσίου, αλλά εκεί
συνέβη κάτι απροσδόκητο. Με πλησίασε ένας
πιτσιρικάς και με ρώτησε πότε είναι οι εκλογές.
Αρχικά, ομολογώ, σάστισα. «Γιατί ρωτάς», είπα ψάχνοντας με το βλέμμα μου να δω
ανάμεσα στον κόσμο ποιοι είναι οι γονείς του.
«Θέλω να ξέρω πότε δεν θα έχουμε σχολείο»,
μου απάντησε και οποιαδήποτε εντύπωση μπορεί
να είχα, πως ρώτησε από πολιτικό ενδιαφέρον,
γκρεμίστηκε... Η συνέχεια της βραδιάς, όμως,
επεφύλασσε εντελώς διαφορετική πορεία.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά έφτασε ο πατέρας του μαζί με άλλους δύο μικρούς φίλους. Οι
τρεις τους, παιδιά της Β' γυμνασίου, είχαν τελειώσει το ποδόσφαιρο και ο πατέρας, ο Γιάννης,
παλιός μου γείτονας, θα έκανε το... «delivery» των
παιδιών στα σπίτια τους, αφού πρώτα ερχόταν
να με χαιρετήσει μιας και βρισκόμουν στη παλιά
μας γειτονιά.
Η μικρή στιχομυθία που είχα με τον μικρό Αντώνη, φίλαθλο του Ολυμπιακού όπως

καταμαρτυρούσε και το φούτερ που φορούσε, με
έκανε να πιάσω κουβέντα και με τους τρείς. Ο
Γιάννης είχε χρόνο και τελικά βρεθήκαμε μετά
το πέρας της εκδήλωσης να συζητάμε οι πέντε
μας για το Γαλάτσι που είχαμε εμείς ως παιδιά,
το Γαλάτσι του σήμερα αλλά και τα... βάσανα
του σχολείου.
Με τα δικά μου παιδιά να είναι ακόμα
πολύ μικρά, ήθελα να δω την οπτική που έχουν

οι έφηβοι για τις εκλογές. Πέραν του προφανούς,
πως θα γλυτώσουν μέρες μαθήματος, βγήκαν
όμορφα συμπεράσματα. Το πρώτο που με ρώτησαν και οι τρεις μαζί σχεδόν με μια φωνή ήταν
«μα καλά, τι διαφορετικό μπορείς να κάνεις, όλοι
που ασχολείστε με το δήμο είστε ίδιοι». Τους
κοίταξα, τους ζήτησα να θυμηθούν ποτέ ήταν η
τελευταία φορά που κάθησαν με κάποιον που
ασχολείται με την αυτοδιοίκηση στο ίδιο τραπέζι.
Τους εξήγησα πως το γεγονός πως όλοι μαζί
καθόμαστε και συζητάμε σαν μια παρέα δείχνει
πως δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
Μάλιστα βρήκα την ευκαιρία να τους
μεταφέρω και κάποια στοιχεία του συνδυασμού
«Γαλάτσι. Ζούμε εδώ!». Τους είπα πως αυτήν
την στιγμή, οι 25 από τους 40 υποψηφίους μας
κατεβαίνουν στα κοινά για πρώτη φορά, ενώ ο
μέσος όρος ηλικίας είναι τα 40 έτη. Ο λόγος που
το έκανα ήταν για να μπορέσουν να καταλάβουν
πως τα δημοτικά συμβούλια είναι βγαλμένα από

τα σπλάχνα της πόλης και είναι σημαντικό να
έχουν νέους ανθρώπους γιατί αυτοί μπορούν να
δώσουν τις νέες ιδέες και τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Όση ώρα συζητήσαμε, για πολιτική,
μπάλα, ακόμα και για τα κοριτσάκια που τους
αρέσουν, ο ένας από τους τρεις ήταν αμίλητος.
Ο Γιώργος μίλησε μόνο μια φορά, λίγο πριν
αποφασίσουμε να το «διαλύσουμε» για να μην
φωνάζουν οι μαμάδες.
«Ξέρετε ότι στα σχολεία μας βλέπουμε
ρωγμές; Κάποιες μέρες έχουν πέσει και σοβάδες,
ευτυχώς δεν έχουμε χτυπήσει», μου είπε.
Ήρθα σε δύσκολη θέση. Ντράπηκα, γιατί
δεν ήθελα να μεταφέρω σε ένα παιδί όλη την
αντιπαράθεση και τα παράπονα που υπάρχουν
για την αντιμετώπιση των σχολείων από τον σημερινό δήμαρχο. Οι γονείς ξέρουν, εγώ, όμως,
δεν μπορούσα να απαντήσω με αυτόν τον τρόπο.
Του εξήγησα πως ένας δήμος έχει ευθύνη
να συντηρεί τα σχολεία και να κάνει σχέδια
προκειμένου αυτά να είναι όσο το δυνατόν πιο
ασφαλή, πιο όμορφα, ακόμα και πιο ζεστά τον
χειμώνα. «Όσο κι αν σου μοιάζω μεγάλος, θυμάμαι ακόμα πολύ έντονα την περίοδο που πήγαινα
σχολείο» του είπα, και το μόνο που του ζήτησα
είναι να πιστεύει όταν έρθει η ώρα πως η ψήφος
του μπορεί να κάνει την αλλαγή, γιατί ακόμα κι
αν χάθηκαν μερικά χρόνια, ποτέ δεν είναι αργά,
μια ομάδα νέων ανθρώπων να δώσει λύσεις και
να κοιτάξει την νεολαία μας περισσότερο.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Γαλατσίου
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Την εποχή των
μνημονίων ήρθαμε να
προσπαθήσουμε να
σώσουμε την πόλη από τον
οικονομικό της κατήφορο
και την καταστροφή.
Σε πείσμα πολλών όμως
κρατηθήκαμε όρθιοι

Μ

ε αρκετές παραπομπές στο
2010 οπότε
και εκλέχθηκε Δήμαρχος
του νεοσυσταθέντος Δήμου
Νίκαιας-Ρέντη
παραλαμβάνοντας από τον τελευταίο Δήμαρχο
του Δήμου Νίκαιας χρέος περίπου 90 εκατ. ,
ολοκλήρωσε την προεκλογική του ομιλία στην πλ.
Χαλκηδόνος της Νίκαιας, ο Γιώργος Ιωακειμίδης.
Η ανάκληση μνήμης υποκινήθηκε χάριν
ενός σύντομου απολογισμού στα 9 χρόνια που
είναι Δήμαρχος του ενιαίου Δήμου αλλά και της
διαπίστωσης ότι «οι υπεύθυνοι που έφεραν τότε
την πόλη στα όρια της πτώχευσης, επιδιώκουν
την επάνοδο τους στο Δήμο..»
Είπε, χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Ιωακειμίδης: «Αυτοί που κατέστρεψαν την πόλη με
τις εκτός πραγματικότητας αντιπαραθέσεις τους
δεν έχουν θέση στη σημερινή πραγματικότητα της
Νίκαιας. Όσοι νομίζουν ότι νεκραναστήθηκαν
ας επιστρέψουν εκεί που ήταν και όχι εδώ. Τη
Νίκαια της προσφυγιάς, της ντομπροσύνης, της
νοικοκυροσύνης, των μεγάλων αγώνων της καλώς
εννοούμενης μαγκιάς. Αυτή την πόλη την είχαν
κάνει να ντρέπεται για το παρόν της.
Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη απαντάει με θετικό πρόσημο δεν καταστροφολογεί.
Όπως λέει ο λαός μας «και οι θύελλες κάνουν
τις βελανιδιές να απλώνουν βαθύτερες ρίζες». Κι
εμείς για δυστυχία των άλλων απλώσαμε πολύ
βαθιές ρίζες όλα αυτά τα χρόνια. Όσο αυτοί μας
πολεμούσαν με τον λαϊκισμό και τον κομματισμό
τους όλο και περισσότερο εμείς ριζώναμε και
αποκτούσαμε στερεούς δεσμούς με την πόλη.»

«Το έργο μας στη Χαλκηδόνα»
Αναφερόμενος, ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.
Ι. Ρέντη, στις παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Χαλκηδόνας, είπε:
«Ας δούμε όμως ποια έργα ήταν αυτά
που κάναμε στην Χαλκηδόνα αυτά τα χρόνια
που είμαστε στο τιμόνι της.
1. Ανακατασκευή πλατείας Χαλκηδόνας
στη Νίκαια (προϋπολογισμός 584.000 χρηματοδότηση από Περιφέρεια).
2. Οικοδομικές και ήλεκτρο μηχανολογικές εργασίες στο Κατράκειο (προϋπολογισμός
825.000 ).
3. Γήπεδο, Παντελή Νικολαΐδη, νέος τάπητας
4. Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού
στην οδό Νέστορος στη Χαλκηδόνα (από τα συνεργεία του Δήμου).
5. ΚΑΤΡΑΚΕΙ0. Το μεγαλύτερο σύγχρονο
θέατρο της χώρας. Αναβάθμιση και κηποθέατρο.

Κληρονομήσαμε
χρέος που θα
αποπληρώνεται
μέχρι το 2052!
6. Πάρκα σκύλων στον Άγιο Φίλιππο, ένα
στην είσοδο από Κεραμεικού και ένα στην είσοδο
από Παντειχίου.
7. Υπαίθριο γυμναστήριο στον Άγιο Φίλιππο
8. Παιδικές χαρές: ανακατασκευή πλ.
Χαλκηδόνας, Καραολή και Δημητρίου. Μέχρι
το καλοκαίρι λόφος Βώκου.
9. Πάρκο 19ης Μαΐου
10.Κλειστό γυμναστήριο στην πλατεία
11.Δημοτικό Φυτώριο
12.800 δένδρα κάθε χρόνο στον Άγιο
Φίλιππο
13.Αποκατάσταση του ανενεργού λατομείου του Αδάμ στην περιοχή Σελεπίτσαρι με τη

δημιουργία χώρου πρασίνου και γηπέδου ποδοσφαίρου (ανταποδοτικό έργο από την ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ)
Αυτό το τελευταίο θέλει ένα σχολιασμό.
Θυμάστε την τρύπα του Αδάμ;
Πρόταση του Αττικού Μετρό
Δε θα τα πιστέψετε.
Καταψήφισαν όλες οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης. Έτσι ήταν πάντα στην Νίκαια.
Κανείς δε ψήφιζε το θετικό. Σκεφτείτε αν τους
ακούγαμε. Σκεφτείτε αν δεν είχαμε απόλυτη
πλειοψηφία. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που χρέωναν
το Δήμο ανερυθρίαστα για πολλά χρόνια με χρέη
που έφτασαν τα 90 εκ Ευρώ και δεν είχαν κανένας
απολύτως πρόβλημα με τη συνείδησή τους.

21 Μαΐου
2019

Και όπως δήλωνε ο προηγούμενος από
εμένα Δήμαρχος ζητώντας βοήθεια από την Πολιτεία «ο Δήμος μπαίνει μέσα το μήνα 500.000Ε» και
έτσι κατάντησε ένας από τους 5 πιο χρεωμένους
Δήμους της χώρας.
Για να λέμε βέβαια και του στραβού το
δίκιο δεν ήταν ο μόνος Δήμαρχος που έφταιξε
για αυτή την καταστροφή της πόλης. Η κατάσταση
στην πόλη, τότε, θύμιζε καράβι που βυθίζεται και
το πλήρωμα παίζει χαρτιά.
Και τότε σε αυτή την κατάσταση και έχοντας χάσει η πόλη τα καλά χρόνια της χώρας που
όλοι δημιουργούν αποθέματα και η Νίκαια χρέη,
αναλάβαμε εμείς.
Την εποχή των μνημονίων ήρθαμε να
προσπαθήσουμε να ενώσουμε την πόλη από τον
οικονομικό της κατήφορο και την καταστροφή.
Σκεφτείτε ότι η κρατική επιχορήγηση
το 2010 ήταν 2.000.000 και αμέσως μετά έπεσε
στις 800.000.
Μέχρι το 2016 κάθε μέρα παλεύαμε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Σε πείσμα πολλών
όμως κρατηθήκαμε όρθιοι και από τότε και μετά
πηγαίνουμε όλο και καλύτερα. Μη φανταστείτε
όμως ότι το χρέος δε θα είναι για πολλά χρόνια
μπροστά μας. Μέχρι το 2052 θα πληρώνουμε
200.000 το μήνα. Έχετε την εντύπωση ότι πολλοί θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την
κατάσταση;
Έχετε την εντύπωση ότι χωρίς τη δική
σας εμπιστοσύνη θα μπορούσαμε να τα είχαμε
καταφέρει κι εμείς;
ΟΧΙ βέβαια.
Θα μπορούσε κανείς να μας ρωτήσει.
Είστε ικανοποιημένοι από όσα έχετε
κάνει;
Όχι γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά.
Έχεις ένα σπίτι και δε προλαβαίνεις όχι
μια τεράστια πόλη
Εχθρός του καλού το καλύτερο.
Δουλεύουμε σκληρά και ποτέ δε φθάνει.
Αν αγαπάς δε σταματάς να δίνεις
Τιμάμε την ψήφο σας ανταποδίδοντάς το
σε σκληρή δουλειά για την πόλη.
Αλλά δε παύουμε να έχουμε προβλήματα
για παράδειγμα:
• Καθαριότητα
• Ασφαλτοστρώσεις
• ΕΦΚΑ
• Παιδικές Χαρές (λειψές κούνιες)
Ολοκληρώνοντας ο Γιώργος Ιωακειμίδης
την ομιλία του προς τους πολίτες της Χαλκηδόνας,
ζήτησε να του δώσουν στις εκλογές της 26ης Μαΐου ακόμα μεγαλύτερη δύναμη από αυτή του 2014
προκειμένου να συνεχιστεί το έργο εκσυγχρονισμού του Δήμου και στα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Είπε, χαρακτηριστικά:
«Το 2019 ζητάμε να μας δώσετε ακόμα
μεγαλύτερη δύναμη. Να τελειώσουμε από τον α’
γύρο και να έχουμε ένα ποσοστό που θα μας κάνει
σεβαστούς σε κάθε Υπουργό σε κάθε Περιφερειάρχη. Μαζί δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε
να δουλεύουμε για να αντιστρέφουμε την μίζερη
κατάσταση της πόλης. Μαζί ξαναβρίσκουμε τη χαμένη μαγκιά της, ξαναζωντανεύουμε την ιστορία
της και κοιτάμε κατάματα το μέλλον.
Μαζί σας καλούμε να γίνουμε το παλιρροιακό κύμα που θα διαλύσει το χθες και μαζί
θα χτίσουμε τον νέο Δήμο Νίκαιας - Ρέντη. Το
μεγαλύτερο δυναμικό της πόλης, η μεγαλύτερη
περιουσία της είναι ο λαός της. Και εμείς μιλάμε
στην καρδιά σας και σας ζητάμε μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να κερδίσουμε τα χρόνια που
χάθηκαν. Να ξαναστήσουμε την πόλη στο βάθρο
που στεκόταν κάποτε.
Μαζί θα νικήσουμε και μαζί θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε.»

Αυτοδιοίκηση
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Λειτουργήσαμε ως μία
δημοτική αρχή που
αγωνίζεται με σύνεση
και συνεννόηση, που
αποτελεί εγγύηση της
νομιμότητας και της ορθής
διαχείρισης των χρημάτων
των φορολογούμενων
δημοτών της» δηλώνει
στον AIRETO ο νυν
Δήμαρχος Βριλησσίων
και εκ νέου υποψήφιος
Ξένος Μανιατογιάννης

«Σ

τα χρόνια που
πέρασαν,
ασκήσαμε
με υπευθυνότητα τα
καθήκοντα
της δημοτικής αρχής.
Λειτουργήσαμε ως μία δημοτική αρχή που μπορεί
να ενώσει τους δημότες της πάνω από εξουσίες
και κόμματα.
Λειτουργήσαμε ως μία δημοτική αρχή
που αγωνίζεται με σύνεση και συνεννόηση, που
αποτελεί εγγύηση της νομιμότητας και της ορθής
διαχείρισης των χρημάτων των φορολογούμενων δημοτών της» δηλώνει στον Aireto ο νυν
Δήμαρχος Βριλησσίων και εκ νέου υποψήφιος
Ξένος Μανιατογιάννης
Με βασικούς άξονες τις «αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες» ο Δήμαρχος Βριλησσίων
Ξένος Μανιατογιάννης παρουσιάζει τη συνέχεια
του έργου του «ανεξάρτητα και ακηδεμόνευτα».

Με στέρεες βάσεις, συνεχίζουμε
• Δημιουργία Συστήματος Πλήρους Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Συστήματος Διαδραστικής Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
με το Δημότη
• Δημοτική διακυβέρνηση με στόχους
που ανακοινώνονται στην αρχή κάθε χρονιάς
για δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο
• Εξαμηνιαία ενημέρωση για την πορεία
των οικονομικών του δήμου
• Αξιολόγηση των δράσεων του δήμου
με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες
• Σύνταξη συμμετοχικού προϋπολογισμού
• Σύσταση νέου οργανισμού εσωτερικής
ύπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)
• Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου θεμάτων νεολαίας
• Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών Πόρων
• Ίδρυση και λειτουργία γραφείου Προγραμματισμού και ανάπτυξης
• Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου
Εφαρμογής Εσωτερικών Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας που καθιστούν σύγχρονη
τη λειτουργία του δήμου
• Στήριξη νέας οικογένειας με θέσπιση

«Με όραμα
βιωσιμότητας
και ανθρωπιάς»
οικονομικών κινήτρων

Μέλημά μας,
η βιώσιμη ανάπτυξη
• Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην
ιστορία της πόλης μας ένα επιστημονικά μελετημένο και ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης
αστικής κινητικότητας (ΣΒακ)
• Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της
αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της πόλης μας
• Ίδρυση και λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) για την παροχή
προγραμμάτων δια Βίου Μάθηση
• Θεματικό Πάρκο Περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης “Βοτανικός κήπος”
• Ιδρύεται Αυτοτελής Φορέας Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Ανάπτυξης
• Τοπικό Σχέδιο Διαχείρησης Απορριμμάτων (2020-2025) για μετάβαση σε “ZeroWaste”
Δήμο
• Εγκατάστασης Νέων Φωτιστικών Σωμάτων υψηλής φωτεινότητας (LED) και χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης σε όλες τις γειτονιές
της πόλης
• Δημιουργία Μητρώου Πράσινων Επι-

χειρήσεων για όσα Καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος λειτουργούν στην πόλη μας
• Προώθηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε συνεργασία με
εθνικούς και ευρωπαϊκους φορείς

Κοινωνική Συμμετοχική
Διακυβέρνηση
• Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με την ενίσχυση προτάσεων
που στηρίζουν πρωτοβουλίες των κατοίκων για
δημιουργία συνεταιριστικών και επιχειρηματικών δράσεων
• Δωρεάν παροχή της ψηφιακής εφαρμογής για κινητά «ασφαλής δημότης»
• Ανοιχτός αυτοδιαχειριζόμενος Χώρος
για τους δημότες
• Θέσπιση κινήτρων προς τις επιχειρήσεις που υλοποιούν έμπρακτα προγράμματα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες του δήμου μας
• Ίδρυση και λειτουργία συμβουλίων
γειτονιάς με εισηγητικού χαρακτήρα αποφάσεις
προς το δημοτικό Συμβούλιο
• Δημιουργία Φιλανθρωπικού καταστήματος (Charity Shop)

• Ενίσχυση των δράσεων του δήμου για
την εξάλειψη της έμφυλης βίας και των διακρίσεων με βάση το φύλο
• Ίδρυση και λειτουργία συμβουλίου
κατοίκων - πολιτών άλλων χωρών της πόλης μας
• Θεσμοθέτηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αριστείας, κινήτρων καθιέρωσης
βραβείων, τιμητικών εκδηλώσεων ενίσχυσης
πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών & μαθητών
• Δημιουργία κάρτας «ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Με τους νέους
στην πρώτη γραμμή
• Λειτουργία «θερμοκοιτίδας» για startup νέων επιχειρήσεων για νέους από 18-35 ετών
για κατάρτιση πρώτου επιχειρηματικού σχεδίου,
υπηρεσίες βοήθειας για πρώτο τραπεζικό δανεισμό και υποστηρικτικές δράσεις
• Ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)
• Συγκρότηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη νεολαία της
πόλης μας και τις ανάγκες της
• Μαθητικό Φεστιβάλ και Φεστιβάλ νεολαίας
• Οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών
ανταλλαγών
• Συγκρότηση προγράμματος δράσεων
και εκδηλώσεων παιδείας και πολιτισμού στο
πλαίσιο του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• Δημοτικό Συμβουλίο Νέων, για τους
νέους και νέες από 15 έως 28 ετών
• Δημιουργία Δομής Απασχόλησης και
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)
• Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων σε
συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης
και τις ομοσπονδίες των αθλημάτων
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημοκρατικής συμμετοχής & διακυβέρνησης “Βουλή
του Δήμου” για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του
Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Συνέντευξη

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΡΓΊΟΥ - ΚΑΨΆΛΗΣ

Ο Δημάρχος Πεντέλης,
Δημήτρη Στεργίου Καψάλη και επικεφαλής
του συνδυασμού
«Δημοτική Συμμαχία«
μιλάει στον AIRETO

«Α

πό την πρώτη Κυριακή
ψηφίζουμε
Δήμαρχο
και όχι τον
κομματάρχη, το καλό
παιδί και
τον γείτονα και την δεύτερη Δήμαρχο», τονίζει
στη συνέντευξη του στον ΑΙΡΕΤΟ ο δήμαρχος
Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου – Καψάλη.
Ο Δήμαρχος της Πεντέλης χαρακτηρίζει τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ως το μεγάλο λάθος για
την αυτοδιοίκηση που έδωσε την ευκαιρία σε
«ανθρώπους χωριςυποδομές να διεκδικούν τη
δημαρχία με μόνο στόχο να εκλεγούν Δημοτικοί
Σύμβουλοι και να έχουν λόγο στη συναλλαγή
και στην ακυβερνησία».
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Ψηφίζουμε Δήμαρχο
από την πρώτη Κυριακή
και όχι κομματάρχη
για την επίστρωση με τάπητα των γηπέδων των
Δ.Κ. Μελισσίων και Ν. Πεντέλης, και αυτά είναι
μόνο η αρχή στο δρόμο για την ανάπτυξη που
κανένας δεν μπορεί να μας φρενάρει.
Τι διαφορετικό έχει αυτή η εκλογική
αναμέτρηση σε σχέση με τις προηγούμενες, λόγω και του Κλεισθένη;
Η παρούσα εκλογική αναμέτρηση είναι
τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες αφού
το μεγάλο λάθος για την αυτοδιοίκηση που λέγεται ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, έδωσε την ευκαιρία σε
ανθρώπους χωρίς γνωστικές και άλλες υποδομές
να διεκδικούν τη δημαρχία με μόνο στόχο να
εκλεγούν Δημοτικοί Σύμβουλοι και να έχουν
λόγο στη συναλλαγή και στην ακυβερνησία.
Γι’ αυτό ψηφίζουμε Δήμαρχο από την
1η Κυριακή και όχι τον κομματάρχη, το καλό
παιδί και τον γείτονα και την δεύτερη Δήμαρχο.

Κύριε Δήμαρχε Είστε έμπειρος και
επιτυχημένος. Γιατί διεκδικείτε από
τους πολίτες του δήμου σας μία νέα
θητεία;
Επί 21 έτη εργαζόμαστε επί 24ώρου βάσεως χωρίς κομματικές ή άλλες προκαταλήψεις,
υπηρετώντας τον πολίτη και κατορθώσαμε σήμερα να επιτύχουμε το ακατόρθωτο, να είμαστε
«Άγιοι στον τόπο μας».
Σήμερα ως ένας από τους περισσότερο
έμπειρους Δημάρχους στην Ελλάδα και επιτυχημένος όπως λέτε στο ερώτημά σας, διεκδικώ μια
νέα θητεία για να οδηγήσω τον Καλλικρατικό
Δήμο Πεντέλης στην ανάπτυξη.
Σε συνέχεια μιας προσπάθειας που έγινε
τις τελευταίες δύο (2) θητείες για να βγάλουμε
από το οικονομικό του τέλμα όπου τον είχε
οδηγήσει η οικονομική και θεσμική κατάσταση
στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων όπου η διοίκηση εξασκείτο μέσω πέντε (5) Κοινωφελών
Επιχειρήσεων και μίας Α.Ε.
Θεωρώ ότι μπορούμε να συνεχίσουμε
όπως μέχρι τώρα με ΔΙΚΑΙΟ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ και αυτοί που μπορούν να μη μας το επιτρέψουν είναι ο Θεός και οι ψηφοφόροι, αφού δεν
πάψαμε ποτέ να είμαστε από τις 5:45 μέχρι τις
12:00 το βράδυ στις επάλξεις της προσφοράς.
Στην αυτοδιοίκητική μας πορεία ανεδείξαμε την εργατικότητα, την εντιμότητα, την
αποτελεσματικότητα και κυρίως την ανθρωπιστική διάσταση που οφείλει η κάθε εξουσία να
αναδεικνύει, ειδικά τα τελευταία χρόνια στους
χαλεπούς καιρούς για την κοινωνία.
Ποια η οικονομική κατάσταση του
Δήμου;
Οικονομικά ο Δήμος Πεντέλης σήμερα,
είναι ίσως ένας από τους καλύτερα λειτουργούντες Δήμους, με καθημερινό εσωτερικό έλεγχο και έχοντας απαλλαγεί από τα χρέη του
παρελθόντος. Διαθέτει σήμερα ένα ταμειακό
υπόλοιπο σε λογαριασμούς όψεως 5.382.861,69
με ετοιμότητα να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης
για να κατακτήσει τη θέση του στην Ελλάδα και
στην Αττική που του αξίζει.
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Ποια έργα ολοκληρώνονται μέσα
στην τρέχουσα θητεία της διοίκησή σας;
Είδη στο δρόμο για την ανάπτυξη του
Δήμου μας:
α. Με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής και την έγκριση της σχετικής συμβάσεως από το Ελεγκτικό Συνέδριο προωθείται η
μεταφορά των πυλώνων υπερυψηλής τάσης
ΔΕΗ εκτός του οικιστικού ιστού της Δ.Κ. Ν.
Πεντέλης, με έργο που υπογράφεται από τον

Δήμο και τον ΑΔΜΗΕ.
β. Ο ΕΦΚΑ αποφάσισε την παραχώρηση
88 στρεμμάτων δάσους (άλσους) του ΝΙΕΝ εντός
του οικιστικού ιστού της Δ.Κ. Μελισσίων στο
Δήμο Πεντέλης για αξιοποίησή του ως χώρου
αναψυχής (αναμένεται η έκδοση της υπουργικής
απόφασης).
γ. Η Περιφέρεια Αττικής επιχορήγησε
το Δήμο με 500.000,00 για την αγορά μηχανήματος θρυμματισμού κλαδιών και με 600.000,00

Ποιες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει
ώστε να βοηθήσετε τους δημότες
στην οικονομική κρίση;
Ο Δήμος μας τα δύσκολα μνημονιακά
χρόνια ήταν και είναι πρωταγωνιστής στον αγώνα για τη στήριξη των μελών της κοινωνίας που
δοκιμάζεται.
Αξιοποιώντας τον Εθελοντισμό και τη
Χορηγία, λειτουργήσαμε με το Εθελοντικό
Κλιμάκιο Πεντέλης, όλες τις κοινωνικές μας
δομές και δεν αφήσαμε άστεγο και πεινασμένο
δημότη μας. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε εδώ τον τεράστιο αγώνα που δίνουμε
ως Δήμος και Εθελοντές στα θέματα Πολιτικής Προστασίας και είναι οδυνηρό το ό,τι στο
αναποτελεσματικό σύστημα αντιμετώπισης
εκτάκτων καταστάσεων, δεν άλλαξε τίποτα
μετά την πυρκαγιά στο Μάτι.
Η επιστολή του υποφαινόμενου Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό στην οποία περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τα κενά του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στη Πολιτική
Προστασία και γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις, δεν ελήφθη υπόψιν στο νέο νομοσχέδιο,
του οποίου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και
είναι πάνω στις ίδιες γραμμές και στα ίδια
λάθη με το παλιό.
Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης, κατά την
άποψή μας δεν διοικούνται με πολύπυραμιδικά
συστήματα εξουσίας με ελλιπή ως καθόλου συντονισμό στο πεδίο των επιχειρήσεων.Ένας (1)
αρχηγός και ένας (1) επιτελείο μπορούν μόνο
να δώσουν λύση και να αναλάβουν ευθύνες.
«Προχωράμε μπροστά» δυναμικά για
την ανάπτυξη του τόπου και του βουνού, που
γενιές Σαρακατσαναίων συναφιών προγόνων
μου ζυμώθηκαν, με μόνο γνώμονα την προσφορά στον άνθρωπο και το περιβάλλον και όπλα
μας την εμπειρία μας, την εντιμότητά μας, την
ανθρωπιά μας και την αποτελεσματικότητά μας.

Άρθρα
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Διεκδικώντας το μερτικό
στον ήλιο που μας αξίζει
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ*

Τ

ο Μάρτιο του 2018, με φίλους καλούς, αποφασίσαμε να μη συμβιβαστούμε με την πτωτική πορεία
της Αγίας Παρασκευής. Να σταθούμε απέναντι από το παλιό. Να αλλάξουμε
πρώτοι εμείς, για να φέρουμε την Αλλαγή στην
πόλη μας. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε την Ομάδα
Ενεργών Πολιτών «Αλλάζουμε».
Επιλέξαμε να βγούμε στους δρόμους και
τις γειτονιές, να μιλήσουμε με τους πολίτες, να
αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να
ακούσουμε τις απόψεις τους και να μοιραστούμε
τους προβληματισμούς τους. Από την επικοινωνία
μας αυτή, που κράτησε μήνες, από τη στήριξη που
είχαμε από όλο και περισσότερους συμπολίτες
μας, από την ανάγκη να αναστραφεί η αρνητική
πορεία της Αγίας Παρασκευής, συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να
προχωρήσουμε στη μετεξέλιξη της πρωτοβουλίας

μας σε Δημοτική Παράταξη, προκειμένου να
έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη την
αλλαγή που ζητάμε για την πόλη μας.
Αλλάζουμε για μας, σημαίνει δημιουργούμε ένα Δήμο λειτουργικό, ώστε να προσφέρει

περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους
κατοίκους του.
Αλλάζουμε σημαίνει εφαρμόζουμε έναν
ολοκληρωμένο σχεδιασμό για μια πόλη «ολιστική», με δική της ταυτότητα, που κινητοποιεί και
αξιοποιεί όλους τους κατοίκους και τις δημιουργικές της δυνάμεις.
Αλλάζουμε σημαίνει οργανώνουμε και
θέτουμε ρεαλιστική και υλοποιήσιμη ατζέντα για
την πόλη μας. Δημιουργούμε προοπτική. Εγκαταλείπουμε τη λογική της διαχείρισης και υιοθετούμε
τη λογική της ανάπτυξης.
Αλλάζουμε σημαίνει αφήνουμε πίσω τόσο
τη διχαστική λογική των «δικών μας» και των
«άλλων», όσο και τη νοοτροπία του «έλα μωρέ»
και του «δε βαριέσαι».
Αλλάζουμε σημαίνει, δεν διορθώνουμε
το παλιό, φέρνουμε το καινούριο.
Αυτός είναι ο στόχος μας και ακριβώς γι’
αυτό διεκδικούμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Η Αγία Παρασκευή, δεν αντέχει άλλα
τέσσερα χαμένα χρόνια. Από το 2011 έως σήμερα,
ζούμε, δυστυχώς, τη σταθερή παρακμή της πόλης
μας. Πιο πριν ο κ. Ζορμπάς και πολύ περισσότερο
τώρα ο κ. Σταθόπουλος, δεν συνειδητοποίησαν τις

δυνατότητες της Αγίας Παρασκευή. Δεν σχεδίασαν μια αναπτυξιακή πορεία για την πόλη μας.
Δεν αξιοποίησαν τις ικανότητες των συμπολιτών
μας. Δεν θέλησαν να φέρουν το καινούριο, γιατί
ήταν και είναι το παλιό.
Στις 26 Μαΐου έχουμε την ευκαιρία και
τη δυνατότητα να αλλάξουμε την αρνητική αυτή
πραγματικότητα. Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα
της πόλης μας, στην ανάπτυξη. Το δικαίωμα να
έχουμε λόγο για όσα μας αφορούν. Το δικαίωμα
να κερδίσουμε την πρόκληση του καινούριου.
Γνωρίζουμε καλά ότι ο δρόμος της αλλαγής είναι
δύσκολος. Γνωρίζουμε καλά ότι το παλιό θα κάνει
ότι μπορεί για να μας σταματήσει.
Γνωρίζουμε όμως επίσης καλά και πιστεύουμε ακράδαντα, σε αυτό που έγραψε ο
Οδυσσέας Ελύτης. «Μονάχα όσοι πολεμάνε το
σκοτάδι, θα’ χουν αύριο μερτικό στον ήλιο». Και
εμείς, στο «Αλλάζουμε», απευθυνόμαστε στους
συμπολίτες μας και τους καλούμε να έρθουν μαζί
μας, για να πολεμήσουμε το σκοτάδι, διεκδικώντας το μερτικό στο ήλιο που αξίζει σε μας και
στην Αγία Παρασκευή.

* Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Το ψηφοδέλτιο νίκης της
Δέσποινας Θωμαΐδου στη Νέα Ιωνία
ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ*

Η

«Δύναμη προοπτικής» και η
υποψήφια Δήμαρχος, κα. Δέσποινα Θωμαΐδου, εξάντλησαν
το ανώτατο επιτρεπτό όριο των
62 υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου στο Δήμο Νέας
Ιωνίας. Αναλυτικά το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο
νίκης της παράταξης «Δύναμη προοπτικής» που
είναι πλαισιωμένο από άξιους και ενεργούς Δημότες της Νέας Ιωνίας.
Ακολουθεί η παρουσίαση των 62 υποψήφιων
δημοτικών συμβούλων:
Αβαγιάννης Σταύρος, Εκπαιδευτικός
Αλατσίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός
Αναστασάκη Μαρίνα, Οικιακά
Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τυπογράφος
Αχτύπης Παντελής, Ελεύθερος επαγγελματίας
Βλασσάς Παναγιώτης, Γιατρός – Δημοτικός
Σύμβουλος
Βοζαϊτη Αγγελική, Ελεύθερος επαγγελματίας
Βουγιούκα-Αρναούτογλου Αριστέα, Επιχειρηματίας
Γιαννάκος Γεώργιος, Δημόσιος Υπάλληλος

Γλιγλίνος Σταμάτιος, Εργοδηγός
Γρίβα Ελένη, Επιχειρηματίας
Δηλές Σταύρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Διαθεσοπούλου Σοφία, Γενική χειρουργική
Δουζενάκη Ιωάννα, Νηπιαγωγός
Δούκα Μαξιλάρη Αγγελική, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Εφετζής Ιωσήφ, Ελεύθερος επαγγελματίας
Ζαφείρη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός
Ζαχαριάδου Βασιλική, Ιδιωτική Υπάλληλος
Ιωάννου Ιωάννης, Εκπαιδευτικός
Καββαδία Μαρία, Μουσικολόγος
Καζολιάς Θεόδωρος, Τεχνικός ΟΑΣΑ
Καραβία Φωτεινή, Δημόσιος Υπάλληλος
Καρβουνιάρης Αντώνιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος

- Δημοτικός Σύμβουλος
Κεφαλοπούλου-Χότζογλου Χρυσούλα, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ζαχαράκη Κλεάνθη, Ελεύθερος επαγγελματίας
Κουλούρης Κωνσταντίνος, Τεχνικός ΟΑΣΑ –
Δημοτικός Σύμβουλος
Κουνίδης Σπυρίδων, Μαιευτής
Κουφάκος Σωτήριος, Οδοντοτεχνίτης
Κωστόπουλος Βασίλειος, Ελεύθερος επαγγελματίας
Κώττης Κυριάκος, Ασφαλιστής
Μανδάνης Γεώργιος, Επιχειρηματίας
Μαντζανάς Περικλής, Εκπαιδευτικός
Μάτσκαρης Φώτιος, Δημόσιος Υπάλληλος
Μαυρόφτας Νικόλαος, Ελεύθερος επαγγελματίας
Μπαθρέλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός
Μπελεφάντη Μαρία, Εκπαιδευτικός
Μπένος Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός
Μπεταβατζής Αναστάσιος, Ελεύθερος επαγγελματίας
Μπρόλιου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός
Ξένος Νικόλαος, Ελεύθερος επαγγελματίας
Πάλλης Παναγιώτης, Ελεύθερος επαγγελματίας
Παλλιόγλου Πολυξένη, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Παπαηλιοπούλου Χριστίνα, Ελεύθερος επαγγελματίας
Πολίτου Ζωή, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Πουρνέλης Αντώνιος, Τραπεζικός Υπάλληλος
Πυλαρινός Ιωάννης, Ελεύθερος επαγγελματίας
Ραφτόπουλος Βασίλειος, Νοσηλευτής
Σαββόπουλος Γεώργιος, Τραπεζικός Υπάλληλος
Σακκαλόγλου Αγγελική, Ιδιωτική Υπάλληλος
Σαραντάκος Γεώργιος, Τεχνικός ΟΑΣΑ
Σπανόπουλος Αυγερινός, Ελεύθερος επαγγελματίας
Σπανός Νικόλαος, Αξιωματικός Π.Ν. ε.α.
Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Αξιωματικός Π.Ν.
ε.α.
Συρόπουλος Σταύρος, Δημόσιος υπάλληλος
Ταβούλας-Καβούλας Σωτήρης, Ιδιωτικός
Υπάλληλος
Τεμαχιάδου Καλλιόπη, Σχεδιάστρια ΟΣΚ
Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, Ηθοποιός –
καλλιτέχνης
Τριάντης Χρήστος, Εκπαιδευτικός
Τσιρίμπα-Καράντζαλου Ειρήνη, Ιδιωτικός
Υπάλληλος
Χατζή Ελένη, Υπάλληλος ΟΤΑ
Χατζησαββίδης Αριστείδης, Ιδιωτικός Υπάλληλος – Δημοτικός Σύμβουλος
Χρυσανθοπούλου-Δεδούση Ουρανία, Εκπαιδευτικός

* Υποψήφια Δήμαρχος Νέας Ιωνίας
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Η επόμενη ημέρα στον
Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης

Α

πό τον Σεπτέμβριο του
2014, που αναλάβαμε
τη διοίκηση του Δήμου
ως και σήμερα δώσαμε έναν διαρκή αγώνα
για να επιτύχουμε την
οικονομική εξυγίανσή
του. Σε µία δύσκολη
περίοδο για τη χώρα, εν µέσω capital controls,
σε µία συγκυρία αβεβαιότητας και ανασφάλειας,
συνεχίσαμε την προσπάθεια της προηγούμενης
διοίκησης προσηλωμένοι στο στόχο µας για έναν
Δήμο οικονομικά αυτοδύναμο.
Προχωρήσαμε στην αναχρηµατοδότηση
των δανειακών µας υποχρεώσεων, εξορθολογήσαμε τις δαπάνες λειτουργίας µας, δώσαμε αξία
σε κάθε ευρώ που καταβάλει ο φορολογούμενος
πολίτης. Παράλληλα, διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις για µία σειρά έργων
και δράσεων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους. Δημιουργήσαμε µε αυτό τον
τρόπο έναν ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό µε στόχο
την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών προς
τους πολίτες αλλά των υποδομών της πόλης. Και
βάλαμε τα «θεμέλια», ώστε να κτίσουμε ακόμη
περισσότερα στην επόμενη θητεία.

Πρωταγωνιστής
η Καθημερινότητα
Από τη στιγμή που πετύχαμε την οικονομική αυτοδυναμία, την επόμενη ημέρα στον
Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης πρωταγωνιστής
είναι η καθημερινότητα. Το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα προχωράμε στην υλοποίηση
του έργου «Συντήρηση και επισκευή́ οδοστρωμάτων, πεζοδρομιών και κοινοχρήστων χώρων»
ύψους 1.150.000 με ίδιους πόρους του Δήμου.
Το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί́ και εντός το
επόμενου χρονικού́ διαστήματος θα υπογραφεί́
η προγραμματική́ σύμβαση, ώστε να ξεκινήσει
εντός του 2019. Επίσης προχωράμε σε έργο
ασφαλτοστρώσεων ύψους 1.400.000. Η οριστική́
μελέτη του έργου εγκρίθηκε από το Δημοτικό́
μας Συμβούλιο και έχει ενταχθεί στο τεχνικό́
πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να
δημοπρατηθεί σύντομα.

Δρόμοι και Πεζοδρόμια
Ο σχεδιασμός μας τα επόμενα χρόνια
προβλέπει τακτική́ και συνεχή́ συντήρηση των
οδών και των πεζοδρομιών της πόλης με την
υλοποίηση έργων σε ετησία βάση, ώστε να αποκαταστήσουμε σε βάθος χρόνου το σύνολο των
υποδομών μας. Μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό́ βελτίωσης
του οδικού́ δικτύου και του δικτύου πεζοδρομίων
της πόλης, χωρίς να χρειάζονται δάνεια και
χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομική́
θέση του Δήμου.

Κεντρική Πλατεία
Ένα άλλο ζήτημα της επόμενης ημέρας
είναι το έργο της διαμόρφωσης Κεντρικής Πλα-

τείας Πεύκης (πρώην ιδιοκτησία Πέρρου). Με
την πρόοδο των εργασιών του Μετρό́ και την
αναμενομένη επέκταση στην Πεύκη και στη
Λυκόβρυση, σύμφωνα με τα σχέδια της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ ΑΕ, είναι αναγκαίά η διαμόρφωση
της πλατείας με δημιουργία υπογείου χώρου
στάθμευσης.
Ο Δήμος μας λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την
προμελέτη που έχει συνταχθεί́ τα προηγούμενα
χρόνια προχωράει στην εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών για την κατασκευή́ του έργου.
Παράλληλα για την εύρυθμη λειτουργιά του
υπογείου χώρου στάθμευσης, θα εκπονήσουμε
οικονομοτεχνική́ μελέτη βιωσιμότητας με στόχο
την δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου.

Καθαριότητα
και Ανακύκλωση
Στον τομέα της καθαριότητας συνεχίζουμε τη αναβάθμιση του εξοπλισμού μας. Μετά
τους νέους κάδους που τοποθετήσαμε, τον νέο
εξοπλισμό που αποκτήσαμε και το νέο απορριμματοφόρο που πρόκειται να παραλάβουμε
τις επόμενες ημέρες, προχωράμε στην αγορά́
ενός ακόμα νέου απορριμματοφόρου και ενός

σαρώθρου για τον καθαρισμό́ των οδών.
Μέσα στην επόμενη θητεία προχωράμε
επίσης στον εκσυγχρονισμό́ του συστήματος
συλλογής των απορριμμάτων με την εγκατάσταση υπογείων κάδων σε επιλεγμένες περιοχές,
στην τόνωση της ανακύκλωσης με την συνεχή́
επέκταση των δέκα διαφορετικών ρευμάτων
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που ήδη λειτουργούν στην πόλη και στην έναρξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη δωρεάν
διάθεση οικιακών κομποστοποιητών κήπου στα
νοικοκυριά́ του Δήμου μας.
Πέραν αυτών η επόμενη ημέρα περιλαμβάνει σημαντικά έργα στις αθλητικές υποδομές,
που θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών και
στις δύο Δημοτικές Ενότητες. Το μεγαλύτερο
είναι η ολοκλήρωση του Κλειστού Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης στη Λυκόβρυση, για το οποίο
λύσαμε τα πολεοδομικά ζητήματα, εκπονήσαμε
τις απαραίτητες μελέτες και έχουμε δεσμεύσει
2.150.000 στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
για την αποπεράτωσή του.
Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται
επίσης το έργο «Εξωραϊσμός του Δημοτικού
Σταδίου Πεύκης», προϋπολογισμού 500.000 με
συμμετοχή του Δήμου από ίδιους πόρους, προ-

ϋπολογισμού 60.000. Επίσης, σημαντικά έργα
σχεδιάζουμε στον χώρο της παιδείας, όπως η
ανέγερση του 6ου Νηπιαγωγείου Πεύκης στην
οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και στον χώρο της
υγείας, όπως η κατασκευή- λειτουργία Κέντρου
Υγείας Αστικού Τύπου στη Δημοτική Ενότητα
Λυκόβρυσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου
απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας.
Αυτά είναι μόνο κάποια από αυτά που
σχεδιάζουμε να κάνουμε στην επόμενη θητεία,
ενώ συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο να φροντίζουμε
για τις παιδικές χαρές, τους παιδικούς σταθμούς,
τα σχολεία αλλά και τον πολιτισμό, τις κοινωνικές μας δομές, το περιβάλλον, τομείς που ο
Δήμος Λυκόβρυσης- Πεύκης πρωταγωνιστεί.
Για όλα αυτά ζητούμε θετική ψήφο και ισχυρή
εντολή από τους συμπολίτες μας την 26η Μαΐου.

Εξορθολογήσαμε τις
δαπάνες λειτουργίας µας και
δώσαμε αξία σε κάθε ευρώ
που καταβάλει ο φορολογούμενος πολίτης
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Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

Φρένο στα
προεκλογικά
σχέδια Χαρίτση
Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η απόπειρα προεκλογικών παιχνιδιών με το σπάσιμο των
Δήμων. Η επιστολή του Αλέξη Χαρίτση
που - λίγες ημέρες πριν τις εκλογές- ζητούσε ορισμό Μελών στην Επιτροπή
επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης
των Δήμων, εισέπραξε την άρνηση του
Κινήματος Αλλαγής, με την Πρόεδρό του,
Φώφη Γεννηματά, να κατακεραυνώνει,
μεταξύ άλλων, το χρόνο της κυβερνητικής
κίνησης, κάνοντας λόγο για “μικροκομματικές σκοπιμότητες” και “ανέξοδες υποσχέσεις”.
Ηχηρή υπήρξε και η άρνηση της ΚΕΔΕ,
που εξέτασε το θέμα στη συνεδρίαση του
Δ.Σ. την 23η Απριλίου.
Οι Αιρετοί αποφάσισαν ομόφωνα (δηλαδή με συμφωνία και του Επικεφαλής της
Αυτοδιοικητικής Παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ)
να μην ορίσουν Μέλη στην Επιτροπή πριν
εκλεγούν και συγκροτηθούν τα νέα όργανα της ΚΕΔΕ της επόμενης αυτοδιοικητικής περιόδου.
Υπενθυμίζεται πως το αρ.158 του
ν.4600/2019 προβλέπει συμμετοχή 5 Μελών από την ΚΕΔΕ στην Επιτροπή και πως
οι εκλογές της ΚΕΔΕ πραγματοποιούνται
μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2019, όταν θα
έχει λήξει η θητεία της νυν Κυβέρνησης.

Μόλις 275 ευρώ
μεικτά για τους
Δημοτικούς
Υπαλλήλους
Τη μικρότερη ειδική εκλογική αποζημίωση εν συγκρίσει με τους υπαλλήλους
όλων των υπόλοιπων Φορέων θα λάβουν
οι υπάλληλοι των Δήμων, σύμφωνα με
την ΚΥΑ Χαρίτση–Χουλιαράκη (ΦΕΚ Β’
1677/14.5.2019).
Συγκεκριμένα, 275 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους, τη στιγμή που π.χ. οι
υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα λάβουν 620 ευρώ, οι υπάλληλοι
των Περιφερειών 2.750 ευρώ, ενώ πλήθος
υπαλλήλων του ΥΠΕΣ 4.350 ευρώ.
Όπως υπογράφουν οι Υπουργοί, η αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις,
καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Συνολικά, η εκλογική αποζημίωση των
ειδικών εκλογικών συνεργείων προκαλεί
δαπάνη 19.243.950,00 €.

Οι αντιδράσεις
έφεραν την ΚΥΑ
Δημοσιεύθηκε τελικά (ΦΕΚ Β’
1560/8.5.2019) η Κοινή Υπουργική Από-

ΦΑΒΟΡΊ
Ο ΤΑΤΟΎΛΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΈΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ

φαση Εσωτερικών – Ψηφιακής Πολιτικής,
με το πλαίσιο τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, κατά την προεκλογική
περίοδο, των κομμάτων που κατεβαίνουν
στις Ευρωεκλογές.
Την προηγούμενη ημέρα η Κυβέρνηση
είχε δεχθεί σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για καθυστέρηση έκδοσής της.
Η Νέα Δημοκρατία κάλεσε “την Κυβέρνηση να σοβαρευτεί”, επισημαίνοντας ότι
απέμεναν μόλις 19 ημέρες έως την 26η
Μαΐου, ενώ το 2014 εκδόθηκε 25 ημέρες
πριν την ψηφοφορία.
Από το Κίνημα Αλλαγής, ο εκπρόσωπος
τύπου, Π. Χρηστίδης, κατηγόρησε την
Κυβέρνηση ότι “σκόπιμα καθυστερεί”, με
αποτέλεσμα να υπάρχει “πρωτοφανής παραβίαση των όρων ισότιμης μεταχείρισης
των κομμάτων και καταπάτηση των κανόνων της εκλογικής διαδικασίας”.
“Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση συνιστά
δημοκρατική εκτροπή που δεν θα περάσει”, υπογράμμισε το Κίνημα Αλλαγής.
Την αμέσως επόμενη ημέρα, λοιπόν, η Κυβέρνηση εξέδωσε την ΚΥΑ...

Ως το μεγάλο φαβορί προβάλει ο Πέτρος Τατούλης στις αποδόσεις των εταιρειών
στοιχηματισμού. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί ειναι η απόδοση
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου που έχει πέσει πολύ το τελευταίο διάστημα
(1.28 από 1.80), ενώ ο Παναγιώτης Νίκας από το 2.10 τώρα είναι στο 3.20.
Στην εταιρεία Stoiximan ο νυν περιφερειάρχης έχει απόδοση 1.28, ο Παναγιώτης
Νίκας 3.20, ενώ ο Γιωργος Δέδες εμφανίζεται με απόδοση 35. Ακολουθούν
ο Γιάννης Μπουντρούκας με 70, και ο Νίκος Γόντικας με την ίδια απόδοση

Κίνημα Αλλαγής
στη Δάφνη
Σύσσωμη η συντονιστική του Κινήματος
Αλλαγής στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού
συμμετέχει στις Δημοτικές εκλογές.
Ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής
Νίκος Προκάκης κατεβαίνει υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος από τον Υμηττό.Ο
Τάσος Στασινόπουλος ,αναπληρωτής
γραμματέας επίσης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος από τη Δάφνη. Τέλος
η κυρία Ράνια Δανιλοπούλου κατεβαίνει
υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος από τη
Δάφνη. Χαρακτηριστικό της διάθεσής
τους για δουλειά και προσφορά είναι ότι
τις προηγούμενες ημέρες διοργάνωσαν
μία εξαιρετική εκδήλωση του Κινήματος
Αλλαγής με ομιλητή τον Μανώλη Όθωνα
και υποψήφιους Ευρωβουλευτές.Ο υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Γιαννακούρας πλαισιώνεται στο ψηφοδέλτιό του με
όλες τις δυνάμεις του Κινήματος Αλλαγής
να συντάσσονται δίπλα του.

Ο δαίμων
της αυτοδιοίκησης

Στο Δήμο Παλλήνης
ο …σκοπός αγιάζει
τα μέσα!
Στο «στόχαστρο» σχεδόν όλων των
συνδυασμών που συμμετέχουν στις
εκλογές της επόμενης Κυριακής στο
Δήμο Παλλήνης, η υποψήφια Δήμαρχος με την παράταξη, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη
μας», Ειρήνη Κουνενάκη.
Αιτία, αφενός η δημοφιλία της στην τοπική κοινωνία και αφετέρου η αυξανόμενη αποδοχή της υποψηφιότητας της
και στις τρεις δημοτικές ενότητες του
Δήμου Παλλήνης.
Ο συνδυασμός, πάντως που ασχολείται
συστηματικά μαζί της και σε πολλές περιπτώσεις με μεγάλη επιθετικότητα και
με ανοίκειους χαρακτηρισμούς, είναι
αυτός που ηγείται η κ. Ραχήλ Μακρή.
Στην περίπτωση της, η αιτία είναι
αλλού, όπως δηλώνει έμπειρος αυτοδιοικητικός της πόλης: «κτυπώντας την
Κουνενάκη, επιδιώκουν τη μεγαλύτερη
συσπείρωση των ακραίων στοιχείων
που εξακολουθούν να αμφιταλαντεύονται για το αν πρέπει ή όχι να στηρίξουν τη Ραχήλ Μακρή.
Τα ποσοστά της  είναι χαμηλά και ο …
σκοπός αγιάζει τα μέσα»!

ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

Θυμήθηκαν
την Αυτοδιοίκηση...
Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις στο
χώρο της Αυτοδιοίκησης είχαν προκαλέσει
οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού την 9η
Αυγούστου, δεδομένου ότι είχε ξεχάσει
πλήρως τους ΟΤΑ στο μεγαλεπήβολο σχέδιο αναδιοργάνωσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Χώρας, το οποίο είχε
εξαγγείλει, αφού μόλις είχε προηγηθεί ο
φρικτός θάνατος δεκάδων συμπολιτών
μας. Καμία αναφορά στους ΟΤΑ τότε, σαν
να μην υπήρχαν Δήμοι και Περιφέρειες
στην Ελλάδα.
Το σχέδιο παρέμεινε στο συρτάρι εννέα
ολόκληρους μήνες. Εμφανίστηκε ξανά
στις 2 Μαΐου, οπότε και ετέθη σε επίσημη
διαβούλευση, ...όλως τυχαίως ταυτόχρονα
με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής
περιόδου.
Τυχαίο θα είναι και το γεγονός ότι ξαφνικά
στο περιεχόμενό του –λίγες ημέρες πριν
τις αυτοδιοικητικές κάλπες– εμφανίστηκαν, με εκτενέστατες μάλιστα αναφορές
(αρμοδιοτήτων, δομών, αποφάσεων κλπ)
οι ΟΤΑ, δηλαδή αυτοί που είχε παντελώς
ξεχάσει ο Αλέξης Τσίπρας τον Αύγουστο...
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Γκάφα ΥΠΕΣ,
ξέχασαν την Κινέτα

Εσφαλμένη δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’
1327/17.4.2019) η Διοικητική Διαίρεση
της Χώρας, ήτοι η Απόφαση του ΥΠΕΣ
που αποτυπώνει όλους τους OTA Α’ και Β’
βαθμού με τις διοικητικές υποδιαιρέσεις
τους, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις
νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις
που μεσολάβησαν.
Ο Αλ.Χαρίτσης ξέχασε ένα προεδρικό διάταγμα (το π.δ. 4/2017), με το οποίο η Κυβέρνηση είχε φτιάξει καινούρια Κοινότητα
(την Τ.Κ. Κινέτας στο Δήμο Μεγαρέων).
Υπέγραψε δηλαδή (σελ.16023) πως ο Δήμος έχει μόνο δύο Κοινότητες (Μεγαρέων
και Νέας Περάμου) ενώ έχει τρεις, δεδομένης της δημιουργίας της Κοινότητας
Κινέτας.
Όπως παρουσίασε ο AIRETOS.GR, o
Υπουργός αυτοδιορθώθηκε με νεότερη
Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1487/3.5.2019). Ελπίζουμε οι
Υποψήφιοι της περιοχής να θυμούνταν περισσότερα από εκείνον και να κατέθεσαν
υποψηφιότητες σωστά για όλες τις Κοινότητες του Δήμου.

Ζωγράφισαν
στου...Ζωγράφου
Το είδαμε και αυτό στις Δημοτικές
εκλογές .Εκδόθηκε ανακοίνωση από Δημοτική Παράταξη στο Δήμο Ζωγράφου
ότι δε θα συμμετάσχει στις εκλογές τις
Αυτοδιοικητικές για κάποιους λόγους τους
οποίους επικαλείται.Έτσι λοιπόν η Δημοτική Παράταξη Πολίτες σε Δράση του
πρώην Δήμαρχου Κώστα Καλλίρη ο οποίος
δεν είναι πλέον στη ζωή δε θα κατέβει
στις εκλογές.
Μέχρι εδώ είναι περίεργα τα πράγματα.
Την επόμενη μέρα η οικογένεια Καλλίρη
μέσω του γιού του Νάσου Καλλίρη εκπροσωπώντας το σύνολο της οικογένειάς
του έδωσε τη δημόσια στήριξή του σε μια
άλλη Δημοτική παράταξη με το όνομα
Πολίτες σε Δράση Νέα Πορεία.Πρώτη φορά συμμετέχει στο Δημόσιο διάλογο προεκλογικά παράταξη η οποία αποσύρθηκε.
ΓΙΑΤΙ;;

Συνέντευξη
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, έχει περιέλθει πλέον στη διοίκηση του
Δήμου και την αξιοποίηση
των ιαματικών νερών

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας και
εκ νέου υποψήφιος μιλάει
στον AIRETO

«Σ

τόχος που τον
υλοποιούμε
μέρα με τη
μέρα, είναι
να είναι η
Γλυφάδα
μια πόλη ανθρώπινη και
φιλική, που θα αναδειχθεί ως η «πρωτεύουσα»
της Αθηναϊκής Ριβιέρας», τονίζει στη συνέντευξη
του στον AIRETO, o δήμαρχος Γλυφάδας και
εκ νέου υποψήφιος Γιώργος Παπανικολάου
Όπως σημειώνει, υπάρχουν ήδη έτοιμες μελέτες για σοβαρά έργα , ενώ στέκεται
ιδιαίτερα σε δυο από αυτά. Την ανάπλαση του
παραλιακού μετώπου, που μετά από δεκαετίες
αναμονής και πολύμηνες διαπραγματεύσεις έχει
περιέλθει πλέον στη διοίκηση του Δήμου και την
αξιοποίηση των ιαματικών νερών.
  
Ξεκινήσατε τη θητεία σας ουσιαστικά
στο απόγειο της κρίσης και με τρίτο μνημόνιο και capital controls. Ποιες ήταν οι
μεγαλύτερες δυσκολίες όλης αυτής της
περιόδου;
Η τελευταία πενταετία ήταν αναμφίβολα
η πιο δύσκολη για την αυτοδιοίκηση στη μεταπολίτευση. Με κρίση, όπως επισημάνατε σωστά,
με μνημόνια, με capital controls, με μειωμένους
πόρους για τους Δήμους, με ελάχιστες έως μηδαμινές προσλήψεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον,
καταφέραμε να ενισχύσουμε την οικονομική
θέση του Δήμου Γλυφάδας και παράλληλα να
υλοποιήσουμε έργα που δεν είχαν γίνει ούτε
τις καλές εποχές, αλλά και να μειώσουμε τα
δημοτικά τέλη για όλους!
Τι ακριβώς εννοείτε με την ενίσχυση της
οικονομικής θέσης;
Η δημοτική μας αρχή παρέλαβε 12,5
εκατομμύρια ευρώ το 2014 και σήμερα τα ταμειακά της διαθέσιμα στην τράπεζα είναι περίπου
22 εκατομμύρια. Κι όχι μόνο δεν αυξήσαμε τα
δημοτικά τέλη για να βρούμε τα χρήματα αυτά.
Αντιθέτως, σήμερα ο δημότης Γλυφάδας, κατοικίες και επιχειρήσεις, πληρώνουν 10% λιγότερα
δημοτικά τέλη.Ήδη, μάλιστα, από το 2015, οι
πολύτεκνες οικογένειες και τα ΑΜΕΑ έχουν
απαλλαγεί πλήρως από την καταβολή δημοτικών
τελών. Για τους τρίτεκνους έχουμε κάνει 50%
μείωση. Όλος αυτός ο λογαριασμός, τα χρήματα
που εξοικονομήσαμε από τα τέλη με πολύ κόπο
και προσπάθεια και επιστρέφουμε πίσω στους
δημότες, είναι 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
Ποια από τα έργα που υλοποιήσατε ως
Δήμαρχος ξεχωρίζετε ως πιο σημαντικά;
Τα τελευταία χρόνια λύσαμε προβλήματα που «έκαιγαν» τους δημότες και δημιουργήσαμε νέες υποδομές που ήταν ζητούμενα
δεκαετιών, με πρώτο το νέο δημοτικό κοιμητήριο. Για τα άλλα, ας μιλήσουν οι αριθμοί:
Ανακατασκευάσαμε πεζοδρόμια συνολικής
έκτασης 50.000 τ.μ. Τα έργα οδοποιίας κάλυψαν με νέα ασφαλτόστρωση 200.000 τ.μ. στους
δρόμους της Γλυφάδας. Τοποθετήσαμε 5.000
φωτιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Φυτέψαμε
πάνω από 5.000 νέα μεγάλα δέντρα. Βελτιώσαμε
την καθημερινότητα του πολίτη, εισάγοντας για
πρώτη φορά δημοτική συγκοινωνία (το 2015),

οχήματα. Έτσι, οι υπηρεσίες του Δήμου ενημερώνονται αμέσως για το σχετικό πρόβλημα,
γνωρίζουν που έχει σημειωθεί αυτό και κινούν
τις απαραίτητες διαδικασίες για την επίλυσή του.
Ο πολίτης, μάλιστα, μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη
αποκατάστασης της βλάβης. Ήδη έχουμε εξυπηρετήσει με αυτό τον τρόπο περισσότερα από
25.000 αιτήματα!

Γλυφάδα,
πρωτεύουσα
της Αθηναϊκής
Ριβιέρας
δημιουργώντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες, κ.ά.
Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια ολοκληρωμένη
πολιτική για τα παιδιά, με τρεις νέους, σύγχρονους παιδικούς σταθμούς, με ανακαινισμένα
σχολεία, με καινούργιες και ασφαλείς παιδικές
χαρές, με αναπλάσεις στους αθλητικούς χώρους,
με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
Ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε κρίσιμα έργα
αντιπλημμυρικής θωράκισης.
Η Γλυφάδα έχει βραβευθεί ως «έξυπνη
πόλη». Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Θα σας απαντήσω με ένα απλό παράδειγμα: Γιατί να πηγαινοέρχεται ο πολίτης κουβαλώντας χαρτιά, ενώ πλέον όλα μπορούν να
γίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό

του; Με αυτή τη λογική κινηθήκαμε εξαρχής και
δημιουργήσαμε μία σειρά καινοτόμων ψηφιακών
υπηρεσιών. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι το σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής παραλαβής και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, το
GlyfadaFixMyCity, με ταυτόχρονη δημιουργία
της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης, το πενταψήφιο νούμερο 15464.
Τι κάνει δηλαδή η πλατφόρμα αυτή;
Μέσω αυτής της εύχρηστης εφαρμογής,
κάθε κάτοικος της Γλυφάδας μπορεί εύκολα και
γρήγορα να δηλώσει μία βλάβη που αφορά σε
θέματα αρμοδιότητας του Δήμου.
Για παράδειγμα: καμένα φώτα, λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα

Ποιες προτεραιότητες έχετε βάλει, εφόσον επανεκλεγείτε, για την επόμενη σας
θητεία;
Με τρεις κουβέντες: Να φτάσουμε σε
κάθε γωνιά της Γλυφάδας με ασφαλτοστρώσεις,
φωτισμό, δενδροφυτεύσεις και νέα πεζοδρόμια
και να δημιουργήσουμε καινούργιες υποδομές
παντού. Την επόμενη τετραετία, εφόσον οι δημότες της Γλυφάδας ανανεώσουν την εμπιστοσύνη
τους στη δημοτική μας αρχή, θα συνεχίσουμε
τη μεγάλη μας προσπάθεια που ήδη έχει φέρει
χειροπιαστά αποτελέσματα για αναβάθμιση όλης
της πόλης και για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών από το Δήμο.
Στόχος -που τον υλοποιούμε βήμα βήμα,
μέρα με τη μέρα- είναι να είναι η Γλυφάδα μια
πόλη ανθρώπινη και φιλική, που θα αναδειχθεί
ως η «πρωτεύουσα» της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
Έχουμε ήδη ώριμες μελέτες για πολλά σοβαρά θέματα, που θα οδηγήσουν την επόμενη
τετραετία όπως σας είπα σε νέες, σύγχρονες
υποδομές και χώρους πολιτισμού, σε περαιτέρω
αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών
σε όλα τα επίπεδα – που είναι πάντα εξάλλου
η βασική μας προτεραιότητα.
Στις προτεραιότητές μας αξίζει να σας
αναφέρω και δύο ξεχωριστής σημασίας για
την βιώσιμη και συνάμα τολμηρή ανάπτυξη της
πόλης: Την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου,
που μετά από δεκαετίες αναμονής επιτέλους
μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις έχει
περιέλθει πλέον στη διοίκηση του Δήμου. Και
την αξιοποίηση των ιαματικών νερών, τα οποία
ανακαλύψαμε και κατοχυρώσαμε επισήμως.
Ο νέος εκλογικός νόμος φέρνει και μετεκλογικές συνεργασίες;
Ανεξάρτητα από το εκλογικό σύστημα, οι
συνεργασίες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης
πρέπει πάντα να είναι στόχος όλων μας. Πάντοτε
θέλουμε και επιδιώκουμε να ενώνουμε δυνάμεις
για το καλό του τόπου μας. Ωστόσο, πρέπει να
είναι σαφές το εξής: Για να μπορέσει η επόμενη δημοτική αρχή να διοικήσει με την ίδια και
μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα, να διοικήσει
με την ίδια αποτελεσματικότητα, πρέπει να
μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Πρέπει να έχει
την πλειοψηφία εκείνη που θα της επιτρέπει
να τρέχει το φιλόδοξο πρόγραμμα υποδομών
που σχεδιάζουμε γρήγορα και αποφασιστικά.
Με το νέο εκλογικό νόμο και την απλή
αναλογική αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω μέχρι
και την 26η Μαΐου: Χαλαρή ψήφος σημαίνει χαλαρή διοίκηση. Σημαίνει μια πόλη ακυβέρνητη.
Χρειαζόμαστε μια ισχυρή, μια πλατιά εντολή για
να διοικήσουμε το Δήμο μας και να φέρουμε τη
Γλυφάδα μας στη θέση που της αξίζει.

