
 Αποτελέσματα εκλογών Παπάγου -Χολαργού   
Δείτε τα τελικά αποτελέσματα καθώς 

και τους ψήφους που πήρε ο κάθε 

υποψήφιος στον δήμο Παπάγου - 

Χολαργού από κάθε παράταξη όσον 

αφορά τους Δημοτικούς συμβούλους. 

Τα αποτελέσματα είναι όπως τα έχει 

ανεβάσει το υπουργείο.   Θα πρέπει να 

αναφέρουμε πως όλοι οι επικεφαλείς 

των παρατάξεων είναι στο νέο 

Δημοτικό Συμβούλιο που θα ξεκινήσει 

να λειτουργεί από Σεπτεμβριο.  

17ης Νοεμβρίου 

Συνέντευξη  από   τον   αντιπρόεδρο 
της  ΝΔ

Άδωνις Γεωργιάδης 

Το νεο εμπορικό στέκι
Ένα εμπορικο «value for money « hot spot στο Χολαργό που ξε-

πήδησε από το πουθενά με νέες επιχειρήσεις να ανοίγουν σαν 

μανιτάρια και παλιές με ιστορία ετών. Ο λόγος για την οδό 17ης  

Νοεμβρίου που τα τελευταία χρόνια γίνεται ξανά εμπορικό στέκι 

χάρη στα νέα εμπορικά  μαγαζιά που άνοιξαν αλλά και στα πιο 

παλιά που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα. 
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Μπάμπης Στάικος
Ο αρχιτέκτων   μηχανικός κύριος 

Μπάμπης Στάϊκος και ευεργέτης 

της πόλης μας αναδεικνύει και το 

συγγραφικό του ταλέντο μέσα από 

τις σελίδες των τριών βιβλίων που 

εξέδωσε και τα οποία κυκλοφορούν 

ήδη με ιδιαίτερη επιτυχία . Παρακάτω κάνουμε ένα αφιέρωμα στην 

συγγραφική ικανότητα του κυρίου Στάϊκου προβάλλοντας τα τρία 

βιβλία του. 5 3

Γιάννης Κεχρής   
τρίτος στην 
περιφέρεια με τον
 Γιώργο Πατούλη  

Αφιέρωμα
Στον Συνδεσμος 
Προστασίας 
Παιδιών και ΑμεΑ 
ΚΔΗΦ ΣΥΔ

14

Για να επιστρέψει η Ελλάδα στην 
κανονικότητα, να υπάρξει ανάπτυξη και να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας χρειάζεται 
μια σταθερή κυβέρνηση. Χωρίς σταθερή 
κυβέρνηση η χώρα θα μπει σε έναν ατέρμονο 
κύκλο εσωστρέφειας. 

8-9

Εγκαίνια των στεγών 
από τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίς 

κ. Προκώπη 
Παυλόπουλο 

Μουσική 
Εκδήλωση 
Γιορτής και 
Αγάπης
Με τη 
ΧΡΥΣΠΑ10 9

Φεστιβάλ Παπάγου - 
Χολαργού 2019

6

Βασίλης Ξυπολυτάς 

 Τον γνωρίσαμε πριν από 13 χρόνια, όταν 
είχε κάνει την έκπληξη και είχε πρωτοεκλεγεί 
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς σε ηλικία 
μόλις 25 ετών, σπάζοντας την επετηρίδα των 
δημοτικών δρώμενων. Από τότε ανέλαβε μια 
σειρά από θέσεις ευθύνης στο Δήμο Κηφισιάς 
και στη ΝΔ. Σήμερα ο Βασίλης είναι ένας από 
τους νέους ανθρώπους με τους οποίους ο 
πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
στελεχώσει καίριες θέσεις στο κόμμα, ενώ οι 

μετρήσεις δείχνουν πολύ πιθανή την εκλογή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. 15

Κωστής Χατζηδάκης

Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας 
είναι να κερδίσουμε τις εκλογές με 
καθαρή διαφορά. Να έχουμε μια 
νέα κυβέρνηση που θα εγγυάται την 
πολιτική σταθερότητα, αλλά και ένα 
μέλλον ευημερίας για όλους τους 
Έλληνες.

4
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1.   Πως χαρακτηρίζετε την συγκυρία 
των εθνικών εκλογών μετά την 
ιστορική νίκη σας στις ευρωεκλογές.

Το μήνυμα της κάλπης στις 
ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου ήταν 
εκκωφαντικό. Ο ελληνικός λαός 
έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για 
πολιτική αλλαγή, κάτι που ο κύριος 
Τσίπρας ήταν αδύνατο να αγνοήσει. 
Όλοι πλέον μετράμε αντίστροφα για τις 
βουλευτικές εκλογές της 7ης  Ιουλίου, 
όπου όλοι μας θα δώσουμε μάχη για να 
λάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρή 
λαϊκή εντολή για μια κυβέρνηση 
σταθερή με ορίζοντα τετραετίας. 

2.  Θεωρείτε πιο κρίσιμο  για τη χώρα 
να πάρει αυτοδυναμία η ΝΔ ή να έχετε 
το συσχετισμό των 180 βουλευτών και 
να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο χωρίς 
να εφαρμοστεί ποτέ η απλή αναλογική;

Για να επιστρέψει η Ελλάδα στην 
κανονικότητα, να υπάρξει ανάπτυξη 
και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας 
χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση. 
Χωρίς σταθερή κυβέρνηση η χώρα 
θα μπει σε έναν ατέρμονο κύκλο 
εσωστρέφειας.  Αν με ρωτάτε αν θα 
ήταν καλό να υπάρχει αυτοδυναμία, 
κατηγορηματικά σας λέω ναι, πρέπει 
να υπάρξει αυτοδυναμία. Αν για κάποιο 
λόγο δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, οι 
επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή 
αναλογική και πιστέψτε με, αυτό 
είναι κάτι που δεν το θέλει κανείς. Θα 
είναι ένα εφιαλτικό σενάριο που δεν 
θέλουμε να ζήσουμε. 

3. Ποια είναι η ευθύνη σας ως 
αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
σε αυτές τις εκλογές;

Και εγώ, ως Αντιπρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος 
Βουλευτής στο Βόρειο Τομέα της B΄ 
Αθηνών, αλλά και κάθε υποψήφιος 
βουλευτής, στέλεχος και φίλος της 
Παράταξης αισθανόμαστε χρέος και 
ευθύνη να πετύχουμε το μεγαλύτερο 
δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να 
κερδίσει πανηγυρικά σε αυτές τις 
εκλογές για να φύγει επιτέλους ο 
ΣΥΡΙΖΑ και να αναπνεύσει η χώρα. 

4. Θα θέλατε να ξανά αναλάβετε 
το υπουργείο υγείας ή θεωρείτε θα 
ήσασταν πιο παραγωγικός σε κάποιο 
άλλο υπουργείο.

Η συζήτηση αυτή δεν με αφορά. 
Το ποιος θα είναι στο Υπουργικό 
Συμβούλιο ή όχι είναι κάτι που 
θα αποφασίσει ο επόμενος 
Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης.  Ο Πρωθυπουργός 
πρέπει να έχει τα χέρια του απολύτως 
ελεύθερα και να φτιάξει την κυβέρνησή 

του όπως εκείνος νομίζει.  

5. Θεωρείτε ότι σας δημιουργεί  
πρόβλημα ο συνεχής συσχετισμός του 
ονόματός σας με τη Novartis ;

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην 
υπόθεση της Novartis επιβεβαιώνουν 
αυτό που έλεγα εξαρχής. Ότι ήταν μια 

άθλια σκευωρία που στήθηκε από την 
Κυβέρνηση με μοναδικό σκοπό να 
πλήξει τους πολιτικούς της αντιπάλους. 
Τελικά, αυτό της γύρισε μπούμερανγκ. 
Τα γεγονότα δικαίωσαν τόσο εμένα 
όσο και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα 
που επιχείρησαν να εμπλέξουν σε αυτή 
την ιστορία, καθώς αποδείχτηκε ότι 
ουδείς από εμάς είχε την παραμικρή 
ανάμειξη. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι 
έχει συμβεί και θα το δείξει με τη ψήφο 
του στις 7 Ιουλίου.

6. Τι περιθώρια υπάρχουν για 
βελτίωση της συμφωνίας των Πρεσπών, 
δεδομένου ότι έχετε δηλώσει ότι αυτή 
δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Οι υπογραφές του κυρίου Τσίπρα 
και της Βουλής δεσμεύουν την Ελλάδα 
και άρα, την επόμενη κυβέρνηση. Με 
την έξυπνη τακτική που προτείνει 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύω 
ότι βασικά προβλήματα αυτής της 
Συμφωνίας, όχι όλα, μπορούν να 
διορθωθούν. Κυρίως όσον αφορά τη 
γλώσσα και την ταυτότητα. 

7. Εν κατακλείδι δώστε μας ένα 
γενικό σχόλιο ή μήνυμα προς το 
εκλογικό σώμα ενόψει των εθνικών 
εκλογών.

Έχουμε μπροστά μας μία ανοιχτή 
εκλογική αναμέτρηση και μία σκληρή 
μάχη. Πρέπει όλοι να δώσουμε το 

παρών στις κάλπες της 7ης Ιουλίου. 
Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει 
χαμένη. 

Ο Αδωνις Γεωργιάδης είναι 
υποψήφιος Βουλευτής Βορείου Τομέα 
Β΄ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία 

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκαρτίας Άδωνις Γεωργιάδης μιλάει 
στην δημοοσιογράφο Δήμητρα Κούτρα και στην Εφημερίδα Κήρυκας 

για το αύριο της Νέας Δημοκρατίας και τα σχέδια του ίδιου. 

Άδωνις Γεωργιάδης 

 ◆

Μηνιαία εφημερίδα 
Παπάγου – Χολαργού

Φύλλο 2ο  Ιουνίους 2019

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
BUILT  ΟΜΗΡΟΥ 3 ΝΕΟ 
ΨΥΧΙΚΟ

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
6909411856

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΝΤΙΝΟΣ 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ – ΥΠ. 
ΥΛΗΣ
Δήμητρα Κούτρα 

Facebook: Κήρυκας 
Παπάγου – Χολαργού
 
Email: 
kirikaspapagouxolargou@
gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Ένα εμπορικό «value for money» στο Χολαργό που ξεπήδησε από το πουθενά με νέες επιχειρήσεις να ανοίγουν σαν μανιτάρια και παλιές με ιστορία ετών. 

Ο λόγος για την οδό 17ης Νοεμβρίου που τα τελευταία χρόνια γίνεται ξανά εμπορικό στέκι χάρη στα νέα εμπορικά μαγαζιά που άνοιξαν αλλά και στα πιο 

παλιά που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα. Σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας θα αναφερθούμε σε τέσσερα από αυτά. Το πρώτο είναι το παντοπωλείο-cafe 

Τροφήον που κατάφερε να φέρει κόσμο και από άλλους δήμους κάνοντας γνωστή την 17 Νοεμβρίου, στα βόρεια προάστια κάτι που έλειπε από την περιο-

χή, το δεύτερο είναι το φροντιστήριο ξένων γλωσσών της Ελένης Ζιόγκας, το τρίτο είναι ο οικιακός εξοπλισμός της Χρυσούλας Γιαννακάκη , και το τέταρτο 

κατάστημα είναι το Μίνι Μάρκετ Τσοκαράς

Τα τελικά 
αποτελέσματα του 
δήμου Παπάγου - 

Χολαργού 

Οδός 17ης Νοεμβρίου. Το νέο εμπορικό στέκι του Χολαργού

ΤΡΟΦΗΟΝ                Παντοπωλείο

Τροφήον το νέο concept του Χολαργιωτη επιχειρηματία Δημήτρη Αζακιδη Ένα παντοπωλείο 
αλλιώτικο, ένα παντοπωλείο που σου θυμίζει βόλτα στο εξωτερικό. Μπορείς να κάνεις τις ποιοτικες 
αγορές σου πολύ οικονομικά και γευστικά. Όταν μπαίνεις ταξιδεύεις μέσα σε υπέροχα αρώματα 
και γεύσεις, υπό τους ήχουν τζαζ μουσικής, χαλαρώνεις και απολαμβάνεις το γευστικό ταξίδι. Στο 
“τροφήον” μπορείτε να βρείτε από ελαιόλαδο μαύρης και λευκής τρούφας, μέχρι γίγαντες Καστοριάς. 
Ελληνικά προϊόντα, αυστηρά και ποιοτικά ελεγμένα που πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά για κάθε 
γούστο! Επίσεις στο Τροφήον cafe μπορείς να γευτείς ακόμα και φρεσκοκομμενο καφέ to go17ης 
Νοεμβρίου 71, Χολαργός τηλέφωνο 210 6560858  email: info@trofeion.gr

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ                Ελένη Ζιογκα

Το κέντρο ξένων γλωσσών λειτουργεί στο Χολαργό από το 1980 με πεπειραμένους καθηγητές και 
σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Παρέχει προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία σε Αγγλικά 
,Γαλλικά, Γερμανικά, απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες και εξυπηρετεί τις περιοχές 
Χολαργό,  Παπάγου, Χαλάνδρι, Νέο Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Γέρακα κ.ά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Χρυσούλα  Γιαννακάκη

Η επιχείρηση λειτουργεί από το 1960. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία στα είδη σπιτιού, με ειδικές 
προσφορές σε όλη τη διάρκεια του έτους. Εδώ θα βρείτε την μεγαλύτερη γκάμα με είδη οικιακού 
εξοπλισμού όπως απλώστρες, σιδερώστρες, καρότσια λαϊκής, ταπέτα εισόδου, πεντάλ κουζίνας και 
μπάνιου (πλαστικά - μεταλλικά), βάσεις για κουζίνες και πλυντήρια, κατσαρόλες, ταψιά, αντικολλητικά 
σκεύη, γάστρες, πυρίμαχα σκεύη. Χρώματα, σιδερικά , μικροέπιλα. Επίσης μπορείτε να βρείτε 
συσκευές –εξαρτήματα και Φιάλες υγραερίου οι οποίες γίνονται διανομή κατ’ οίκον. 

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ                Τσοκαράς

Η επιχείρηση Σ.Η.Τσοκαράς Minimarket ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2014 από τον Στέφανο 
Τσοκαρά. Ο Στέφανος είναι γιος του Ηλία και της Ιωάννας Τσοκαρά  ιδιοκτήτες καταστήματος 
τροφίμων στο Χολαργό πάνω από 45 χρόνια, αρχικά στην 17η Νοεμβρίου και αργότερα για 40 
χρόνια είχε το κατάστημα τροφίμων (Η.Σ.Τσοκαράς-Οπωροπαντοπωλείο) στην Θεμιστοκλέους 
12, δίπλα στο φούρνο Πλευράκη. Εδώ θα βρείτε : Τσιγάρα, Εφημερίδες - Περιοδικά, Τρόφιμα, 
Αναψυκτικά, Ποτά, Χαρτικά και πολλά ακόμα για τις καθημερινές σας ανάγκες. 

Ποσοστό Ψήφοι Έδρες

Αποστολόπουλος Ηλίας 54,50% 12,594 18

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Τούτουζας Δημήτριος 14,96% 3.458 5

συν.πολις ΠΑΠΑΓΟΣ- ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Κανάκης Νικήτας 13,25% 3.062 4

με τον Νικήτα

Τίγκας Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης 8,45 % 1.953 3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΚΩΣΤΑΣ ΤΙΓΚΑΣ

Ρεκλείτης Αντώνιος 6,19% 1.430 2

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ζήκας Περικλής 2,65% 612 1

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ

Εγγεγραμμένοι 37.355

Έγκυρα 23.109
Άκυρα 570

Συμμετοχή 24.104

Λευκά 425
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1.  Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή 
η καθαρή και εμφατική νίκη της ΝΔ 
στις Ευρωεκλογές?

Από τη μια πλευρά, οι πολίτες 
καταψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ για τα ψέματα 
που είπε, την οπισθοδρόμηση στην 
οικονομία, την αναποτελεσματικότητα 
και την αποτυχία σε όλους τους τομείς 
διακυβέρνησης, το ύφος της εξουσίας 
του και την καθεστωτική αντίληψη 
που ανέπτυξε πολύ γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, το 
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 
για χαμηλότερους φόρους, νέες και 
καλύτερες δουλειές και ασφάλεια. 
Την ανανέωση με ποιότητα στα 
ψηφοδέλτιά μας. Τη μετριοπάθεια και 
τον ενωτικό μας λόγο.  

2.  Ποιον στόχο έχετε θέσει σε αυτές 
τις εκλογές σε κομματικό αλλά και σε 
προσωπικό επίπεδο?

Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας 
είναι να κερδίσουμε τις εκλογές με 
καθαρή διαφορά. Να έχουμε μια 
νέα κυβέρνηση που θα εγγυάται 
την πολιτική σταθερότητα, αλλά 
και ένα μέλλον ευημερίας για όλους 
τους Έλληνες. Είμαστε δέκα χρόνια 
κολλημένοι, στην κρίση με ένα 
αίσθημα μοιρολατρίας να κυριαρχεί 
στον κόσμο, ότι η Ελλάδα είναι μια 
χώρα δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε 
η Ελλάδα να γίνει μία κανονική 
ευρωπαϊκή χώρα, που θα δίνει 
ευκαιρίες σε όλους και ιδιαίτερα στους 
νέους.

 
Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα 

να μου δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσω 
την προσπάθεια για ευρωπαϊκές 
μεταρρυθμίσεις. Για μια πολιτική με 
έργο και αποτέλεσμα. Για μια πολιτική 
με αξίες.

Προσπάθησα για να δυναμώσω τις 
ιδέες της ελευθερίας στη χώρα μας. 
Προσπάθησα να λύσω προβλήματα 
που βάλτωναν για χρόνια. Προώθησα 
πολιτικές που φέρνουν την Ελλάδα 
πιο κοντά στον πυρήνα της 
Ευρώπης. Στην Ολυμπιακή, στον 
ΟΤΕ, στην εργαλειοθήκη. Συνάντησα 
αντιδράσεις, αλλά δεν υπολόγισα το 
κόστος.

Στην ίδια πορεία είμαι 
αποφασισμένος να συνεχίσω και σε 
αυτή την κρίσιμη καμπή για τη χώρα 
μας. Το ίδιο σταθερά και με τις ίδιες 
αξίες

3.  Γιατί επιλέξατε τον βόρειο τομέα 
της πρώην Β’ Αθηνών για εκλογική σας 
περιφέρεια?

Οι ψηφοφόροι της Β’ εκλογικής 
περιφέρειας Αθηνών με τιμούν με 
την εμπιστοσύνη τους από το 2007, 
οπότε και εξελέγην για πρώτη φορά 
βουλευτής και τους ευχαριστώ 

από την καρδιά μου για αυτό. Με 
δεδομένο ότι μένω στα Βόρεια και 
κινούμαι περισσότερο σ’ αυτήν την 
περιοχή, ήταν επόμενο ότι θα είμαι 
υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα της 
Β’ Αθηνών, μετά την κατάτμηση της 
περιφέρειας. Γνωρίζω τα προβλήματα 
του τόπου από πρώτο χέρι και ζητώ τη 
στήριξή τους και σε αυτές τις εκλογές, 
ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να 
τους εκπροσωπήσω στη Βουλή των 
Ελλήνων. 

4.  Προτιμάτε αυτοδυναμία της 
ΝΔ ή συσχετισμό δυνάμεων για 
αλλαγή του εκλογικού νόμου χωρίς 
να μεσολαβήσουν εκλογές με «απλή 
αναλογική»;

Αυτή την ώρα, οι πολίτες - όσοι 
μας ψήφισαν, αλλά και όσοι δεν μας 
ψήφισαν και ιδιαίτερα αυτοί που 
ψήφισαν μικρά κόμματα – κοιτούν 
προς την πλευρά μας. Περιμένουν 
να συνεχίσουμε να μιλάμε για το 
πρόγραμμα, τις θέσεις και τις αρχές 
μας. Για την Ελλάδα της δημιουργίας 
και των ευκαιριών, απέναντι στην 
Ελλάδα της μιζέριας και της διανομής 
της φτώχειας. Με αυτό τον τρόπο 
θέλουμε να πείσουμε όσους γίνεται 
περισσότερους Έλληνες να μας 
ψηφίσουν.

Από εκεί και πέρα, καθώς 
πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα 
υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι 
η χώρα έχει ανάγκη από σταθερή 
κυβέρνηση και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να μπει σε ένα νέο 
κύκλο πολιτικής και οικονομικής 
αβεβαιότητας. 

Όσον αφορά την επόμενη μέρα, ο 
Κυριακός Μητσοτάκης έχει δηλώσει 
ότι, θα απευθυνθεί σε όλες τις 
φιλοευρωπαϊκές, μεταρρυθμιστικές 
δυνάμεις, ανεξάρτητα από το αν η Νέα 
Δημοκρατία έχει αυτοδυναμία ή όχι. 
Για να δημιουργήσουμε μια πλατιά 
συμμαχία, να εκπλήξουμε ευχάριστα 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό και 
να στείλουμε το μήνυμα ότι όλοι οι 
Έλληνες παλεύουμε, ώστε η πατριδα 
μας να γυρίσει σύντομα σελίδα. Οι 
συναινέσεις που θα επιδιώξουμε θα 
αφορούν ακόμη περισσότερο τις 
μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις 
που έχει ανάγκη ο τόπος, όπως η 
αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε 
να μην επικρέμαται ο κίνδυνος της 
ακυβερνησίας πάνω από τη χώρα. 

5.  Θα γίνει τελικά Debate μεταξύ 
των δύο μονομάχων Μητσοτάκη - 
Τσίπρα;

Θα γίνει debate με όλους τους 
πολιτικούς αρχηγούς. 

Επίσης, να θυμήσω ότι έχουν 
γίνει πάνω από 40 debate μεταξύ 
Μητσοτάκη και Τσίπρα στην Ελληνική 
Βουλή. Ο κ. Τσίπρας παρουσίαζε τον 
εαυτό του ως νικήτη σε όλα αυτά. 

Είδαμε, όμως, ποιος ήταν τελικά ο 
νικητής στις πρόσφατες ευρωπαϊκές 
και αυτοδιοικητικές εκλογές.

6.  Ποιες είναι οι στοχεύσεις της 
Νέας Δημοκρατίας, κύριε Χατζηδάκη, 
για την ανεργία; Τι θα πράξετε, 
εφόσον κληθείτε να αναλάβετε τη 
διακυβέρνηση της χώρας;

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
της ανεργίας είναι να πάρει μπροστά 
η μηχανή της οικονομίας και να 
δημιουργηθούν δουλειές που θα 
δημιουργήσουν νέες προοπτικές 
σ’ όλες τις οικογένειες. Η ΝΔ έχει 
την εμπειρία και το πρόγραμμα για 
την ενίσχυση της μικρομεσαίας 
επιχείρησης. Αυτό θα γίνει μέσω 
ενός ιδιωτικού τομέα, που παράγει 
και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, 
συμβάλλοντας έτσι στο να αυξηθεί 
η πίτα για όλους. Η πολιτική λοιπόν 
της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει 
την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, 
έρχεται να στηρίξει στην πράξη 
και τους ανέργους, δίνοντάς τους 
περισσότερες ευκαιρίες για ποιοτικές 
δουλειές. 

Παράλληλα, η έχουμε μια σειρά 
θέσεων για την ενίσχυση της 

προστασίας των ανέργων. Όπως 
γνωρίζετε, συντονίζω τη δουλειά 
που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία για 
την κατάρτιση του κυβερνητικού 
προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, 
έχουμε προβλέψει το διπλασιασμό 
του αριθμού των δικαιούχων των 
επιδομάτων ανεργίας, τη δημιουργία 
προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών 
δεξιοτήτων για ανέργους κάτω των 
35 ετών και τη χρηματοδότηση 
ταχύρρυθμων προγραμμάτων 
κατάρτισης. Αυτά τα μέτρα θα δώσουν 
σημαντική ανάσα σε εκατοντάδες 
χιλιάδες ανέργους. Επαναλαμβάνω 
όμως : Το βασικό, είναι αυτό που 
σημείωσα στην αρχή : ιδιωτικές 
επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

7. Με τις αλλεπάλληλες 
περικοπές στους συνταξιούχους τι 
θα κάνετε; Έχετε καταγγείλει ήδη 
τον πρωθυπουργό για αυτό που το 
Μέγαρο Μαξίμου αποκάλεσε “13η 
σύνταξη”…

Οι συνταξιούχοι γνωρίζουν πολύ 
καλά τι συνέβη στην τσέπη τους 
τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουν τις 17 αρνητικές 
παρεμβάσεις στις συντάξεις, την 
κατάργηση του ΕΚΑΣ, τη μείωση 
των επικουρικών και τη μείωση των 

συντάξεων των νέων συνταξιούχων 
έως 38% με τον νόμο Κατρούγκαλου. 
Κάθε συνταξιούχος έχασε 2.056 
ευρώ ετησίως επί ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό 
άλλωστε η προσπάθεια του κ. Τσίπρα 
και του ΣΥΡΙΖΑ να κοροϊδέψει ξανά 
τους συνταξιούχους με την δήθεν 
“13η σύνταξη”, ένα βοήθημα στην 
πραγματικότητα, που έδωσαν λίγες 
μέρες πριν από τις κάλπες των 
ευρωπαϊκών και αυτοδιοικητικών 
εκλογών, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. 
Οι συνταξιούχοι καταψήφισαν τον κ. 
Τσιπρα και έβγαλαν πρώτη τη ΝΔ. 

Η ΝΔ με το πρόγραμμά της είναι 
εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί τη 
βελτίωση του εισοδήματος των 
συνταξιούχων. Διότι, μόνο αν πάρει 
μπροστά η μηχανη της οικονομίας, 
δημιουργηθούν νέες δουλειές και 
επομένως μπουν νέες εισφορές στα 
ασφαλιστικά ταμεία, μόνο τότε μπορεί 
πραγματικά να βελτιωθεί το εισόδημα 
των συνταξιούχων.

8. Ποιο μήνυμα στέλνετε στη νέα 
γενιά και στους αναποφάσιστους λίγες 
ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες;

Στις πρόσφατες ευρωεκλογές, η 
Νέα Δημοκρατία, ήταν πρώτο κόμμα 
μεταξύ των νέων 18-24 ετών. Αυτή η 
εξέλιξη μας γεμίζει ευθύνη καθώς, μετά 
την απογοήτευση της διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ που υποθήκευσε το μέλλον 
τους, οι νέοι στρέφουν τις ελπίδες 
τους σε εμάς. Στόχος μας είναι να 
τους πείσουμε ότι μπορούμε να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, 
ώστε όσοι νέοι επέλεξαν να μείνουν 
στην Ελλάδα, να μπορέσουν να το 
κάνουν με αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης αλλά και όσες εκατοντάδες 
χιλιάδες έφυγαν στο εξωτερικό, να 
βρουν λόγο να επιστρέψουν. 

Παράλληλα, στις τελευταίες 
εκλογές, ψηφοφόροι που 
προέρχονταν από άλλα κόμματα, 
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ ή το 
Ποτάμι, αλλά και αναποφάσιστοι, 
στράφηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Και 
ο στόχος μας είναι να πείσουμε ακόμα 
περισσότερους αναποφάσιστους αλλά 
και ψηφοφόρους άλλων κομμάτων, 
ιδιαίτερα όσους ψήφισαν μικρά 
κόμματα, να μας εμπιστευθούν στις 
εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Το μήνυμα μας, λοιπόν, σε όλους 
αυτούς είναι ότι η Νέα Δημοκρατία 
δεν παριστάνει την αλάθητη, αντίθετα, 
έχει μάθει από τα λάθη της αλλά 
και τα λάθη των αντιπάλων της. Για 
αυτό, προτείνουμε μια σύγχρονη, 
μετρημένη, ευρωπαϊκή πολιτική της 
κοινής λογικής. Για να κάνουμε όλοι 
μαζί ένα νέο ξεκίνημα, δημιουργώντας 
την Ελλάδα των ευκαιριών, μια νέα 
φωτεινή Ελλάδα.

Συνέντευξη Δήμητρας Κούτρα 

Συνέντευξη Κωστή Χατζηδάκη υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ 
στον βόρειο τομέα της Β΄Αθηνών.

Βόρεια Γειτονιά boreiageitonia@gmail.com

boreiageitonia.gr
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Έχοντας ζήσει ως φοιτητής 
Αρχιτεκτονικής στη Ρουμανία τα 
χρόνια του Τσαουσέσκου, ήταν ένας 
από τους νέους ξένους φοιτητές που 
επιχείρησαν να υψώσουν τη φωνή 
τους στο καθεστώς και συμμετείχε 
στην πρώτη εξέγερση στη χώρα, 
δέκα χρόνια πριν από την πτώση του 
δικτάτορα. 

Το αγωνιστικό του πάθος για 
ελευθερία και ισότητα το πλήρωσε με 
απέλαση κι έτσι βρέθηκε πίσω στην 
Ελλάδα πριν ολοκληρώσει τις σπουδές 
του. Η πορεία, βέβαια, ήταν καλύτερη, 
έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις και 
πέτυχε την εισαγωγή του  στη σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απ’ όπου και 
αποφοίτησε το 1986. 

Τριάντα χρόνια μετά ο Λαρισαίος 
Μπάμπης Στάικος γράφει για την 
εμπειρία του στη Ρουμανία του 
Τσαουσέσκου στο βιβλίο του 
ΠΟ.Σ.Μ.ΠΥ., που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Γαβριηλίδης.   

Στην Ελλάδα του σήμερα και 
σε κάθε δημοκρατική χώρα δεν 
μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει 
ελευθερία έκφρασης. Το Διαδίκτυο 
και η παγκοσμιοποίηση συνέβαλαν 
τα μέγιστα σε αυτό. Το βιβλίο, που 
αποτελεί και την πρώτη συγγραφική 
του προσπάθεια, περιγράφει την 
ιστορία τεσσάρων φίλων, των 
«ΠΟ», «Σ», «Μ» και «ΠΥ», οι οποίοι 
πρωτοστάτησαν σ’ αυτή την εξέγερση 
κατά του καθεστώτος. Πρόκειται για 
μια ιστορία που βασίζεται σε αληθινό 
περιστατικό του 1980 στη Ρουμανία, 
με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία 
και καταστάσεις που σε πολλά σημεία 
παίζουν με τον υπερρεαλισμό και 
την ποίηση. Με αφορμή το βιβλίο 
ΠΟ.Σ.Μ.ΠΥ. ο Μπάμπης Στάικος μιλά 
στη LifΟ:   

Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε 
με αυτό το θέμα; Υπάρχει κάποιος 
παραλληλισμός των γεγονότων επί 
Τσαουσέσκου με τη σημερινή εποχή 
που θέλετε να προβάλετε μέσα από το 
βιβλίο σας; 

Το θέμα του βιβλίου αποτελεί 
ένα αληθινό περιστατικό που 
διαδραματίστηκε στην Τιμισοάρα της 
Ρουμανίας το 1980, στις φοιτητικές 
εστίες των ξένων φοιτητών. Οι Έλληνες 
φοιτητές των πανεπιστημίων της 
Ανατολικής Ευρώπης, πριν από την 
πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 
ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της 
ελληνικής πραγματικότητας μετά 
τη Μεταπολίτευση και δεν υπάρχει 
ουσιαστική αναφορά σε βιβλιογραφία 
Ελλήνων σύγχρονων συγγραφέων. 
Ήθελα πολύ να μοιραστώ τις 
προσωπικές εμπειρίες εκείνης της 
περιόδου. Η Ρουμανία του δικτατορικού 
καθεστώτος Τσαουσέσκου ήταν 
σκληρή και απάνθρωπη. Τεράστιες 
ανισότητες, μεγάλες ταξικές διαφορές 
και προσωποκρατικό καθεστώς, κάτι 
ανάλογο με το σημερινό της Βόρειας 
Κορέας .

  
 Πώς θα περιγράφατε τους τέσσερις 

χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν 
στην ιστορία; 

Οι τέσσερις χαρακτήρες της 
ιστορίας είναι απλοί άνθρωποι, 
από διαφορετική κοινωνική τάξη ο 
καθένας, με τα δικά τους προσωπικά 
βιώματα και τις δικές τους προσωπικές 
εμπειρίες τις οποίες διηγούνται σαν 
μια μικρή αυτοβιογραφία πριν από 
το τελικό γεγονός της εξέγερσης. Οι 
ευαισθησίες, οι πρώτοι έρωτες, οι 
πρώτες απογοητεύσεις, ξεδιπλώνουν 
τον χαρακτήρα των δεκαοκτάρηδων 
της Μεταπολίτευσης που έζησαν στα 
νεανικά τους χρόνια την εμπειρία της 
δικτατορίας στην Ελλάδα, βίωσαν την 
αποτυχία των εισαγωγικών εξετάσεων 
και προσπάθησαν να βρουν μια 
καλύτερη πανεπιστημιακή πορεία στη 
Ρουμανία.

  
Ποιες οι ομοιότητές σας με τον 

χαρακτήρα του Πυρηνικού; 
Εσείς, προσωπικά, συνδέεστε και 

αν ναι, πώς, με το περιστατικό που 
αποτελεί τον κορμό της ιστορίας; 

Ουσιαστικά, ο χαρακτήρας του 
Πυρηνικού είναι μια αυτοβιογραφική 

περιγραφή του συγγραφέα, και 
κυρίως των παιδικών χρόνων στην 
επαρχία. Μετά την αποτυχία μου 
στις εισαγωγικές εξετάσεις για το 
Πολυτεχνείο αποφάσισα ότι ήθελα 
πολύ να προσπαθήσω να σπουδάσω 
Αρχιτεκτονική στη Ρουμανία. Η 
επιλογή της συγκεκριμένης χώρας 
έγινε για αποκλειστικά οικονομικούς 
λόγους, αφού τα δίδακτρα ήταν τα 
μισά απ’ αυτά που χρειαζόταν κανείς 
για να σπουδάσει στην Ιταλία ή σε 
άλλη χώρα της Δυτικής Ευρώπης και 
τα οικονομικά της οικογένειας ήταν 
περιορισμένα. Μετά την εξέγερση, 
βέβαια, η οποία ήταν η πρώτη, και 
μάλιστα από ξένους φοιτητές, δέκα 

χρόνια πριν από τη μεγάλη εξέγερση 
στην ίδια πόλη που οδήγησε στην 
ανατροπή του Τσαουσέσκου, επήλθε 
η απέλαση και η επιστροφή στην 
Ελλάδα. Το θετικό και το αισιόδοξο 
είναι ότι μετά την επιστροφή και οι 
τέσσερις ήρωες της ιστορίας πέτυχαν 
τον επόμενο χρόνο την εισαγωγή τους 
σε ελληνικά πανεπιστήμια. 

Στην Ελλάδα του σήμερα αλλά και 
στην παγκόσμια κοινωνία σε ποιο 
βαθμό υπάρχει ελευθερία έκφρασης 
και πραγματική δημοκρατία και πόσο 
λειτουργούν πια τα αντανακλαστικά 
της κοινωνίας απέναντι σε ό,τι την 
καταπιέζει; 

Στην Ελλάδα του σήμερα και 
σε κάθε δημοκρατική χώρα δεν 
μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει 
ελευθερία έκφρασης. Το Διαδίκτυο 
και η παγκοσμιοποίηση συνέβαλαν τα 
μέγιστα σε αυτό. Οτιδήποτε συμβαίνει 
παγκόσμια γίνεται πλέον γνωστό σε 
δευτερόλεπτα, προκαλώντας ανάλογες 
κριτικές και αντιδράσεις. Η οικονομική 
κρίση, η ανέχεια, το άγχος για το αύριο 
και η αβεβαιότητα δημιούργησαν 
ένα είδος παθητικής ανοχής σε ό,τι 
μας καταπιέζει τα τελευταία χρόνια. 
Η αδυναμία επίλυσης βασικών και 
ουσιαστικών προβλημάτων του μέσου 
πολίτη από το πολιτικό σύστημα με 
την αναξιοπιστία που το διακρίνει 
τις τελευταίες δεκαετίες μαζί με 
την έλλειψη εμπιστοσύνης σε κάθε 
εξαγγελία ελπίδας και βελτίωσης της 
καθημερινότητας 

δημιούργησαν ένα είδος πολιτικής 
αποχαύνωσης, μηδενίζοντας σχεδόν 
τις όποιες προσπάθειες αντίδρασης. 
Ενώ βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες η 
κοινωνική αντίδραση σε πολύ ηπιότερα 
μέτρα φτάνει στο ζενίθ, στη χώρα μας 
η κοινωνική διαμαρτυρία περιορίζεται 
σε χλιαρές και μεμονωμένες 
διαμαρτυρίες και σε καυστικά σχόλια 
στα μέσα κοινωνική δικτύωσης. 
Σημεία των καιρών, δυστυχώς, καθώς 
η μακρά περίοδος του τέλους της 
Μεταπολίτευσης θα διαρκέσει για πολύ 
ακόμη.   

  Το πρώτο μου βιβλίο το αφιέρωσα 
στην επί 35 χρόνια συνοδοιπόρο της 
ζωής μου στα εύκολα και στα δύσκολα, 
στη σύζυγό μου Δανάη.  

Ο αρχιτέκτων μηχανικός κύριος Μπάμπης Στάϊκος και ευεργέτης της 
πόλης μας αναδεικνύει και το συγγραφικό του ταλέντο μέσα από τις 
σελίδες των τριών βιβλίων που εξέδωσε και τα οποία κυκλοφορούν 
ήδη με ιδιαίτερη επιτυχία . Παρακάτω κάνουμε ένα αφιέρωμα στην 
συγγραφική ικανότητα του κυρίου Στάϊκου προβάλλοντας τα τρία 
βιβλία του..

Συνέντευξη του Μπάμπη Στάικου 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «LIFO» ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ  «ΠΟ.Σ.Μ.ΠΥ.» 

Η ιστορία βασίζεται σε ένα αληθινό 
περιστατικό του 1980 στη Ρουμανία 
του Τσαουσέσκου. Η πρώτη εξέγερση 
κατά του δικτατορικού καθεστώτος 
στην ίδια πόλη 10 χρόνια πριν, το ‘89 
έγινε από ξένους φοιτητές. Οι τέσσερις 
φίλοι της ιστορίας πρωτοστάτησαν 
σ’ αυτήν μην μπορώντας να 
αντέξουν μια καταφανώς άδικη 
συμπεριφορά εκ μέρους των 
αρχών. Με πολλά αυτοβιογραφικά 
στοιχεία ο συγγραφέας προσπαθεί 
να δημιουργήσει χαρακτήρες, 
συμπεριφορές και καταστάσεις 
παίζοντας σε πολλά σημεία με τον 
υπερρεαλισμό και την ποίηση.

1 Βιβλίο                 «ΠΟ.Σ.Μ.ΠΥ.» 

Το δεύτερο βιβλίο του Μπάμπη 
Στάϊκου έχει τίτλο «ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ 
ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΕΔΩ» και κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις  «ΟΣΤΡΙΑ» 

Δύο ιστορίες με χρονική απόσταση 
εκατό ετών . 

Χαρακτήρες καθημερινοί όπου το 
ανθρώπινο και γήινο συνομιλεί και 
αλληλοεπιδρά με το υπερφυσικό της 
άλλη πλευράς. 

Συναισθήματα , έρωτες , προδοσίες 
θάνατος συνθέτουν ένα λαβύρινθο 
όπου η λύτρωση και η αλήθεια έρχεται 
και αποκαλύπτει τις πιο σκοτεινές 
γωνιές της ψυχής. 

Ένας καπετάνιος στις αρχές 
του Μεγάλου Πολέμου και μια 
πλοιοκτήτρια του 2014 με μοναδικό 
κοινό χαρακτηριστικό την μεγάλη 
αγάπη για το υγρό στοιχείο που 

2 Βιβλίο  «ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΕΔΩ»

Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια 
του συγγραφέα Μπάμπη Στάϊκου να 
εκφραστεί μέσα από την ποίηση. 

Τα είκοσι δημιουργήματά του 
προσπαθούν να απομυθοποιήσουν 
τον Θάνατο, να υμνήσουν την 
Αγάπη και να συμφιλιωθούν με την 
Κατάθλιψη. 

Μέσα από κρυμμένες εικόνες 
και συναισθήματα ο αναγνώστης 

ταξιδεύει σε μία ζοφερή και γκρίζα 
πραγματικότητα όπου σε κάποιες 
συλλαβές ανακαλύπτει μια αναλαμπή 
αισιοδοξίας βασισμένη στις παιδικές 
αναμνήσεις και στην αληθινή αγάπη.

Δημοσιεύουμε ένα από τα ποιήματά 
του νέου του βιβλίου :

«Στην πάχνη το αποτύπωμα του 
τρύπιου παπουτσιού

Μοιάζει καράβι χωρίς κατάρτια με 
τη μπρατσέρα του χαμένη

Στα όνειρα της Σμύρνης της 
αυτόφωτης

Απόκοσμη βουή μέσα από τα 
βρώμικα κάρα που σέρνουν αγωγιάτες

Κουρέλια τα αισθήματα που 
ύφαιναν γερόντισσες

Στον αργαλειό της Μοίρας της 
τρισεύγενης

Και συ να τριγυρνάς μονάχη στους 
δρόμους της λάσπης

Ψάχνοντας μια θέση στο βαγόνι της 
τρίτης θέσης

Μια σκιά μέσα στο χειμώνα της 
ομίχλης.»

3 Βιβλίο «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ» 

«Η μακρά περίοδος 
του τέλους της 
Μεταπολίτευσης θα 
διαρκέσει για πολύ 
ακόμη» Ο συγγραφέας 
Μπάμπης Στάικος μιλά 
για τα σκληρά χρόνια 
του Τσαουσέσκου 
στη Ρουμανία και την 
παθητική ανοχή της 
κοινωνίας στην Ελλάδα 
του σήμερα. 
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΄΄Μαζί για την πόλη μας΄΄

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Αποστολόπουλος Ηλίας                                                                 48,94%                                 64,54 %7.282

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ - ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1528

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1075
ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 938
ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 826
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 824
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 769
ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 730
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 724
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 706
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 699
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΥΡΩΝΟΣ 647
ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 626
ΛΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 563
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 441
ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ - ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (ΕΝΤΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 426
ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 421
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 415
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 402
ΠΑΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 330
ΚΟΜΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 317
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΒΗ) συζ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 292
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 285
ΖΟΥΛΙΑ - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 265
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 260
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΑΝΗ (ΡΑΝΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 242
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 230
ΛΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 199
ΔΙΕΡΩΝΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 194
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 190
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ (ΜΕΝΙΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 180
ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 175
ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 164
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ 135
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

89

Αποστολόπουλος Ηλίας                                                                                                  64,54 % 5312

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΣΗ                                          1606
ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1285
ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) συζ. ΙΩΑΝΝΗ 1258
ΒΕΝΤΟΥΖΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1121
ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1113
ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1072
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1001
ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΛΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 820
ΚΡΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 780
ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 747
ΣΑΡΔΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 645
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ - ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 588
ΚΑΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 518
ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 347

ΠΑΠΑΓΟΥ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Φεστιβάλ Παπάγου -Χολαργού                Κηποθέατρο -   Προγραμμα Ιουνίου 2019 
Παρασκευή 21 

«Ψυχή μου μη λυγίζεις» συναυλία Σταμάτης 

Σπανουδάκης.

Ο  Σύλλογος  Φίλων ΑμεΑ 

σε Υποστηριζόμενη 

Διαβίωση «ΑΓΑΠΗ 

& ΦΡΟΝΤΙΔΑ» που 

υποστηρίζει με κάθε τρόπο τους σκοπούς 

του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» 

διοργανώνει μια μοναδική συναυλία με 

το σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη 

Σπανουδάκη. Στη συναυλία συμμετέχει : 

Ορχήστρα αποτελούμενη από 22 έγχορδα 

«Τάμαλο» με σολίστ τον Αλέξανδρο 

Παπαδιαμάντη (βιολί) και τον Δημήτρη Κοτταρίδη 

(βιολοντσέλο),Πάνος Κατσικιώτης (ντραμς), Νίκος 

Χατζόπουλος (κοντραμπάσο), Γιώργος Κοντοβάς 

(πιάνο). Η τετράφωνη 30 μελής μικτή χορωδία 

«Μελωδοί» με μαέστρο τον  Γιώργο Ζιάκα και η 

Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου. 

Η συναυλία τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού. Ώρα έναρξης: 20:30

Γενική είσοδος: 20€  Θέσεις: V.I.P: 25€    

Κυριακή 23

Συναυλία Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ – 

Κώστας Τουρνάς.

Σε συνεργασία με 

το Δήμο Παπάγου 

– Χολαργού, 

παρουσιάζεται, 

στο Κηποθέατρο 

Π α π ά γ ο υ , 

στο πλαίσιο 

του Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού, μεγάλη 

συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, 

αφιερωμένης στον Κώστα Τουρνά  Τραγούδι 

Κώστας Τουρνάς. Διεύθυνση Ορχήστρας: Στάθης 

Σούλης Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 8€  Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/

παιδικό/ανέργων/άνω των 65/ΑμεΑ: 4€ 

Δευτέρα 24

«Ρένα» του Αύγουστου 

Κορτώ

Θεατρική διασκευή: 

Στελιος Χατζηαδαμίδης, 

Σκηνοθεσία: Νικαίτη 

Κοντούρη, Σκηνικά-κοστούμια : Κωνσταντίνος 

Ζαμάνης. Παραγωγή: Performing arts and 

entertainment L.T.D. Στον ρόλο της Ρένας η Υρώ 

Μανέ. Παίζουν: Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος 

Φάμης, Μιχάλης Αβρατόγλου. Συμμετέχουν 

οι μουσικοί: Παναγιώτης Τσεβάς και Κώστας 

Νικολόπουλος.

Ώρα έναρξης: 21:00. Γενική είσοδος: 18€   Κάρτα 

Δημότη/φοιτητικό/άνω των 65: 15€, Ανέργων/

ΑμεΑ/πολύτεκνων: 13€ 

Τρίτη 25

«Οδυσσεβάχ»  παιδική 

παράσταση.

Κείμενο: Ξένια 

Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ , 

μουσική: Διονύσης 

Σαββόπουλος, σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος, 

χορογραφίες/κινησιολογία: Ηλίας Μπαγεώργος, 

σκηνικά: Σπύρος Στάης, κοστούμια: Σπύρος 

Στάης - Νάγια Ζαχαράτου. Παραγωγή: Παιδική 

Σκηνή Φώτη Σπύρου. 

Παίζουν:  Ορφέας Παπαδόπουλος, Νίκος 

Χρηστίδης, Φλάβιους Νεάγκου, Ήρα Δαμίγου, 

Ευθύμης Τζώρας, Νεκτάριος Παπαλεξίου και 

ο Φώτης Σπύρος.. Ώρα έναρξης: 21:00. Γενική 

είσοδος: 9€  Προπώληση: 7€  Κάρτα Δημότη/

ανέργων: 7€

Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28

«Μαρία Πενταγιώτισσα» 

του Μποστ.

Σκηνοθεσία: Μάνος 

Κ α ρ α τ ζ ο γ ι ά ν ν η ς , 

κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα, σκηνικά: Γιάννης 

Αρβανίτης, μουσική: Θύμιος Παπαδόπουλος. 

Παραγωγή: 5η Εποχή.

Στο ρόλο της "Πενταγιώτισσας" ο Χρήστος 

Χατζηπαναγιώτης.

Παίζουν:  Ελένη Καστάνη, Δημήτρης 

Μαυρόπουλος, Αργύρης Αγγέλου, Ηλίας Μελέτης, 

Χάρης Γρηγορόπουλος, Γιώργος Δεπαστας, 

Γιώργος Παπαπαύλου, Δανάη Μπάρκα.

Ώρα έναρξης: 21:00. Γενική είσοδος: 18€  

Προπώληση:15 €  Κάρτα Δημότη/μαθητικό/

φοιτητικό/άνω των 65: 15€  Ανέργων: 12€

Σάββατο 29

«Βερβερίτσα» του 

Νίκου Μουτσινά

Κείμενο – σκηνοθεσία: 

Νίκος Μουτσινάς, 

σκηνικά: Μαρία 

Φιλίππου, χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη. 

Παραγωγή: People Entertainment Group.

Παίζουν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού, 

Ματίνα Νικολάου, Φανή Γεωργακοπούλου, 

Στέλλα Ρουσάκη, Νικόλ Παναγιώτου.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 20€  Προπώληση: 17  Κάρτα 

Δημότη: 17€

Παπάγου - Χολαργού Οι πρώτοι σε σταυρούς 

Μεγάλη μάχη στη σταυροδοσία 
για τα έδρανα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπου ο 

Δημήτρης Οικονόμου κατέλαβε την 
1η θέση με 1.606 σταυρούς από 
τον Παπάγο. Ακολουθεί η Μαρία  
Μουντάκη με  1.528 , για πρώτη φορά 
εμφανίζετε στον συνδυασμό του Ηλία 
Αποστολόπουλου ο Νίκος Κούκης με 
1.285 σταυρούς , ακολουθεί η Χρύσα 
Παρίση με 1.258 σταυρούς , η Ειρήνη 
Βεντουζά με 1.121 σταυρούς και 
τέλος ο Μιχάλης Υφαντής με 1.113 
σταυρούς. Θα πρέπει να αναφέρουμε 
πως η έκπληξη των εκλογών ήταν 
ο Υφαντής Μιχάλης που για πρώτη 
φορά κατεβαίνει υποψήφιος και 
παίρνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό.
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‘‘συν πολις’’ 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

1. Πως κρίνετε το αποτέλεσμα των εκλογών στον δήμο Παπάγου – Χολαργού; 

Όπως είπα από την πρώτη στιγμή, το αποτέλεσμα ήταν σαφές και ξεκάθαρο. Τι περαιτέρω ερμηνεία 
μπορεί να δώσει κάποιος σε μια επανεκλογή ενός δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, παρά το ότι οι 
δημότες, σε επίπεδο πλειοψηφίας, είναι ευχαριστημένοι και θέλουν να διατηρήσουν το status quo στην 
πόλη μας ακριβώς ως έχει. 

2. Πιστεύετε ότι πήγε κάτι στραβά και δεν κερδίσατε την Δημαρχία; Αν ναι τι ήταν αυτό; 
 Εκτιμώ ότι η απάντηση μου στην πρώτη ερώτηση απαντάει σαφώς και στο δεύτερο ερώτημα σας. Η 

ελεύθερη δημοκρατική έκφραση των δημοτών σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας, δεν 
μπορεί να εμπεριέχει έννοια «στραβού». 

 3. Ποιά θα είναι η στάση σας ως δεύτερο κόμμα και πως θα κινηθείτε από εδώ και πέρα;

Ως νέα παράταξη παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την πόλη μας. Θα είμαστε 
παρόντες στο δημοτικό συμβούλιο με προτάσεις και θέσεις με απόλυτο γνώμονα της βελτίωση της 
καθημερινότητας των δημοτών μας και την ουσιαστική αναβάθμιση της πόλης με έργα και υπηρεσίες 
με συγκριτικό πλειονέκτημα και όχι για επικοινωνιακή αξιοποίηση.

ΠΑΠΑΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Τούτουζας Δημήτριος                                                       10,38% 854

ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 426
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 274
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 248
ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 206
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΙΒΕΡΙΟΥ 174
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΜΙΝΩΑ 162
ΚΡΑΪΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 161
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 160
ΚΟΥΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 129
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 92

Τούτουζας Δημήτριος                                                                                 17,50% 2.604

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 521
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 256
ΡΕΤΣΙΝΙΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 203
ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 190
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΚΙΜΩΝΑΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 190
ΑΚΤΥΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 184
ΚΤΙΣΤΑΚΗ-ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΙΤΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 183
ΦΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 168
ΓΚΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 165
ΧΑΛΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 158
ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 152
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 151
ΚΑΪΤΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 149
ΑΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ 139
ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 138
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΙΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 129
ΠΕΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 122
ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 118
ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ 105
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 105
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 83
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΛΟΥΚΑ 83
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 72
ΖΑΜΠΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ 67
ΜΑΛΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ 67
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O Σύνδεσμος Προστασίας 
Παιδιών και ΑμΕΑ, εδώ και 96 χρόνια,   
στηρίζει έμπρακτα το δικαίωμα όλων, 
ειδικά των παιδιών, σε προστασία, 
συμπαράσταση, αξιοπρεπή διαβίωση 
και κοινωνική αποδοχή. Στόχος μας 
είναι να προσφέρουμε ποιοτική 
διέξοδο σε παιδιά και άτομα όλων 
των ηλικιών και των δυο φύλων που 
την έχουν ανάγκη, καθώς και στις 
οικογένειές τους.

Με αγάπη, ενδιαφέρον και 
αφοσίωση στο έργο μας, υπηρετούμε 
καθημερινά το δικαίωμα των ΑμΕΑ σε 
αυτόνομη διαβίωση, κατάρτιση και 
σταδιακή ισότιμη ένταξή τους στην 
κοινωνία.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών 
και ΑμΕΑ είναι ένα Φιλανθρωπικό 
Σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου, ειδικώς 
αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό 
(ΦΕΚ 2393/Β’/2009), το οποίο φιλοξενεί 
και περιθάλπει άτομα με νοητική 
υστέρηση σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
συνολικής έκτασης 15.000 τ.μ., με την 
επίβλεψη, καθοδήγηση και συμβολή 
εξειδικευμένου, άρτια καταρτισμένου 
προσωπικού.

Από την ίδρυσή μας το 1923 
μέχρι και τις ημέρες μας, έχουμε 
συνδράμει και στηρίξει ένα ευρύ 

φάσμα αναξιοπαθούντων παιδιών και 
ΑμEΑ, από κωφάλαλα μέχρι παιδιά 
φυλακισμένων γυναικών στη διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών 
και ΑμΕΑ δεν ασκεί επιχείρηση, ούτε 
έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Στο 
επίκεντρο της φιλοσοφίας  μας είναι να 
παρέχουμε με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε 
είδους βοήθεια, αρωγή, προστασία και 
συμπαράσταση σε παιδιά και άτομα 
όλων των ηλικιών και των δύο φύλων 
που την έχουν ανάγκη.

   Στον    πυρήνα    της    φιλοσοφίας    
μας    και   στον   τρόπο    που 
σχεδιάζουμε   και       υλοποιούμε      
όλες      μας      τις      δράσεις     και     τα    
προγράμματα βρίσκονται οι αρχές της 
φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας και  του ανθρωπισμού.

Το όραμά μας : Είναι να συμβάλλουμε 
στο δικαίωμα των ατόμων που 
έχουν αναπηρίες να απολαμβάνουν 
υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την 
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη 
και την ισότιμη συμμετοχή τους 
στηνκοινωνική ζωή της χώρας.

Η αποστολή μας. Από την ίδρυσή 
μας, η αποστολή μας καθοδηγείται 
από την αδήριτη ανάγκη να δίνεται 
ουσιαστική διέξοδος σε όλα τα άτομα 

που πάσχουν από αναπηρία και 
να διασφαλίζεται το δικαίωμά 
τους στην αυτόνομη διαβίωση, 
την επιμόρφωση και την ισότιμη 
ένταξή τους στην κοινωνία.

Με οδηγό το όραμά μας, 
είμαστε πάντα προσηλωμένοι 
στο να παρέχουμε 
εξειδικευμένες και ποιοτικές 
υπηρεσίες με σκοπό την 

κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ΑμEΑ καθώς και 
την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των 
σκληρά δοκιμαζόμενων οικογενειών 
τους.

Οι αξίες μας.

 Η διαδρομή μας μέχρι σήμερα

Με την εμπειρία 96 χρόνων 
έμπρακτης προσφοράς, 
εναρμονίζουμε τις υπηρεσίες και 
τις δράσεις μας στις ανάγκες του 
21ου αιώνα, ώστε να προσφέρουμε 
πραγματική, ουσιαστική 
συμπαράσταση και προστασία σε 
όλους όσοι την έχουν ανάγκη.

Από την αρχή της ίδρυσής του, 
εδώ και 96 χρόνια, ο Σύνδεσμος 
Προστασίας Παιδιών και ΑμEΑ υπήρξε 
ένα Φιλανθρωπικό Σωματείο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με 25 
αρχικά ιδρυτικά μέλη, έθεσε ως αρχικό 
στόχο του την παροχή μεμονωμένης 
και ομαδικής οργανωμένης 
περίθαλψης σε οποιαδήποτε μορφή, 
σε παιδιά που την είχαν ανάγκη, 
ηλικίας από 3 έως 10 ετών.

Εκτός από βοήθεια και 
συμπαράσταση σε πολυμελείς άπορες 
οικογένειες, προσφέροντας χρηματικά 
βοηθήματα, τρόφιμα, ρούχα και άλλες 
μορφές υλικής στήριξης, το κυριότερο 
και μεγαλύτερο βάρος της δράσης 
του Συνδέσμου τα πρώτα 45 χρόνια 
ζωής του προσδιορίσθηκε από τα δυο 
βασικά του τμήματα:

• Η Παιδική Φωλιά επί 30 χρόνια 
(1939-1969) προσέφερε υγειονομική 
περίθαλψη σε χιλιάδες αδενοπαθή 
παιδιά.

• Η Παιδική Εστία λειτούργησε 
για μια δεκαετία (1941-1951), 
περιθάλποντας πολλές εκατοντάδες 
παιδιά φυλακισμένων γυναικών, 
για οποιαδήποτε αιτία (περίοδοι 
Γερμανικής Κατοχής και Εμφύλιου 
Πολέμου).

• Από το 1970 έως τον Ιούνιο του 
1973  ο Σύνδεσμος περιέθαλψε κωφά 
παιδιά απ’ όλα τα διαμερίσματα της 
Ελλάδας. 

• Από το 1982 έως και το 2000, για 
18 χρόνια,  υλοποίησε προγράμματα 
μαθητείας & προγράμματα 

καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού ατόμων με νοητικές 
ανεπάρκειες. Στα εκπαιδευτικά αυτά 
προγράμματα εντάχθηκαν ΑμΕΑ 
και των δύο φύλων, από διάφορα 
διαμερίσματα της χώρας, άνω των 15 
ετών, με θετικά αποτελέσματα.

Η δράση του Συνδέσμου 
συνεχίζεται δυναμικά έως και σήμερα, 
παρέχοντας περίθαλψη, στέγαση, 
σίτιση, επαγγελματική κατάρτιση και 
κοινωνική ενσωμάτωση σε άτομα 
με νοητικές & άλλες αναπτυξιακές 
ανεπάρκειες.

Για τις παραπάνω και για άλλες 
ακόμη δραστηριότητες καθώς 
και για το αξιόλογο κοινωνικό και 
φιλανθρωπικό του έργο εδώ και 
96 ολόκληρα χρόνια, ο Σύνδεσμος 
αναγνωρίσθηκε ειδικά από το Κράτος 
ως Φιλανθρωπικό Σωματείο και έχει 
τιμηθεί τόσο από την UNESCO όσο και 
την Ακαδημία Αθηνών.

Έτσι τον Οκτώβριο του 2017, κατά 
την 33η βράβευση προσωπικοτήτων 
από την UNESCO, ο Σύνδεσμός μας 
τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της 
Βεργίνας. Το μετάλλιο αυτό τελεί 
υπό την αιγίδα του Ομίλου UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων και απονέμεται 
εδώ και 33 χρόνια σε ανθρώπους 
που έχουν προσφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο με το έργο τους και ξεχώρισαν 
στους τομείς των γραμμάτων, των 
τεχνών, της πολιτικής, της επιστήμης, 
του αθλητισμού και της κοινωνικής  
προσφοράς.

Το μετάλλιο απονεμήθηκε στον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας 
Παιδιών και ΑμΕΑ. κ. Κώστα-
Πολυχρόνη Τίγκα,  για το έργο του 
στο Σύνδεσμο, αλλά και τη γενικότερη 
κοινωνική του προσπάθεια για την 
ενίσχυση των αδύναμων οικογενειών. 
Η απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του 
«Μεγάλου Αλεξάνδρου», έγινε σε μια 

λαμπρή τελετή από τον Πρόεδρο του 
Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων 
κ. Γιώργο Μαρωνίτη, αλλά και τον 
Πρόεδρο του Διεθνούς Πολιτιστικού 
Συλλόγου κ. Ντίνο Κουμπάτη. Τόσο 
για τον Πρόεδρο όσο και το Σύνδεσμο, 
ήταν μια πολύ σημαντική και μοναδική 
τιμή και αναγνώριση για το σημαντικό 
μας έργο.

 Αξίζει να επισημανθεί  ότι ο 
Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και 
ΑμΕΑ, τιμήθηκε για το φιλανθρωπικό 
έργο του και πρόσφατα από την 
Ακαδημία Αθηνών, στις 21 Δεκεμβρίου 
2018.

 
Οι 6.000 τ.μ. σύγχρονες, διεθνών 

προδιαγραφών εγκαταστάσεις 
μας στο Χολαργό 
Αττικής, μέσα σε μια 
ιδιόκτητη, πευκόφυτη 
έκταση 15.000 τ.μ., 
σε συνδυασμό 
με καθημερινή 
προσπάθεια, αγάπη και 
διάθεση προσφοράς 
από όλους τους 
συνεργάτες μας 
δημιουργούν το σωστό 

περιβάλλον περίθαλψης, κατάρτισης 
και φροντίδας των περιθαλπομένων 
ΑμΕΑ.

Η Περίοδος  2017-2019 είναι μια  
διετία-σταθμός.

Με τη νέα μας δομή και 
οργάνωση, έχουμε καταφέρει σε 
καιρούς αντίξοους και δύσκολους 
να ενισχύσουμε τις δράσεις μας και 
να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας 
σε ακόμη περισσότερα άτομα με 
νοητική υστέρηση. Μόνο μέσα στα 
δύο τελευταία έτη (Μάιος 2017 - 
Ιούνιος 2019), με συντονισμένη και 
οργανωμένη προσπάθεια, με πείσμα 
και θέληση ψυχής, επιτύχαμε:

• Να αυξήσουμε τους ωφελούμενους 
του Κέντρου Διημέρευσης και  
Ημερήσιας Φροντίδας από 52 σε 290 
με προοπτική να φθάσουμε τους 418, 
όση δηλαδή είναι και η άδειά μας .

•  Να είμαστε σε θέση να παρέχουμε 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες  φιλοξενίας 
και υποστήριξης σε 48 ΑμEΑ, στις 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

• Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις 
εργασίας και να διαμορφώσουμε μια 
εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών 
υγείας και εκπαιδευτικού προσωπικού, 
αποτελούμενη από 98 άτομα, έναντι 
των 24 που ήταν έως τον Μάιο του 
2017.

Μέσα σε δύο χρόνια καταφέραμε 
πολλά.

 Η δυναμική τροχιά της ανάπτυξής 
μας δε σταματά όμως εδώ. Συνεχίζουμε 
τη συστηματική προσπάθεια 
δικτύωσης του Συνδέσμου μας με 
Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
άλλα Ιδρύματα, Υπηρεσίες Πρόνοιας 
και Φορείς ΑμΕΑ. Διευρύνουμε τις 
εκπαιδευτικές μας δράσεις και τις 
υπηρεσίες περίθαλψης σύμφωνα 
με τα σύγχρονα, διεθνή πρότυπα 
λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης 
και των Στεγών Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης. 
Σχεδιάζουμε δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, 
ώστε να καλλιεργήσουμε την ομαλή 
ένταξη και αποδοχή των ΑμEΑ σε 
αυτή. Επιμένουμε στη δέσμευσή 
μας να ανταποκρινόμαστε στον 
κοινωνικό μας ρόλο, εναρμονίζοντας 
τις υπηρεσίες μας με τα σύγχρονα 
δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής.

Οι υποδομές και οι χώροι 
φιλοξενίας.

Οι σύγχρονες, ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις μας, συνολικής έκτασης 
15.000 τ.μ., προσφέρουν το ιδανικό 
περιβάλλον για ποιοτικές υπηρεσίες 
φροντίδας και εκπαίδευσης ατόμων με 
νοητική υστέρηση και των οικογενειών 
τους.

Με πολλή αγάπη και διάθεση 
προσφοράς και με κεντρικό μας 
γνώμονα την παροχή κατάλληλης 
περίθαλψης και φροντίδας στα άτομα 
με αναπηρίες, έχουμε διαμορφώσει 
σύγχρονες, πλήρως εξοπλισμένες 
εγκαταστάσεις μέσα στο ιδιόκτητο, 
πευκόφυτο οικόπεδο του Συνδέσμου 
στον Χολαργό, συνολικής έκτασης 
15.000 περίπου τ.μ.

Στις εγκαταστάσεις μας, όλοι 
οι περιθαλπόμενοι μας έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν υψηλής 
ποιότητας φροντίδα, εκπαίδευση 
και καθοδήγηση έτσι, ώστε να 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις δυνατότητές τους. Παράλληλα, 
ο πευκόφυτος περιβάλλων χώρος 
δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 
περιθαλπόμενους  να απολαμβάνουν 
την ευεργετική επίδραση της φύσης 
μέσα στην Αθήνα και να αναπτύσσουν 
τις κινητικές τους δυνατότητες με 
άνεση και ασφάλεια.

 Οι εγκαταστάσεις μας, με χώρους 
συνολικού εμβαδού περίπου 6.000 
τ.μ.,           αποτελούνται από τρία κτίρια:

•  Κεντρικό Κτίριο, 4.200 τ.μ.
•  Κτίριο «Δημοκωστούλα», 897 τ.μ.
•  Κτίριο «Μελά», 743 τ.μ.

Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων 
και του περιβάλλοντα χώρου έχει 
λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των περιθαλπομένων 
ΑμEΑ αλλά και του προσωπικού, 
έτσι ώστε να δημιουργούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις παροχής 
ποιοτικών υπηρεσιών στήριξης και 
περίθαλψης. Στις βασικές υποδομές 
μας συμπεριλαμβάνονται:

• Αίθουσες Διδασκαλίας 
• Εργαστήρια Επαγγελματικής       
 Κατάρτισης
 • Αίθουσες Δημιουργικής  
Απασχόλησης
•Αίθουσες αναψυχής,   
εργοθεραπείας 
• Πολυχώρος Εκδηλώσεων
• Θεατρική Σκηνή
• Κινηματογράφος
• Αίθουσες συνεδριάσεων
• Τραπεζαρίες & μαγειρεία
• Δωμάτια με ιδιαίτερο μπάνιο
• Ιατρεία

   Συνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ                       Κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας 



ΚΗΡΥΚΑΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 Παπάγου - Χολαργού 9

   Συνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ                       Κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας 
• Αναρρωτήρια
• Γήπεδο μπάσκετ
•Γήπεδο βόλεϊ

Η Ομάδα μας με γνώση, εμπειρία, 
προσήλωση στους στόχους, 
καθημερινή προσφορά με φροντίδα 
και αγάπη είναι τα βασικά συστατικά 
της επιτυχημένης μας πορείας έως 
σήμερα.

Πιστεύουμε στην εκπαίδευση και 
την οργάνωση. Πιστεύουμε ότι η 
εξέλιξη, η βελτίωση και η συμβολή 
σε ένα καλύτερο αύριο πηγάζει από 
τους ανθρώπους και επιστρέφει σε 
αυτούς. Για να επιτελέσουμε το έργο 
μας με βάση τις αξίες και το όραμά 
μας, βασιζόμαστε στους πολύτιμους 
συνεργάτες του Συνδέσμου, 
εργαζόμενους και εθελοντές και σε 
σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που 
αντανακλούν τις αξίες και τη συνέπεια 
των αρχών μας.

Σήμερα, ο Σύνδεσμος Προστασίας 
Παιδιών και ΑμΕΑ απασχολεί 98 
εξειδικευμένους και έμπειρους 
συνεργάτες που προσφέρουν 
υπηρεσίες στήριξης, περίθαλψης και 
φροντίδας στους περιθαλπόμενους 
μας αλλά και στις οικογένειές τους, με 
αγάπη, γνώση και αφοσίωση στο έργο 
τους.

Μέσα στο διάστημα 2017-
2019, η ομάδα επαγγελματιών του 
Συνδέσμου  τετραπλασιάστηκε για 
να ανταποκριθούμε στην αυξημένη 
ροή ωφελουμένων των δράσεών μας. 
Σήμερα, η ομάδα μας αποτελείται από:

• 46 εξειδικευμένους επαγγελματίες 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
1 επιστημονικού συνεργάτη – 
ψυχιάτρου, 1 παθολόγου, 7 ψυχολόγων, 
7 κοινωνικών λειτουργών, 25 βοηθών 
νοσηλευτών και 5 τραυματιοφορέων.

• 20 εκπαιδευτικούς/συντονιστές 
τμημάτων και εργαστηρίων, με  
ειδικότητες όπως: εργοθεραπευτές, 
εκπαιδευτές εργαστηρίων, γυμναστές, 
μουσικοθεραπευτές.

• 10 διοικητικούς υπαλλήλους που 
φροντίζουν για την εύρυθμη και ομαλή 
λειτουργία όλων των υπηρεσιών μας.

• 22 βοηθητικούς υπαλλήλους 
που συμβάλλουν καθοριστικά 
στην καθημερινή φροντίδα, 
μεταφορά, σίτιση και περίθαλψη 
των φιλοξενουμένων στις δομές του 
Συνδέσμου.

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται 
με επιστημονικά κριτήρια και με άξονα 
τον βαθμό κατάρτισης και εμπειρίας 
στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία. 
Πέρα από τα τυπικά κριτήρια, ωστόσο, 
όλοι οι συνεργάτες μας προσφέρουν 
απλόχερα την αγάπη, τη φροντίδα και 
το ειλικρινές τους ενδιαφέρον στους 
περιθαλπόμενους μας, δημιουργώντας 
μια όμορφη, δημιουργική οικογένεια 
που συνεχώς μεγαλώνει. Έτσι, με 
πίστη στην ομάδα μας συνεχίζουμε 
δυναμικά, πάντα προσηλωμένοι στους 
στόχους μας και αφοσιωμένοι στην 
καλύτερη δυνατή φροντίδα όλων όσων 
συμμετέχουν στις δράσεις μας.

Για την επίτευξη των στόχων μας, 
την ομαλή κοινωνικοποίηση και τον 
περιορισμό των διακρίσεων για τα 
άτομα με νοητική υστέρηση και έχοντας 
πάντα ως γνώμονα τις εξατομικευμένες 
ανάγκες κάθε ατόμου που συμμετέχει 
στις δράσεις του Συνδέσμου, αλλά 
και των οικογενειών τους, έχουμε 
διαμορφώσει δυο επίπεδα δομών και 
αντίστοιχων υπηρεσιών:

— ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για Άτομα 
με Νοητική Υστέρηση, συνολικής 
δυναμικότητας 418 ατόμων

—  ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, για φιλοξενία 48 ΑμΕΑ.

Το Κέντρο Διημέρευσης και 
Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα 
με Νοητική Υστέρηση λειτουργεί  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6669/30-7-
2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών 
και στεγάζεται στο Κεντρικό Κτίριο, 
συνολικού εμβαδού 4.200 τ.μ. 

O σκοπός λειτουργίας του 
Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας 
Φροντίδας είναι η παροχή υπηρεσιών 
παραμονής και διημέρευσης 
ατόμων που πάσχουν από νοητική 
υστέρηση. Αντιλαμβανόμενοι όμως, 
ότι οι υπηρεσίες παραμονής δεν 
αρκούν, στο σκοπό λειτουργίας 
μας συμπεριλάβαμε επιπλέον και 
την επαγγελματική κατάρτιση 
και ενημέρωση, καθώς και την 
υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο Κέντρο Διημέρευσης και 
Ημερήσιας Φροντίδας παρέχουμε 
τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
δραστηριοτήτων που συμβάλλουν 
τόσο στη βελτίωση των αδυναμιών 
όσο και στην ανάδειξη των δεξιοτήτων 
των ατόμων με νοητική υστέρηση, 
πάντα υπό την επίβλεψη του άρτια 
εκπαιδευμένου προσωπικού.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) «ΣΤΗΡΙΞΗ» 
αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, που 
λειτουργεί σε συνεχή, 24ωρη βάση 
και το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες, 
ποιοτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης 
επιστημονικής θεραπευτικής 
υποστήριξης σε άτομα με νοητική 
υστέρηση.

Με τη δημιουργία τους, 
αποσκοπούμε στην εξασφάλιση 
ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς 
διαβίωσης σε ένα προστατευμένο 
περιβάλλον, ενθαρρύνοντας 
την κοινωνική συμμετοχή των 
περιθαλπομένων μας στην κοινότητα. 
Μεγάλη έμφαση δίνουμε στην 
μείωση των διακρίσεων, αλλά και 
στην αποτροπή του ιδρυματισμού, 
με την παροχή καθημερινής 
υποστήριξης. Παράλληλα, οι Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δίνουν 
τη δυνατότητα ουσιαστικής βοήθειας  
και προσφοράς σε οικογένειες που 
δε δύνανται να προσφέρουν την 
κατάλληλη θεραπευτική φροντίδα στα 
ΑμΕΑ μέλη      τους.

Στις Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης προσφέρουμε τη 
δυνατότητα μακράς διαμονής, μιας 
και κάθε μια λειτουργεί ως κλειστή 
μονάδα 24ωρης φιλοξενίας. Έχουμε 
ήδη δημιουργήσει έξι μονάδες 
υποστηριζόμενης διαβίωσης, στις 
οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν 
συνολικά 48 άτομα με ελαφριά, 
μέση έως βαριά νοητική υστέρηση 
(οφειλόμενη σε γενετικά ή 
περιβαλλοντικά αίτια ή και αυτισμό), 
μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα ή δια 
βίου υποστηριζόμενα, ηλικίας από 12 
ετών και άνω

Απώτερος στόχος της λειτουργίας 
των Στεγών Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης είναι η ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση των ατόμων με νοητική 

υστέρηση, η αποασυλοποίηση και η 
επανένταξη στην ευρύτερη κοινότητα. 
Με αυτό το σκεπτικό αναπτύσσονται 
όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας, 
ενώ παράλληλα, σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε ενέργειες και δράσεις που 
επεκτείνονται πέρα από το όριο της 
απλής φιλοξενίας.

Οι 6 σύγχρονα εξοπλισμένες μονάδες 
υπό την μορφή «ΣΥΔ-Οικοτροφείου» 
στεγάζονται στο Κεντρικό Κτήριο, 
συνολικού εμβαδού 1500 τ.μ. Ο 
σχεδιασμός και η διαμόρφωσή τους 
βασίστηκε στις αρχές της δημιουργίας 
οικογενειακού, φιλικού περιβάλλοντος, 
όπου οι ωφελούμενοί  μας μπορούν να 
νοιώθουν άνετα και να απολαμβάνουν 
ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας. 
Συγκεκριμένα, η κάθε μια από τις 
μονάδες έχει δυναμικότητα 8 ατόμων 
και διαθέτει:

• 4 δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο WC.
•  Κουζίνα οικιακού τύπου.
• Ενοποιημένο χώρο τραπεζαρίας-

καθιστικού.
• Χώρους Υποστήριξης (γραφείο & 

κοιτώνα προσωπικού)

  Οι δράσεις ενημέρωσης.

Μέσα στην τελευταία διετία, 
οργανώσαμε και υλοποιήσαμε 
σημαντικές δράσεις ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και δικτύωσης, οι 
σημαντικότερες των οποίων είναι:

•Εγκαίνια των Στεγών 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με την 
εξαιρετική  τιμή της παρουσίας της 
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου.

•Επίσκεψη του Προέδρου της 
Ακαδημίας Αθηνών, κ. Κουνάδη, στις   
εγκαταστάσεις μας και ξενάγησή του 
στις λειτουργίες και τις δράσεις μας.

•Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα 
«Η διαχείριση της καθημερινότητας 
ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες. Ο ρόλος 
της διατροφής και της κίνησης για τη 
βέλτιστη φυσιολογία» με ομιλήτρια 
την κ. Άννα Παπαγεωργίου, Κλινική 
Διαιτολόγο - Διατροφολόγο Ιατρικής 
Σχολής Παν/μιου Αθηνών.

•Χριστουγεννιάτικο Bazaar με 
δημιουργίες των παιδιών μας στο 
Εμπορικό Κέντρο Avenue.

•Πενθήμερο εκδηλώσεων Γνωριμίας 
και Φιλίας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας των ΑμΕΑ.

•Ολοκλήρωση της ανακαίνισης του 
κτιρίου Δημοκωστούλα.

•Καλοκαιρινή γιορτή στις 
εγκαταστάσεις του Συνδέσμου, όπου 

μας τίμησαν με την παρουσία τους 
πάνω από 500 φίλοι, παιδιά και γονείς 
του Φορέα μας.

•Συμμετοχή των περιθαλπομένων 
μας στην καλοκαιρινή κατασκήνωση 
της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.

•Βράβευση του Συνδέσμου από το 
ΙΕΚ «Ένωση».

•Πραγματοποίηση Αγιασμού στις 
εγκαταστάσεις του Συνδέσμου.

•Πραγματοποίηση εκδήλωσης 
για την 25η Μαρτίου 1821 και 28η 
Οκτωβρίου 1940.

•Επίσκεψη του Προέδρου του 
Συνδέσμου στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.

•Επίσκεψη του Συνδέσμου στη 
Βουλή και στον Πρόεδρό της.

•Βράβευση του Συνδέσμου από την 
Ακαδημία Αθηνών.

•Επισκέψεις του Συνδέσμου σε 
αγώνες μπάσκετ.

•Παρακολούθηση  θεατρικών 
παραστάσεων από μέλη του 
Συνδέσμου.

•Πραγματοποιήσαμε εκδρομές 
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού 
περιεχομένου.

      Ο  Πρόεδρος Κώστας - Πολυχρόνης 
Τίγκας σε μήνυμά του τονίζει ότι:

Η στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία 
και των παιδιών που έχουν ανάγκη, 
είναι κριτήριο της στάθμης του 
ανθρωπισμού που πρέπει να διέπει την 
κρατική και κοινωνική οργάνωση. Σε 
αυτήν την αποστολή κανένας ενεργός 
πολίτης δε μπορεί να μείνει αμέτοχος.

Με αυτήν την φιλοσοφία ζωής, ο 
Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και 
ΑμEΑ, 96 χρόνια τώρα, αγωνίζεται 
καθημερινά με πυξίδα τις αρχές της 
αλληλεγγύης και της προσφοράς και 
με αίσθημα κοινωνικής συνείδησης, για 
έναν απώτερο σκοπό:

Να έχει ο κάθε συνάνθρωπός μας 
τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς, να 
μπορεί να μετακινείται, να εργάζεται, 
να σπουδάζει, να συμμετέχει ισότιμα 
σε κάθε τομέα της κοινωνικής μας 
ζωής.

Να  έχει το κάθε παιδί που βρίσκεται σε 
ανάγκη, δωρεάν περίθαλψη, στέγαση, 
σίτιση, ως βασικά προαπαιτούμενα 
για την επαγγελματική ένταξη και 
την συμμετοχή τους στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. 
Γι αυτό εργαζόμαστε και εργαζόμαστε 
για μια κοινωνία “ανθεκτική” για όλους, 
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Για όλους στο Σύνδεσμο, η 
κατάρτιση και η εκπαίδευση αποτελούν 
βασικά εφόδια για την ομαλή ένταξη 
των ΑμΕΑ στην κοινωνία. Σχεδιάζουμε 
και υλοποιούμε τα εκπαιδευτικά μας 
προγράμματα σε εξατομικευμένη 
βάση, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες 
ανάγκες και δεξιότητες κάθε ατόμου, 
σύμφωνα με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 
πρότυπα και την καθοδήγηση των 
έμπειρων εκπαιδευτών μας και πάνω 
από όλα με περίσσευμα ΑΓΑΠΗΣ και 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ .

Μουσική Εκδήλωση Γιορτής 
και Αγάπης

Με τη ΧΡΥΣΠΑ

Μια μουσική Εκδήλωση Γιορτής 
και Αγάπης πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 10 Ιουνίου στο 
Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών 
και ΑμΕΑ. 

Η Χρύσπα που έχει αγαπηθεί 
μέσα από τα τραγούδια της, αλλά 
και από την πρόσφατη συμμετοχή 
της στο  show μεταμορφώσεων 
του Ant1 “your face sounds famil-
iar “ πρόσφερε με την εμφάνιση 
της σε αυτή τη φιλανθρωπική 
βραδιά άφθονη χαρά στα παιδιά 
και τις οικογένειές τους.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια 
αφιλοκερδώς για  δύο ολόκληρες 
ώρες μαζί με την ορχήστρα της, 
εγκαινίασε επίσημα την  περίοδο 
των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 
του Ιδρύματος.

Στο τέλος της βραδιάς ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ κ. 
Κώστας Τίγκας την ευχαρίστησε 
και της απένειμε τιμητική 
πλακέτα για την συμμετοχή 
της και συμβολή της στην 
προσπάθεια του Ιδρύματος να 
νιώθουν τα παιδιά ισότιμα και όχι 
αποκομμένα σε κάθε τομέα της 
κοινωνικής ζωής.  

συνεχίζετε σελίδα 10
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΄΄#με τον Νικήτα΄΄ 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΑΠΑΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Νικόλαος Καραγιάννης
Περιμένατε να είστε ο πρώτος σε σταυρούς 

στον συνδυασμό σας; Πως αισθάνεστε γι’ αυτό 
Η λογική κατάρτισης του συνδυασμού «#με 

τον Νικήτα» ήταν να εξασφαλιστεί η εθελοντική 
διαθεσιμότητα και δράση μίας ομάδας συμπολι-
τών μας που είχαν και εξακολουθούν να έχουν 
όραμα για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού και 
την ευημερία των πολιτών του. Ως εκ τούτου, 
όλες οι υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και η 
δική μου, ήταν σημαντικές, ισότιμες και αλληλο-
συμπληρούμενες. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό 
μέρος των ψηφοφόρων του συνδυασμού μας 
προτίμησε την υποψηφιότητά μου και με ανέ-
δειξε πρώτο σε ψήφους ασφαλώς και με χαρο-
ποίησε. Δεν υπήρξε όμως ποτέ προσωπικός μου 

στόχος η λεγόμενη «πρωτιά» και κατά συνέπεια 
παραμένω πλήρης θετικών συναισθημάτων όχι 
γιά το γεγονός της υπερψήφισής μου, αλλά για 
την κοινή προσπάθεια και την ποιότητα συνερ-
γασίας που είχα με τους συνυποψήφιους του 
συνδυασμού μου

Πως θα κινηθείτε στα δημοτικά συμβούλια; 
Πιστεύετε ότι η απλή αναλογική θα επηρεάσει 
θετικά ή αρνητικά τον Δήμο; 

 Το μεγαλύτερο θέμα κατά τη γνώμη μου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού, είναι 
η έλλειψη δημοκρατίας και συμμετοχής στη δι-
αδικασία των αποφάσεων. Θεωρώ όμως, ότι η 
απλή αναλογική θα επιβάλλει μία νέα κουλτού-
ρα ακόμη και στη λειτουργία του Δήμου, παρ’ότι 
η παράταξη «Μαζί για την Πόλη μας» διαθέτει 
απόλυτη πλειοψηφία.  Μέσω του εντύπου σας 
θα ήθελα να καταστήσω σαφές, ότι κύριο μέλη-
μά μου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι η 
στήριξη και προώθηση των θέσεων του συνδυα-
σμού «#μετονΝικήτα». Επειδή όμως  πιστεύω στη 
δημοκρατία, τη δύναμη της συμμετοχής και τη 
συναίνεση στον προγραμματικό λόγο και πρά-
ξη, δηλώνω ότι και εγώ και ο συνδυασμός μου 
θα είμαστε  παρόντες και συναινετικοί σε κάθε 
προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων, οι οποίοι 
θα ανταποκρίνονται στο όραμα που διαθέτουμε 
για την πόλη μας.      

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

Κανάκης Νικήτας                                                                                                    7,57% 623

ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 302
ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 265
ΔΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΕΛΙΝΑ) του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 253
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 245
ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 228
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 204
ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 170
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 130
ΒΑΡΑΔΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 103
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 82

Κανάκης Νικήτας                                                                                                  16,39% 2.439

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 330
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 311
ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 307
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 234
ΤΣΟΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 219
ΜΠΟΥΖΑΜΠΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 213
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΜΙΧΑΗΛ 188
ΓΑΡΟΥΦΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΚΛΑΙΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 180
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 171
ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 160
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159
ΤΟΥΜΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 144
ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 143
ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 140
ΣΩΦΡΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 138
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 134
ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΦΗΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 129
ΦΕΓΚΑΛΙ ΕΛΕΝΑ του ΤΖΟ 128
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 125
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 122
ΚΟΥΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 120
ΣΙΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 105
ΤΕΡΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 89
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 73
ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 57
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55
ΣΑΓΓΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 46

Έγιναν με κάθε λαμπρότητα πα-
ρουσία του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου τα 
εγκαίνια του νεοσύστατου θεσμού 
«Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίω-
σης» στο Σύνδεσμο Προστασίας Παι-
διών και ΑμΕΑ. Τον αγιασμό έψαλε ο 

Επίσκοπος Ανδρού-
σης κ.κ. Κωνστάντι-
ος.

Τα εγκαίνια πραγ-
ματοποιήθηκαν την 
Πέμπτη 9 Μαϊου 
2019.

Ο Σύνδεσμος που 
αγωνίζεται καθημε-
ρινά 96 χρόνια τώρα 
με πυξίδα τις αρχές 
της αλληλεγγύης και 
της προσφοράς και 

με αίσθημα κοινωνικής συνείδησης, 
σήμερα έκανε ένα ακόμη βήμα μπρο-
στά με τη δημιουργία του Πρωτοπο-
ριακού Θεσμού «Στέγες Υποστηριζό-
μενης Διαβίωσης». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που 

η παρουσία του ήταν εξαιρετική τιμή 
για το Σύνδεσμό μας,  αφού είναι η 
πρώτη φορά που μας τίμησε ο Αρχη-
γός του Κράτους, αναφερόμενος στο 
έργο που επιτελείται, αφού τόνισε 
ότι συμπληρώνει κενά του κρατικού 
μηχανισμού, σημείωσε ότι συνδέεται 
άρρηκτα με την προστασία της προ-

σωπικότητας του Ανθρώ-
που. «Τα παιδιά με νοητική 
υστέρηση πρέπει να νοιώ-
σουν ότι έχουν τη θέση τους 
στην κοινωνία».

Ο Νέος για τη χώρα μας 
Θεσμός που δίνει ελπίδα 
και προοπτική σε 48 παιδιά 
αλλά και στις οικογέ-
νειές τους,  τοποθετεί 
το Σύνδεσμο στην 1η 
θέση στην Ελλάδα σε 

αυτή την τόσο σημαντική προ-
σφορά. Έτσι κάθε παιδί που βρί-
σκεται σε ανάγκη, έχει δωρεάν 
περίθαλψη, στέγαση, σίτιση και 
εκπαίδευση.

Θέλουμε να ευχαριστήσου-
με θερμά όλες και όλους όσους 
παρέστησαν στη όμορφη αυτή 

εκδήλωση και μην ξεχνάμε αυτό που 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε 
«Τα παιδιά με νοητική υστέρηση πρέ-
πει να νοιώσουν ότι έχουν τη θέση 
τους στην κοινωνία».

 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  Εγκαινίασε τις Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
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΄΄Για την πόλη που μας αξίζει΄΄ 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

ΠΑΠΑΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

            Μπάμπης Σταϊκος
Περιμένατε να είστε ο πρώτος σε σταυρούς στον 

συνδυασμό σας ; Πως αισθάνεστε για αυτό;

Κατ’ αρχήν κυρία Κούτρα θέλω να σας ευχαρι-
στήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινω-
νήσω για ακόμη μια φορά με τους συνδημότες μου. 
Είναι σίγουρα μεγάλη τιμή για μένα αυτή η αναγνώ-
ριση της προσφοράς μου από τους συνδημότες 
που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και θέλω 
να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά μέσα από 
αυτή τη σελίδα . Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος 
και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη απέναντί τους ώστε 
να δικαιώσω με τη στάση μου την εμπιστοσύνη που 
μου έδειξαν.

Πως θα κινηθείτε στα δημοτικά συμβούλια ;

Στα δημοτικά συμβούλια , πάντα σε απόλυτη συ-
νεργασία και κοινή πορεία με τον επικεφαλής της 
παράταξής μας κύριο Κώστα Τίγκα θα προσπαθήσω 
να ελέγχω τον δήμαρχο σε όποια απόφαση λαμβά-
νει και να ασκώ την κριτική που αρμόζει πάντα για 
το καλό της πόλης.

Πιστεύετε ότι η απλή αναλογική θα επηρεάσει 
θετικά η αρνητικά τον Δήμο ;

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η απλή ανα-
λογική θα άνοιγε το δρόμο σε συνεργασίες με τις 
αντιπολιτευόμενες παρατάξεις ώστε να υπάρχει μια 
πολυφωνία και ένας πλουραλισμός απόψεων ώστε 
να λαμβάνονται αποφάσεις με τη σύμπνοια όλων 
όπως θα συμβαίνει σε πολλούς άλλους δήμους. Η 
απόλυτη πλειοψηφία όμως που έλαβε ο δήμαρχος 
στις εκλογές του δίνει το δικαίωμα να αποφασίζει 
μόνος του τα πάντα χωρίς να έχει την ανάγκη άλλων 
παρατάξεων .

Πως σχολιάζετε το εκλογικό αποτέλεσμα ;

Η δημοκρατική μου συνείδηση όπως και όλων 
των συμπολιτών μου με κάνει να σεβαστώ την επι-
λογή των Παπαγιωτών και των Χολαργιωτών στο 
πρόσωπο του δημάρχου χωρίς να ασκήσω οποια-
δήποτε κριτική , ανεξάρτητα από τις δικές μου από-
ψεις . Κυρία Κούτρα , την αυτοκριτική την έκανε η 
παράταξή μας και συνεχίζει να την κάνει. Εμείς 
βλέπουμε κατάματα την διαμορφωμένη κατάστα-
ση και θα διορθώσουμε τα λάθη μας σύμφωνα με 
τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από τον αγώνα μας. 
Οι συνδημότες μας δεν τόλμησαν , δεν έκαναν την 
υπέρβαση να εμπιστευτούν το πρόγραμμά μας το 
οποίο σημειωτέον ήταν το μοναδικό που περιείχε 
συγκεκριμένα έργα υποδομής που θα κάναμε. Αυτή 
είναι η πραγματικότητα την οποία αποδεχόμαστε 
και συνεχίζουμε , πάντα στηρίζοντας τον αρχηγό 
μας κύριο Κώστα Τίγκα .

Σε μέσον κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην δήμαρ-
χος και επίτιμος δήμαρχος Παπάγου Χολαργού του 
οποίου  η γνώμη  σίγουρα έχει μια ιδιαίτερη βαρύ-
τητα ,  κος Βασίλης Ξύδης σας προτρέπει δημόσια 
να μην κάνετε «στείρα αντιπολίτευση» αλλά να συ-
νεργαστείτε με τον δήμαρχο , όπως συνεργαστή-
κατε μαζί του επί δημαρχίας του , για το καλό της 
πόλης . Πως σχολιάζετε αυτή την παραίνεση ;

Κυρία Κούτρα θα σας απαντήσω ειλικρινά όπως 
άλλωστε κάνω πάντα . Η συνεργασία μου με τον 
αγαπητό φίλο κύριο Βασίλη Ξύδη τον οποίο τιμώ  
και σέβομαι επί δημαρχίας του υπήρξε άψογη . Άλ-
λωστε όλες τις μεγάλες δωρεές προς τον δήμο τις 
έκανα την περίοδο της δικής του διοίκησης χωρίς 
κανένα αντάλλαγμα όπως έχει παραδεχτεί και ο 
ίδιος δημόσια . Ο νυν δήμαρχος και θα μου επιτρέ-
ψετε τώρα την κριτική , δεν έχει καμία σχέση με την 
περίοδο Ξύδη . Δεν υπάρχει περίπτωση  να στηρίξω  
τον κύριο Ηλία Αποστολόπουλο όταν οι αποφάσεις 
του δεν είναι αποδεκτές από την παράταξή μας και 
δεν αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότη-
τας του πολίτη. Τις σπατάλες και τις άσκοπες εκδη-
λώσεις με σκοπό την αυτοπροβολή προφανώς θα 
τις καυτηριάζω , και θα τις καυτηριάζω καταβάλ-
λοντας κάθε προσπάθεια να τις αποτρέψω . Θα 
συμφωνώ μαζί του μόνο και εφόσον οι αποφάσεις 
του αποσκοπούν στο καλό της πόλης , κάτι το αυ-
τονόητο άλλωστε όπως θα έκανε κάθε  υπεύθυνος  
πολίτης . 

Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι κάθε καλό 
σε σας και την οικογένειά σας.

Τίγκας Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης                                                               13,15% 1.082

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 214
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 171
ΛΕΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 162
ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗ-ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 152
ΛΕΒΕΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΝΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 151
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 135
ΜΕΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 134
ΖΑΠΡΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ 122
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 94
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ-ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ (ΡΟΥΛΑ)-ΦΛΩΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 93
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 92
ΤΖΙΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 87
ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 81
ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 47

Τίγκας Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης                                                  5,85% 871

ΡΙΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 204
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 195
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ 157
ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 127
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 95
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΖΗΣΙΜΟΥ 91
ΔΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 85
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ 78
ΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΖΗΣΗ 71
ΦΙΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 71
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 68
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 59
ΠΕΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 58
ΚΕΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 54
ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 53
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 49
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ (ΒΑΛΜΑΡΗ) του ΣΑΒΒΑ 42
ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΣΜΙΤΖ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 40
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ 37
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 32
ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 27
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 27

1.Πως  κρίνετε το αποτέλεσμα των εκλογών στον δήμο Παπάγου – Χολαργού;

Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν δικαίωσε τις προσδοκίες μας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την 
ώθηση που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος. Οι συμπολίτες μας αποφάσισαν να δώσουν μία ακόμη θητεία στην 
παρούσα Δημοτική Αρχή.

2. Κάνατε ένα μεγάλο προεκλογικό  αγώνα πιστεύετε πως πήγε κάτι λάθος;
 
 Στις 3 Ιουνίου 2019 κάναμε την πρώτη συνάντηση όλης της παράταξης για να αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα 

των εκλογών της 26ης Μαΐου. Από όλα τα στελέχη εκφράσθηκε η επιθυμία να αναζητηθεί το ή τα λάθη. Τούτη 
την ώρα δεν έχουμε προσδιορίσει κάτι συγκεκριμένα. Το ψάχνουμε γιατί το θέλουμε και το θέλουμε για να 
βελτιωθούμε.

 3. Ποια θα είναι η πορεία σας στα δημοτικά συμβούλια

Άποψή μας είναι ότι από όποιο μετερίζι μας έταξε η κοινωνία θα πρέπει να εκπληρώνουμε σωστά την 
αποστολή μας. Έτσι λοιπόν όπως κάναμε και στην προηγούμενη θητεία, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα 
κάνουμε δηλαδή «Δομική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση». Στη στάση μας βέβαια σημαντικό ρόλο θα παίξει 
και η στάση του Δημάρχου έναντι της Αντιπολίτευσης και ελπίζω να μην είναι όπως της περιόδου 2014 – 2019.
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‘‘Λαϊκή Συσπείρωση’’ 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι ΠΑΠΑΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

     Γ.Ι. Ρεμούνδος
Περιμένατε να είστε ο πρώτος σε σταυ-

ρούς στον συνδυασμό σας; Πως αισθάνε-
στε γι’ αυτό; 

Ευτυχώς κανένας μας δεν είχε τέτοιο άγ-
χος. Ο αγώνας που δίνουμε είναι συλλογι-
κός.

Όλοι όσοι συμμετείχαμε στο συνδυα-
σμό της Λαϊκής Συσπείρωσης, όλοι όσοι 
δώσαμε τη μάχη των τριπλών εκλογών και 
συνεχίζουμε για τις εκλογές της 7ης Ιούλη 
προσπαθήσαμε να φτάσουμε το κάλεσμα 
του ΚΚΕ όσο πιο πλατιά γίνεται. 

Το κάλεσμα που έβαζε επί τάπητος το 
πραγματικό δίλημμα που μπαίνει μπροστά 
στο λαό και είναι αν θα συνεχίσει να στη-
ρίζει το δρόμο που μας έφερε έως εδώ, το 
δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και 
της ΕΕ, με ένταση της εκμετάλλευσης, της 
φτώχειας, της ανεργίας, της υποχρημα-
τοδότησης των δήμων, της παιδείας, της 
υγείας ή αν θα στηρίξει αποφασιστικά την 
αντίσταση, την αντεπίθεση, τον αγώνα για 
έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, με το λαό 
πραγματικά στην εξουσία, για να γίνει ορ-
γανωτής και κυρίαρχος του πλούτου που 
παράγει, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες 
λαϊκές ανάγκες.

Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε όλους όσους έδωσαν τη μάχη, 
συστρατεύτηκαν και συνέβαλαν στην ενί-
σχυση του ΚΚΕ. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε όσους έκαναν αυτό το βήμα 
για πρώτη φορά, τους νέους και τις νέες 
που έδωσαν την πρώτη τους ψήφο στο ΚΚΕ 
και τη Λαϊκή Συσπείρωση.

2. Πως θα κινηθείτε στα δημοτικά 
συμβούλια; Πιστεύετε ότι η απλή αναλο-
γική θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τον 

Δήμο; 
Το ΚΚΕ θα αξιοποιήσει τους εκλεγμένους 

κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές σε δή-
μους και Περιφέρειες, στην Ευρωβουλή, 
για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερό-
ντων, για να αποτελέσουν το συνεπές και 
μαχητικό στήριγμα των εργαζομένων, για 
ενδυνάμωση του εργατικού - λαϊκού κινή-
ματος στην αντεπίθεσή του απέναντι σε 
κάθε αντιλαϊκή κυβερνητική και ευρωενω-
σιακή πολιτική.

Μέσα και έξω από το δημοτικό συμβού-
λιο θα συμβάλλουμε στην οργάνωση του 
αγώνα για κάθε λαϊκό πρόβλημα. Όσοι 
μας στήριξαν δεν φοβούνται ότι ψήφισαν 
άσπρο και την επόμενη μέρα θα τους βγει 
μαύρο. Θα είμαστε τα «κακά» παιδιά απέ-
ναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές.  Γιατί εμείς 
δεν δεσμευόμαστε από τις πολιτικές της 
στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας 
όπως όλοι οι άλλοι. Εμείς πρώτα βάζουμε 
τις λαϊκές ανάγκες.

Το εκλογικό σύστημα δεν βελτιώνει τη 
ζωή του λαού. Και επειδή έχουμε μπροστά 
μας βουλευτικές εκλογές που επηρεάζουν 
και τους δήμους αλλά και συνολικά τη ζωή 
μας, θέλουμε να καλέσουμε τους εργαζό-
μενους, τους νέους, τους συνταξιούχους, 
τους μικρούς επαγγελματίες να μην «τσι-
μπήσουν», να μην παγιδευτούν άλλη μία 
φορά σε ψεύτικα διλήμματα. 

Να μην πιστέψουν τα κόμματα του συ-
στήματος, ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ, ότι θα φέ-
ρουν καλύτερες μέρες. Με το παραμύθι της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης που θα φέρει 
δουλειές και ευημερία αλλά τώρα θέλει 
μικρότερους μισθούς, λιγότερα δικαιώμα-
τα, λιτότητα σε υγεία, παιδεία, συντάξεις, 
τσάκισμα των μικρών επαγγελματιών όλο 
και περισσότερες θυσίες και φόρους από 
το λαό,  και από την άλλη μπούκωμα με 
φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και μειώσεις 
φόρων στους ομίλους για να επενδύσουν. 

Γιατί πλην ΚΚΕ όλοι οι άλλοι με αυτό το 
παραμύθι μας οδήγησαν ως εδώ και ακόμα 
παρακάτω δεν πρέπει να τους αφήσουμε 
να μας πάνε. Για αυτό καλούμε καθένα και 
καθεμία στις εκλογές της 7ης Ιούλη να στη-
ρίξει το ΚΚΕ. Αυτή είναι η μόνη κερδισμένη 
ψήφος για το λαό.

Ρεκλείτης Αντώνιος                                                                             2,39% 197

ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 123
ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 114
ΨΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 83
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ του ΛΟΥΚΑ 73
ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 62
ΚΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 53
ΧΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 51
ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 43
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 28

Ρεκλείτης Αντώνιος                                                                                                  8,29% 1.233

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 317
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 223
ΜΑΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 154
ΚΕΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 109
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 91
ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 90
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΒΑΓΓΕΛΙΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 78
ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 75
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 72
ΤΑΝΤΗ - ΓΑΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΠΑΥΛΟΥ 70
ΖΑΧΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 67
ΔΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 65
ΛΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 57
ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ 55
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 52
ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 49
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48
ΛΥΓΕΡΟΥ-ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 43
ΤΕΡΤΙΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40
ΑΜΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΑΣΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 30
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29
ΤΣΟΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29
ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
ΣΑΛΝΤΙΓΚΕΡ ΜΑΡΙΟ του ΡΑΛΦ 27
ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27
ΑΧΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ 24
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 16
ΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
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ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

ΠΑΠΑΓΟΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι 

΄΄Δίκτυο Πολιτών  ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ΄΄    

Ζήκας Περικλής                                                                                   3,02% 449

ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ 69
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΙΑΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 54
ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙΡΙΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ 51
ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΖΩΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 44
ΒΑΡΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΟΥΡΑΝΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 38
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36
ΣΑΡΙΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ 36
ΧΑΜΠΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 33
ΚΑΛΑΘΑΣ ΙΑΣΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32
ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26
ΒΕΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 23
ΔΙΒΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 23
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 23
ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 23
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22
ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 17
ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΟΡΕΣΤΗ 17
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 16

Πως  κρίνετε το αποτέλεσμα των εκλογών στον 
δήμο Παπάγου – Χολαργού ;

Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όσες και 
όσους μας στήριξαν και μας ψήφισαν και όσες και 
όσους συμπαρατάχτηκαν μαζί μας στην εκλογική 
μάχη.

Τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών στο Δήμο μας, μας υποχρεώνουν να εξάγου-
με πολιτικά συμπεράσματα. Επισημαίνω λοιπόν 
τα ακόλουθα :

1. Η αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο με 
απλή αναλογική είναι μια σημαντική επιτυχία της 
παράταξης του Δημάρχου και του ίδιου προσωπι-
κά. Έχει διαμορφωθεί πλέον μια σαφής κοινωνική 
πλειοψηφία που τον ανέδειξε και πάλι Δήμαρχο. 
Κοινωνική πλειοψηφία που δεν είχε το 2014, αλλά 
ο τότε εκλογικός νόμος του έδωσε την πλειοψη-
φία στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Η πολυδιαφημισμένη «αντιπολίτευση» 
στο νυν Δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο και στη 
Δημοτική Αρχή που ασκήθηκε από τον Κώστα 
Τίγκα (επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης) 
και τον Χάρη Κουγιουμτζόπουλο (επικεφαλής 
των «8 προτάσεων») με βασικό όργανο το site 
“Myxolargos” αποδείχτηκε πλήρως αναποτελε-
σματική και δεν έπεισε τους συμπολίτες μας.

3. Η επιλογή του Νικήτα Κανάκη να συνερ-
γαστεί με τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, του Χάρη 
Κουγιουμτζόπουλου και του Χρήστου Δασκαλό-
πουλου και να αποτελέσει τον «Δούρειο Ίππο» 
του ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη μας, με στόχο τη 2η θέση 
στον 1ο γύρο και ποσοστό 25%, απέτυχε παταγω-
δώς, παρά την πολιτική καπηλεία των «Γιατρών 
του κόσμου» και την προσπάθεια να «εξαφανίσει» 
το πολιτικό του παρόν και παρελθόν.

4. Η εξαγγελία του Νικήτα Κανάκη για τη 
«Συνωμοσία των καλών», και η άτυπη συμμαχία 
των παρατάξεων των Νικήτα Κανάκη, Κώστα Τί-
γκα και Δημήτρη Τούτουζα με στόχο την από κοι-
νού ανάληψη της Δημοτικής Αρχής, αποδείχτηκε 
πολιτικά ανεγκέφαλη. Η προφανέστατα ανίερη 
συμμαχία, δεδομένων των πολιτικών καταβολών 
όσων τη συνθέταν, προκάλεσε αντισυσπείρωση 
δυνάμεων γύρω από τον νυν Δήμαρχο Ηλία Απο-
στολόπουλο με αποτέλεσμα την αυτοδυναμία 
από τον 1ο γύρο.

5. Η παρουσίαση της απλής αναλογικής 
ως «πανάκειας» που θα απαλλάξει το Δήμο μας 
από τον νυν Δήμαρχο και θα λύσει όλα τα προ-
βλήματα, όχι μόνο απέτυχε στο στόχο της και 
ώθησε στην αυτοδυναμία, αλλά στην πράξη με 
την αυτοδυναμία την «ακύρωσε». Ως γνωστόν, 
«πανάκειες» δεν υπάρχουν, αλλά ούτε «ο μέσος 
ψηφοφόρος είναι ηλίθιος», όπως έχει δηλώσει 
στις 17.07.2018 ο Χάρης Κουγιουμτζόπουλος.

6. Αξιοσημείωτη η εκλογική επιτυχία του 
Δημήτρη Τούτουζα που κατάφερε να ανασυν-
θέσει δυνάμεις από τις παρατάξεις του Δημήτρη 
Νικολάου, του Γιάννη Κεχρή και του Χρήστου Δα-
σκαλόπουλου και να καταλάβει τη 2η θέση. 

7. Οι τοπικές πολιτικές και οικονομικές ελίτ 
διαδραμάτισαν και σε αυτή την εκλογική αναμέ-
τρηση κυρίαρχο ρόλο.

Πιστεύετε ότι πήγε κάτι στραβά και δεν κερδί-
σατε την Δημαρχία; Αν ναι τι ήταν αυτό;

Δεν έχουμε αυταπάτες. Δεν θεωρούμε ότι ως 
«Δίκτυο Πολιτών» είχαμε την κοινωνική πλειο-
ψηφία που θα μας επέτρεπε να αναλάβουμε την 
Δημαρχία.

Στόχος μας ήταν η εκπροσώπηση στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Ένας στόχος δύσκολος, αν λάβου-
με υπόψη μας την πλήρη ρήξη μας με τον ΣΥΡΙΖΑ 

και με κομμάτια του τοπικού πολιτικού και μιντι-
ακού κατεστημένου, την κομματικά ανεξάρτητη 
κάθοδό μας στις εκλογές, καθώς και την έλλειψη 
οικονομικών πόρων.

Με την ευκαιρία να επισημάνω ότι εμείς θεω-
ρούμε ότι ο Δήμαρχος πρέπει να εκλέγεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τα αποτελέσματα 
του πρώτου γύρου των εκλογών με απλή αναλο-
γική και επιπλέον να είναι ανακλητός από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, όταν παύει να εκπροσωπεί την 
πλειοψηφία του Δ.Σ.

Να επισημάνω επίσης ότι η εκλογή του Δημάρ-
χου από το Δημοτικό Συμβούλιο εφαρμόζεται 
ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Σουηδία, 
Φινλανδία, κάποιους Δήμους στην Αυστρία).

 Ποια θα είναι η στάση σας στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και πως θα κινηθείτε από εδώ και πέρα;

Από το 2010 μέχρι και σήμερα, με την ψευδε-
πίγραφη έξοδο από τα μνημόνια, η τοπική Αυ-
τοδιοίκηση δέχεται συντριπτικά χτυπήματα από 
τις ακολουθούμενες μνημονιακές πολιτικές. Οι 
περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτι-
κής αρχής αλλά και της αντιπολίτευσης, δέσμιοι 
της πολιτικής ή και κομματικής τους ένταξης, 
κινήθηκαν στη λογική της αποδοχής αυτών των 
πολιτικών.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μέσα και 
έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τα οράματά 
μας και το κοινό όφελος των συμπολιτών μας και 
ενάντια σε αυτές τις πολιτικές.

Όπως έχω ξαναπεί, ως «Δίκτυο Πολιτών», δεν 
μηδενίζουμε το έργο που παράγεται. Στεκόμαστε 
κριτικά απέναντι σ’ αυτό, ώστε να μπορούν και οι 
συμπολίτες μας να βγάλουν τα συμπεράσματά 
τους.

Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στα ιδιαίτερης 
σημασίας ζητήματα που αφορούν την πόλη μας. 
Ζητήματα στα οποία η Δημοτική Αρχή με την κοι-
νωνική πλειοψηφία που διαθέτει, οφείλει να κάνει 
τις αναγκαίες τομές, τομές που δεν τόλμησε στην 
τρέχουσα θητεία.

Ενδεικτικά και συνοπτικά αναφέρω τα εξής :
• Την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδί-

ου Διαχείρισης των Απορριμμάτων στο πλαίσιο 
που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική 
νομοθεσία (Οδηγίες (ΕΕ) 2018/849, 2018/850, 
2018/851, 2018/852, Ν. 4042/2012, Ν. 4555/2018, 
ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1277 /2019).

• Την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
με στόχο μια πόλη για τους πολίτες.

• Την εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση 
του αστικού Πρασίνου.

• Την εκπόνηση μελέτης για τις Αναπλά-
σεις και ανακατασκευές των πεζοδρομίων.

• Τη μη ιδιωτικοποίηση του οδοφωτισμού 
της πόλης μας.

• Την ενοποίηση των χώρων του Δημαρ-
χείου, του πάρκου και του Άλσους Χολαργού, και 
τη σταδιακή ανάπλαση και πεζοδρόμηση της πε-
ριοχής, με τις αναγκαίες υποδομές, κυκλοφορια-
κές και συγκοινωνιακές αλλαγές, ώστε από τη μια 
να βρουν θέση χρήσεις αναψυχής και ελεύθερου 
χρόνου για τους κατοίκους και από την άλλη ο 
Δήμος να αποκτήσει το κέντρο του, την καρδιά 
της πόλης μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
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Απόψεις της Δήμητρας Κούτρα 

Όλοι έχουμε δει να κυκλοφορούν 
αδέσποτα ζωάκια στον δήμο Παπάγου – 
Χολαργού. Κάποια επιβιώνουν και κάποια 
άλλα φεύγουν είτε από αυτοκίνητά είτε 
από φόλες είτε από άλλες αιτίες. Δείτε 
μια πολύ ωραία ιδέα που θα μπορούσαμε 
να έχουμε και στον δήμο μας για τα 
αδέσποτα ζώα.

Θα μπορούσαμε σε κεντρικά σημεία της 
πόλης μας να υπάρχουν σπιτάκια για 
αδέσποτα γατάκια και για σκυλάκια.

Για τις κρύες ημέρες που θα έρθουν 
τον χειμώνα μπορούμε τώρα που είναι 
καλοκαίρι να ετοιμάσουμε σπιτάκια 
γι’ αυτά τα ζωάκια που δεν έχουν να 
προστατευτούν από την βροχή και το 
κρύο. Να έχουν το δικό τους μέρος και 
να προστατεύονται και να μπορούν να 
κουλουριαστούν χωρίς να υπάρχει φόβος.

Δείτε μια εικόνα που θα μπορούσαμε να 
την δούμε και στον δήμο μας, η οποία 
δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, μιας και τα 
σπιτάκια είναι από φελλό φτιαγμένα.

Σπιτάκια για τα αδέσποτα σε Παπάγο και Χολαργό
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Οι δημοτικές και οι περιφερειακές 
εκλογές, καθώς και οι ευρωεκλογές 
ολοκληρώθηκαν. Το φαινόμενο 
της πόλωσης των εκλογών ωστόσο 
βαίνει κλιμακούμενο από τη στιγμή 
που ανακοινώθηκαν οι πρόωρες 
εθνικές εκλογές. Φαίνεται πως η 
δημιουργία πόλωσης είναι εν τέλει 
μια κατάσταση που «εμπνέεται» και 
από την επιστήμη της επικοινωνίας 
και τα αντίστοιχα επιτελεία που 
προσπαθούν να βοηθήσουν τις 
παρατάξεις και τους κομματικούς 
συνδυασμούς να προσελκύσουν τα 
βλέμματα του κόσμου πάνω τους 
ή ακόμα και να χειραγωγήσουν 
την κοινή γνώμη προκειμένου να 
συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους 
γύρω τους. 
Άρα οι ειδικοί μάλλον επιμένουν 
ότι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας 
της ταυτότητας ενός συνδυασμού, 
η διατήρησή της ή ακόμα και η 
διασφάλιση μιας ταυτότητας στον 
πολιτικό χάρτη, περνάει μέσα από 
την πόλωση. 
Πως ορίζουμε ωστόσο την πόλωση; 
Είναι απλά η εικόνα μιας έντονης 
διαφωνίας ή αντιπαράθεσης; 
Φαίνεται πως η πόλωση δεν έχει 
να κάνει με την ήπια ή έντονη 
εικόνα που βγαίνει προς τα 
έξω, αλλά με την αποτύπωση 
της «παρουσίας» προσώπων ή 
παρατάξεων/κομμάτων στο μυαλό 
των ψηφοφόρων με «αισθητό» 
τρόπο, δηλαδή με παρεμβατικό 
επικοινωνιακό τρόπο και λιγότερο 
με την επίδειξη στοιχείων από τη 
μία πλευρά και από την άλλη την 
εμπλοκή της κρίσης των πολιτών 
στη διαδικασία απόφασης. 
Κοινώς η πόλωση είναι η επιδίωξη 
αποτύπωσης της παρουσίας 
με χρήση ενός μηχανισμού 
εντυπώσεων και όχι αναγκαστικά, ή 
και καθόλου, πολιτικής ουσίας.
Η πόλωση, ως τεχνητή επικοινωνιακή 
κατάσταση, δεν είναι μια κατάσταση 
λοιπόν που αφορά στην ουσία της 
ανταλλαγής αντεπιχειρημάτων 
μεταξύ προσώπων ή διαφορετικών 
παρατάξεων αλλά στην τεχνητή 
δημιουργία μιας έντονης εικόνας 
στο μυαλό του πολίτη – ψηφοφόρου 
για την ύπαρξη συγκεκριμένου 
προσώπου ή συνδυασμού και την 
πρόκληση δημοφιλίας, δηλαδή 
δημοφιλούς εικόνας υπέρ τους. 
Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση 
η αντιπαράθεση και η αντίστοιχη 
πόλωση που προκαλείται, 
δεν ορίζονται στη βάση 
προγραμματιστικών διαφορών 
ή δεσμεύσεων, μάλλον καθόλου 
αυτό δεν συμβαίνει, αλλά στη βάση 
εκμετάλλευσης κάθε μέσου που θα 
κάνει τη διαφορά και θα αποτυπώνει 
συγκεκριμένα πρόσωπα ή/
και παρατάξεις στο μυαλό του 
ψηφοφόρου.
Δεν είναι τυχαίο ότι παρά τη 
δημοσιονομική κρίση, την πολλή 
κουβέντα που γίνεται για την μη 
αξιοποίηση των ικανών που δεν 
έχουν ευκαιρίες στην χώρα μας 
και το «brain drain» όλα αυτά τα 
χρόνια, η καλλιέργεια πόλωσης έχει 
ως αποτέλεσμα να επιλέγει ο λαός 
τη «σίγουρη» λύση, ήτοι συνεχώς 
τα ίδια προβεβλημένα πρόσωπα, 
ή εκείνα που γνωρίζει από την 
τηλεόραση, διαμαρτυρόμενος μεν 
για τις αναγκαίες αλλαγές αλλά 
ζητώντας αυτές να γίνουν από το ίδιο 
στελεχιακό δυναμικό που συνέβαλε 
στο να φτάσουμε στις σημερινές 
θεσμικές αδυναμίες στη χώρα.
Σε αυτά τα μέσα, που επιδιώκουν 
να κάνουν τη διαφορά στην 

προβολή και την προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβάνεται 
η διαπιστωμένη απ’ όλους μας 
προεκλογική παροχολογία, η 
πραγματοποίηση προεκλογικών 
έργων, η δημιουργία εικόνας με 
χρήση διαδικτυακών ή έντυπων 
μέσων ενημέρωσης, κάθε μέσου που 
δύναται να δημιουργήσει έντονη 
εικόνα, στρεβλή ή μη, υπέρ του 
ενδιαφερομένου, ανεξαρτήτως αν 
είναι ή όχι εις βάρος της αλήθειας 
και της πραγματικής κατάστασης και 
κυρίως της διευκόλυνσης του πολίτη 
στην απόφασή του μπροστά στην 
κάλπη, με αντικειμενικό τρόπο.
Πόλωση είναι η επιλογή αντίθετων 
συνεχώς εργαλείων από τα 
αναμενόμενα, η αντιστροφή της 
βαρύτητας των γεγονότων,  οι 
υποσχέσεις την ώρα της φανερής 
αδυναμίας, η επίδειξη υπερβολικού 
καθησυχαστικού χαμόγελου και 
χαμόγελου σιγουριάς την ώρα που 
η κατάσταση βαίνει προφανώς 
προβληματική.
Είναι σαφές ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
δεν αναζητάμε την εξυπηρέτηση 
της συλλογικότητας και τη 
βελτίωση της θεσμικής οργάνωσης 
υπέρ του ανώνυμου πολίτη αλλά 
διαπιστώνουμε τη βελτίωση 
του μηχανισμού εδραίωσης του 
εκάστοτε κατεστημένου με όρους 
πειθούς πελατειακής αντίληψης 
για τη διατήρηση στην εξουσία 
– το οποίο ήταν και παραμένει 
πολύ επίκαιρο και με πολλαπλά 
παραδείγματα την τρέχουσα 
περίοδο. 
Όσοι προσπαθούν να 
καλλιεργήσουν την εικόνα της 
ηγετικής προσωπικότητας επίσης 
εφαρμόζουν ένα παρόμοιο πλαίσιο 
πόλωσης, γύρω από τον εαυτό τους 
αυτήν τη φορά, λειτουργώντας 
δηλαδή ατομικά και αναδεικνύοντας 
έτσι, επικοινωνιακά πάντα, το 
μέγεθος του ανδρός αλλά και 
τη διαφοροποίησή τους από 
την ταπεινότητα της συλλογικής 
γραμμής με το επιτρεπτό πρόσχημα 
της υπεράσπισης των συλλογικών 
θέσεων, όντας «βασιλικότεροι 
του βασιλέως», αλλά με κύριο 
αποτέλεσμα την προσωπική 
προβολή.
Στον απόηχο των πρόσφατων 
εκλογών, αλλά και διαχρονικά 
βεβαίως, βλέπουμε να αναφέρεται 
συνεχώς ο «έντιμος αγώνας» και 
συνηθίζουμε όλοι να συγχαίρουμε 
τους εκλεγμένους και μη γι’ αυτόν, 
αφήνοντας ωστόσο σκιωδώς στο 
προσκήνιο, πιθανόν υποσυνείδητα, 
την υπόνοια ύπαρξης και ενός μη 
έντιμου αγώνα. Γνωρίζουμε πως 
γίνεται ο διαχωρισμός, πως και που 
ορίζεται το κατακριτέο σε αυτήν την 
περίπτωση; 
Παρέχει τελικά η εκλογή τη 
νομιμοποίηση της διαδικασίας, 
ηθικά μιλώντας πάντα, ή μήπως 
καταλήγουμε απλά σε ένα 
αποτέλεσμα επιβράβευσης της 
καλύτερης επικοινωνιακής πολιτικής 
και ανεξαρτήτως αποτελέσματος 
οφείλουμε να σεβαστούμε την 
κρίση μας και όχι τη «βοήθεια του 
κοινού», ανεξάρτητα αν ανήκουμε 
στους πλειονοψηφήσαντες ή στην 
μειοψηφία;
Εν κατακλείδι η ποσοτική εξίσωση, 
η ισότητα της καταμέτρηση δεν 
λαμβάνει ποτέ υπόψη την ποιοτική 
βαρύτητα και συνεπώς ο ενεργός 
πολίτης παραμένει ο κύριος 
υπεύθυνος για την ατομική του 
ευτυχία – ευδαιμονία μέσα από τη 
συλλογική ταύτιση. 

Η συνέπεια λόγων και πράξεων έχει 
πάντα ως αντίβαρα το υπόβαθρο 
αξιών και ικανοτήτων σε ικανές 
αναλογίες και παραμένει ο πιο 
αξιόπιστος τρόπος μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας και βεβαίως 
της αποδοτικότητας και της 
ποιότητας των επιλογών μας. 
Η μέτρηση αυτή και ο τρόπος 
καταγραφής του αποτελέσματος δεν 
αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης και 
ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί στο 
χρόνο με προσχηματικά κωλύματα 
χωρίς την ανάληψη άμεσων ευθυνών. 
Ταυτόχρονα, η ίδια διαδικασία είναι 
εκείνη που καθιστά άμεσα υπεύθυνο 
τον πολίτη για την αποτυχία της 
πολιτικής εξουσίας από την οποία 
επιλέγει να εκπροσωπηθεί, πολύ 
περισσότερο δε σε περίπτωση 
που επιλέγει να επανεκλέξει 
συγκεκριμένα πρόσωπα.
Άρα προκύπτει ότι στο πλαίσιο 
καθορισμού θεσμών ευθύνης και 
διαφάνειας μεταξύ πολιτών και 
εκλεγμένων αρχών, απαιτείται η 
διαρκής ανάληψη ευθυνών από τις 
εκλεγμένες αρχές και η αξιολόγηση 
του αποτελέσματος του έργου τους 
με μετρήσιμους δείκτες που να 
τίθενται στην κρίση των πολιτών. 
Από την άλλη πρέπει να 
αναρωτηθούμε αν οι πολίτες 
υποστηρίζουν και διεκδικούν 
επαρκώς, αντίστοιχα, την απαίτηση 
παρουσίασης συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων επί συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από την πλευρά 
των εκλεγμένων αρχών, ώστε να 
καταγράφεται ξεκάθαρα ο δείκτης 
ικανότητας της εκάστοτε αρχής.
Μήπως είναι προφανής ευθύνη 
του ενεργού πολίτη η αναζήτηση 
διαρκώς υψηλότερου πήχη 
απαιτήσεων και προσδοκιών από 
τους εκπροσώπους του; Ειδικά δε 
όταν με ευκολία διαπιστώνεται 
η παρατεταμένη στασιμότητα 
και αδυναμία εξέλιξης, ακόμα 
και η πρόκληση βλάβης κατά τη 
διαχείριση των θεμάτων από τους 
εκλεγμένους εκπροσώπους του.
Μήπως η ευθύνη του ενεργού 
πολίτη δεν εξαντλείται στην 
υποχρέωσή του να προσέλθει 
στην κάλπη, αλλά προϋποθέτει να 
προσέλθει ενημερωμένος; Σήμερα 
μάλιστα αυτό τίθεται υπό το βάρος 
της βεβαιωμένης δημοσιονομικής 
κρίσης στη χώρα ως αποτέλεσμα 
μιας γενικότερης θεσμικής κρίσης, 
μιας κρίσης αξιών που έρχεται μαζί 
με την «άνοδο της ασημαντότητας» 
η οποία διεκδικεί και αυτή την 
νομιμοποίησή της κάθε φόρα μέσω 
της διαδικασίας των εκλογών.
Σαφώς η κρισιμότητα και η σοβαρότητα 
αυτών των εκλογών απαιτεί την ανάλογη 
προτεραιότητα, καθώς το αποτέλεσμά 
τους καθορίζει στον μέγιστο βαθμό την 
καθημερινότητα αλλά και το μέλλον 
όλων σε τοπικό, εθνικό  και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Ίσως σε μία επόμενη στήλη όμως, να 
διεισδύσουμε στο πέρασμα από την 
πόλωση των εκλογών στην ηθική της 
καθημερινότητας.
Η περιοχή μας έχει πολλά καθημερινά 
πλεονεκτήματα που μπορούν να 
μετατραπούν σε ποιότητα ζωής, 
όπως είναι ο Υμηττός που ενώνει ένα 
σύμπλεγμα προαστίων γύρω του. 
Πρόσφατα δε γιορτάσαμε όλοι μας 
δύο παγκόσμιες ημέρες …λιγότερο ή 
περισσότερο ενεργά: την παγκόσμια 
ημέρα ποδηλάτου και την παγκόσμια 
ημέρα περιβάλλοντος και …τρεξίματος.
Σ
υνεχίζεται…

Η πόλωση ως εργαλείο 
υπόδειξης του «νικητή».

Του Γιώργου Μιχαήλ 
Διδάκτορα Μηχανικού ΕΜΠ

1. Πως είδατε το αποτέλεσμα 
της περιφέρειας; 

Η νίκη ήταν συντριπτική. Το μήνυμα 
ξεκάθαρο.

Από τη μια καταδικάστηκε η διοί-
κηση Δούρου, μια Διοίκηση που χαρα-
κτηρίστηκε από την εγκληματικά δια-
χειριστική ανεπάρκεια σε σχέση με τα 
δύο τραγικά γεγονότα που συγκλόνι-
σαν το πανελλήνιο, τις πλημμύρες στη 
Μάνδρα και την πυρκαγιά στο Μάτι. 
Μια Διοίκηση που απέτυχε παταγωδώς 
να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήμα-
τα της Αττικής και να την οδηγήσει σε 
τροχιά ανάπτυξης. 

Παράλληλα, επιβραβεύθηκε ο ρεα-
λιστικός και ολοκληρωμένος προγραμ-
ματικός λόγος του Γιώργου Πατούλη, 
ο οποίος έπεισε την πλειοψηφία των 
πολιτών της Αττικής ότι έχει όραμα και 
σχέδιο για την αναπτυξιακή επανεκκί-
νησή της.

2. Περιμένατε να πάρετε τόσες 
πολλούς ψήφους; 

Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς 
το αποτέλεσμα της κάλπης, ειδικά σε 
ένα μεγάλο πληθυσμιακά τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, που περιλαμβά-
νει 12 Δήμους. Η τρίτη σε σταυρούς 
προτίμησης θέση  που κατέλαβα μέχρι 
στιγμής (ενσωμάτωση του 85% των 
εκλογικών τμημάτων) ήταν για εμένα η 
μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση για τον 
δύσκολο, έντιμο και απαιτητικό αγώνα  
που έκανα τους τελευταίους μήνες. Η 
αγάπη αλλά και η έμπρακτη στήριξη 
του κόσμου και  της οικογένειάς μου 
αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη 
σε όλη τη διάρκεια του προεκλογικού 
αγώνα. Δεσμεύομαι να φανώ αντάξιος 
της εμπιστοσύνης των περισσοτέρων 
από 10500 συμπολιτών μου και να τι-
μήσω στο έπακρον την ψήφο τους.

3. Βγήκατε τρίτος σε αριθμό 
σταυρών πως το πετύχατε αυτό σε μια 
περιφέρεια που είναι πολλή μεγάλη και 
δύσκολη;

Δεν σας κρύβω ότι οι τελευταίοι μή-
νες ήταν αρκετά εξαντλητικοί. Παρόλα 
αυτά η μεγάλη αγάπη μου για την το-
πική αυτοδιοίκηση και η διάθεσή μου 
για προσφορά μου έδιναν τη δύναμη 
να συνεχίσω και να τερματίσω έναν 
ακόμη μαραθώνιο. Δεν κατέβηκα στις 
εκλογές  με τη δύναμη της τηλεόρασης 
ή των μηχανισμών. Κατέβηκα με το αυ-
τοδιοικητικό έργο μου τα τελευταία δε-
κατέσσερα χρόνια, το βιογραφικό μου 
και το όραμά μου για την Περιφέρεια. 
Αυτά ήταν και τα στοιχεία που νομί-
ζω ότι ο κόσμος εκτίμησε και επιβρά-
βευσε, κάνοντάς μου την τιμή να με 
εκλέξει τρίτο (μέχρι στιγμής) σε σειρά 
προτίμησης Περιφερειακό σύμβουλο 
Βόρειου Τομέα Αθηνών, γεγονός που 
αποτελεί για εμένα δέσμευση ευθύνης. 
Δέσμευση ότι θα συνεχίσω να εργάζο-
μαι με τον ίδιο ζήλο, αδιάκοπα και με 
ήθος, όπως πράττω σε όλη τη διάρκεια 
της  αυτοδιοικητικής και επαγγελματι-
κής μου πορείας.

4. Ποιες είναι οι προτεραιότη-
τες σας την επόμενη ημέρα;

Πρωταρχικός στόχος μας ως αυρια-
νή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής 
είναι η σύνταξη επιχειρησιακού σχε-
δίου Πολιτικής Προστασίας και αντι-
μετώπισης φυσικών καταστροφών, η 
υλοποίηση κατά προτεραιότητα όλων 
των αναγκαίων έργων για την αντι-
πλημμυρική θωράκιση της Αττικής και 
η δρομολόγηση θεσμικών παρεμβάσε-
ων για μία αποτελεσματική και ορθή 
διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέ-
ον, επιδίωξή μας είναι η προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση 
της απασχόλησης ως μοχλού ανάπτυ-
ξης, σε συνδυασμό με την ενδυνάμω-
ση του κοινωνικού κράτους, ώστε κα-
νείς συμπολίτης μας να μη μένει πίσω.

Παράλληλα, μέριμνα μας είναι η δια-
μόρφωση μιας στρατηγικής, έτσι ώστε 
σε συνεργασία με τους Δήμους  και 
τους κρατικούς φορείς να επιτύχουμε 
μια ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας, με δικτύωση των υπαρχόντων 
υπηρεσιών Δημόσιου και Ιδιωτικού 
τομέα, με στόχο την καθολική και απο-
τελεσματική κάλυψη των αναγκών της 
κοινωνίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι 
το μεγάλο στοίχημα στον  χώρο της 
υγείας θα είναι η μετάβαση από ένα 
«νοσοκομειοκεντρικό» σύστημα με 
χρονοβόρες και αναποτελεσματικές 
διαδικασίες, σε ένα ολοκληρωμένο 
αποκεντρωμένο σύστημα πρόληψης 
και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό οι περιφέρειες μπο-
ρούν και πρέπει να διαδραματίσουν 
πρωταρχικό ρόλο.

5. Θεωρείτε ότι η απλή αναλο-
γική θα δημιουργήσει προβλήματα 
στην περιφέρεια;

Αδιαμφισβήτητα η συναίνεση και 
η συνεργασία είναι στοιχεία πολιτικής 
κουλτούρας. Η καθιέρωση όμως της 
απλής αναλογικής στις εκλογές της το-
πικής αυτοδιοίκησης διαμορφώνει ένα 
πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών 
και Περιφερειακών συμβουλίων που 
θα καταστήσει τη διοίκηση των Δήμων 
και των Περιφερειών δύσκολη και ίσως 
αναποτελεσματική. Ένα πλαίσιο στο 
οποίο ελλοχεύει δυνητικά ο κίνδυνος ο 
εκάστοτε Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης 
να βρεθεί όμηρος των τυχόν μειοψη-
φιών και δέσμιος πελατειακών εξαρτή-
σεων και προσωπικών συμφερόντων, 
προκειμένου να σχηματιστούν πλειο-
ψηφίες για τη διαχείριση θεμάτων που 
αφορούν το παρόν και το μέλλον των 
Δήμων και των Περιφερειών.

Παρά τα προβλήματα όμως που 
δημιουργεί αναπόφευκτα η απλή ανα-
λογική, ο  Γιώργος Πατούλης έχει απο-
δείξει τόσο ως Δήμαρχος Αμαρουσίου,  
όσο και ως Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου και της ΚΕΔΕ, ότι μπορεί να 
επιτυγχάνει ευρύτατες συνεργασίες και 
να διοικεί αποτελεσματικά με διευρυ-
μένες πλειοψηφίες.

Γιάννης Κεχρής   τρίτος στην 
περιφέρεια με τον
 Γιώργο Πατούλη  
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Οι δημοτικές εκλογές 
ολοκληρώθηκαν στο δήμο 
μας στις 26 Μαΐου με την 
επανεκλογή του δήμαρχου 
Ηλία Αποστολόπουλου, 
του οποίου ο συνδυασμός 
έλαβε ποσοστό 55% και 
εξελέγη από την πρώτη 
Κυριακή . Ο δήμος μας 
, μεταξύ των 11 δήμων 
που συγκροτούν το 
νεοσύστατο Βόρειο Τομέα 
του νομού Αττικής είναι 
ο μοναδικός δήμος  που 
εξέλεξε Δήμαρχο από 
την πρώτη Κυριακή. 
Στη περιοχή μας εκλογή 
Δημάρχου από την πρώτη 
Κυριακή έχει να  συμβεί 
από  το 1998 όταν ο 
δήμαρχος Ξύδης εξελέγη 
με 51% στο πρώην Δήμο 
Παπάγου.

Η μεγαλύτερη αλλαγή 
των φετινών εκλογών 
είναι ότι καταργήθηκε το 
μπόνους των 20 εδρών 
που λάμβανε ο πρώτος και 
οι δημοτικοί σύμβουλοι 
εκλέγονται με απλή 
αναλογική από τη πρώτη 
Κυριακή. Χαρακτηριστικά, 
ο συνδυασμός του 
Δημάρχου το 2014 είχε 
λάβει 24% την πρώτη 
Κυριακή και έλαβε 20 
έδρες ενώ το 2019 με 
ποσοστό 55%  λαμβάνει 18 
έδρες.

Σημαντικό στοιχείο των 
φετινών δημοτικών 
εκλογών στη περιοχή μας 
, είναι ότι διεξήχθησαν 
σε κλίμα ευγενούς 
άμιλλας μεταξύ των 
υποψηφίων δημάρχων, 
γεγονός που αναμένεται 
να ενισχύσει θετικά  τη 
μετεκλογική συνεργασία 
των υποψηφίων εντός  του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Επίσης όπως φαίνεται από 
τα αποτελέσματα, ύστερα 
από 9 χρόνια συνύπαρξης 
των δύο κοινοτήτων,  έχουν 
αμβλυνθεί στη συνείδηση 
των ψηφοφόρων οι 
αλλαγές που προξένησε 
στα δύο προάστια ο 
Καλλικράτης το 2010. 

Στο Παπάγο ψήφισαν 
8.536 δημότες και 
στο Χολαργό 15.568. 
Συνολικά τη δημοτική 
κοινότητα Χολαργού 
θα εκπροσωπήσουν 23 
δημοτικοί σύμβουλοι και 
τη δημοτική κοινότητα 
Παπάγου 10 δημοτικοί 
σύμβουλοι. Οι δημότες 
Χολαργού  ψήφισαν 

περίπου στο 50% των 
ψηφοδελτίων του 
Χολαργού υποψήφιους 
από την εκλογική 
περιφέρεια Παπάγου 
ενώ οι δημότες Παπάγου 
ψήφισαν περίπου στο 65% 
των ψηφοδελτίων του 
Παπάγου εκπρόσωπους 
από την περιφέρεια 
Χολαργού. Από τους 33 
δημοτικούς συμβούλους 
οι 20 συνεχίζουν από την 
προηγούμενη θητεία, οι  
υπόλοιποι  13 εκλέχτηκαν 
σε αυτές τις εκλογές  .

Το διακύβευμα των 
φετινών εκλογών είναι ότι 
οι πολίτες έχοντας λάβει 
γνώση της επίδρασης 
της  απλής αναλογικής 
στην διοίκηση του δήμου, 
έδωσαν ισχυρή εντολή 
στον Ηλία Αποστολόπουλο 
να συνεχίσει απρόσκοπτα 
το έργο που ξεκίνησε το 
2014. Οι πολίτες λόγω της 
κοινωνικοοικονομικής 
κρίσης  της τελευταίας 
δεκαετίας, είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικοί και περιμένουν 
πολλά από το σύνολο 
της  Δημοτικής Αρχής για 
την τετραετία 2020-2024, 
απόδειξη των παραπάνω 
είναι ότι στην προεκλογική 
περίοδο έδωσαν 
ιδιαίτερη βαρύτητα 
στα προγράμματα των 
συνδυασμών και  έκαναν 
συγκεκριμένες ερωτήσεις 
σχετικά, με τις υπηρεσίες 
του Δήμου, τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα, αλλά και 
για τα δημοτικά τέλη που 
καταβάλλουν, θέτοντας 
ως κύριο ζητούμενο 
την μεγαλύτερη 
ανταποδοτικότητα των 
χρημάτων τους. Σήμερα 
οι πολίτες αξιώνουν από 
το Δήμαρχο και τους 
δημοτικούς σύμβουλους 
όλων των παρατάξεων 
να καταθέτουν, 
ουσιαστικές, σύγχρονες, 
και κοστολογημένες  
προτάσεις αποφεύγοντας 
την στείρα αντιπαράθεση 
και τη μικροπολιτική, 
ώστε να λαμβάνονται 
αποφάσεις που θα έχουν 
ως αποτέλεσμα την 
καθημερινή βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής μας σε 
μία πράσινη και βιώσιμη 
πόλη.  Πάνω στο πλαίσιο 
αυτό οφείλουμε να 
κινηθούμε όλοι εμείς που 
λάβαμε την εμπιστοσύνη 
των συνδημοτών μας στις 
πρόσφατες εκλογές . 

Του Νίκου Κουκή  
Οικονομολόγος - τ.Πρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικές εκλογές Παπάγου-
Χολαργού, μηνύματα και 

συμβολισμοί.

 

Τον γνωρίσαμε πριν από 13 χρόνια, όταν είχε κάνει την έκπληξη και είχε πρωτοεκλεγεί Δημοτικός 

Σύμβουλος Κηφισιάς σε ηλικία μόλις 25 ετών, σπάζοντας την επετηρίδα των δημοτικών 

δρώμενων. Από τότε ανέλαβε μια σειρά από θέσεις ευθύνης στο Δήμο Κηφισιάς και στη ΝΔ. 

Σήμερα ο Βασίλης είναι ένας από τους νέους ανθρώπους με τους οποίους ο πρόεδρος της ΝΔ 

Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στελεχώσει καίριες θέσεις στο κόμμα, ενώ οι μετρήσεις δείχνουν 

πολύ πιθανή την εκλογή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ: Υποψήφιος 
βουλευτής της ΝΔ στον βόρειο τομέα 

της Β΄Αθηνών.

1 . Γιατί ένας άνθρωπος με 3 
μεταπτυχιακά αποφάσισε να ασχοληθεί 
με τα κοινά ?

Η πολιτική είναι η δράση του καθενός 
μας και μόνο μέσα από αυτήν μπορείς 
να αλλάξεις με ουσιαστικό τρόπο 
τα πράγματα. Η ενασχόληση με τα 
κοινά είναι για μένα ένας ουσιαστικός 
τρόπος ζωής , μια εσωτερική ανάγκη 
για προσφορά. Πάντα μέσα από 
τη πολιτική δραστηριοποίησή 
μου,προσπαθώ να καινοτομώ, να 
προσφέρω συγκεκριμένο έργο 
και να νιώθω χρήσιμος. Ο κόσμος 
απομακρύνθηκε από την πολιτική 
ταυτίζοντάς την με διεφθαρμένους 
πολιτικούς.Υπήρξαν στιγμές που 
σκέφτηκα κι εγώ τη μετανάστευση, 
όπως άλλωστε οι περισσότεροι από 
τους κοντινούς μου ανθρώπους. 
Θυμωμένος, απογοητευμένος όπως 
πολλοί  Έλληνες που  έρχονται 
αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας 
παρατεταμένης πολιτικής, ηθικής και 
οικονομικής κρίσης.Όμως οι ρίζες μου 
είναι εδώ. Εδώ θέλω το παρόν μου, 
εδώ θα διεκδικήσω το μέλλον μου.Όχι 
μόνος μου. Μαζί με άλλους. 

2. Τι σας οδήγησε να μεταφερθείτε 
από την αυτοδιοίκηση στη κεντρική 
πολιτική σκηνή.?

Η κατάτμηση της Β’ Περιφέρειας 
Αθηνών δημιούργησε μια νέα 
πραγματικότητα. Ο Βόρειος Τομέας 
δεν είναι πλέον μια αχανής περιφέρεια, 
αλλά μια ορισμένη περιοχή με 
συγκεκριμένα προβλήματα και 
ανάγκες .  Θέλω να εκπροσωπήσω 
τη περιοχή μου, και να βρω λύσεις σε 
πάγια προβλήματά μας. Η επιτυχής 
διαδρομή μου στην αυτοδιοίκηση, η 
γνώση των προβλημάτων του Β΄τομέα,  
η εκπαίδευσή μου, η θητεία μου ως 
γραμματέας παραγωγικών τομέων της 
ΝΔ, αλλά και η ενασχόλησή μου με την 
επιχειρηματικότητα με προέτρεψαν να 
σταθώ δίπλα στη ΝΔ και τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη

3.Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος 
με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?.

 Εμπιστεύομαι τη παράταξή μας. 
Όχι τυχαία. Η ΝΔ είναι η ώριμη 
πολιτική δύναμη, που  ισορροπεί τον 
ιδεαλισμό με τον ρεαλισμό, μπορεί 
να διακρίνει ποια πράγματα και πώς 
πρέπει να προχωρήσουν, μπορεί και 
ξέρει πως θα επιτύχει την ανάπτυξη 
στην Ελλάδα , γιατί το έχει επιτύχει 
και στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία.
Είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί 
να πάει την Ελλάδα μπροστά .Θέλω 
να ζω σε μια Ελλάδα που αναγνωρίζει 
τη δουλειά και ανταμείβει τους 
κόπους. Τολμώ να ελπίζω ότι είμαστε 
περισσότεροι, από ότι φαίνεται, αυτοί 
που πιστεύουμε σ΄ αυτήν την Ελλάδα, 
αυτοί που πιστεύουμε στη ΝΔ.Αξίζει να 
προσπαθήσουμε, όλοι μαζί.

4) Γιατί κάποιος να ψηφίσει τον 
Βασίλη Ξυπολυτά?

Για μένα πολιτική σημαίνει καλός 
σχεδιασμός, σκληρή δουλειά και 
όρεξη για προσφορά στη κοινωνία με 
έμπρακτα αποτελέσματα.Κατεβαίνω 

ως υποψήφιος της ΝΔ στον Βόρειο 
τομέα της Β΄Αθηνών  με θετικό πολιτικό 
λόγο, πολλή δουλειά, ρεαλιστικές 
προτάσεις και αναδεικνύοντας 
και λύνοντας ζητήματα που 
αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Δεσμεύομαι 
να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και 
κάθε δύναμη που έχω μέσα μου , για 
να πετύχει η αυριανή κυβέρνηση του 
Κ.Μητσοτάκη, ώστε ,όλοι οι ΄Ελληνες 
ενωμένοι, να μπορούμε να ζήσουμε και 
να δημιουργήσουμε σε μια Ελλάδα που 
να μας αξίζει.Έτσι αντιλαμβάνομαι το 
ρόλο μου ως βουλευτή του ΒΟΡΕΙΟΥ 
τομέα της Β ΄ΑΘΗΝΩΝ. Να αναδεικνύω 
θέματα της περιοχής μας και να δίνω 
λύσεις στα προβλήματα. Μαζί με 
τους δημάρχους της περιοχής, μαζί 
με όλους τους πολίτες. Έτσι έχω μάθει 
να λειτουργώ τα τελευταία 13 χρόνια 
ως αντιδήμαρχος και δημοτικός 
σύμβουλος , έτσι έμαθα ως επικεφαλής 
της γραμματείας Παραγωγικών Τομέων 
της ΝΔ, που μου εμπιστεύτηκε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία 3 
χρόνια.  

 
5) Πως σας φαίνονται όλες αυτές 

οι πρακτικές «Μαυρογιαλούρου» 
που ακολουθούνται από αυτήν την 
κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, 
αν εκλεγείτε δεσμεύεστε να μην τις 
συνεχίσετε ;

Πιστεύω ότι οι πολίτες έχουν 
καταλάβει πια ότι η ΝΔ είναι ένα σοβαρό 
κόμμα και ότι δεν θα έχουν δυσάρεστες 
εκπλήξεις. Ο Κ. Μητσοτάκης έχει ήδη 
ανακοινώσει τι μπορεί να γίνει πότε 
και πώς, έχει επιλέξει τη «πολιτική της 
αλήθειας».

Οι πολίτες δεν ξεχνούν ότι ο κος 
Τσίπρας ήταν αυτός που δέσμευσε 
τη χώρα και την έδεσε πισθάγκωνα 
με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 
για να διατηρηθεί στην καρέκλα της 
εξουσίας. Ήταν αυτός  που επέβαλε 
υπερβολικούς και αχρείαστους 
φόρους  και κατέστρεψε τη μεσαία 
τάξη. Είναι σίγουρο ότι μπροστά στον 
πανικό του ο κ. Τσίπρας  κάνει τα πάντα 
για να γλυτώσει την αναπόφευκτη 
συντριβή του. Μάταιος όμως ο κόπος 
του. Ότι και να τάξει, όσα ψέματα και 
να πει ο ίδιος και το επικοινωνιακό του 
επιτελείο, δεν μπορούν κανέναν να 
κοροϊδέψουν, ούτε να ξεφύγουν από 
την εκκωφαντική απάντηση που θα 
δώσει στις κάλπες ο ελληνικός λαός 
στις 7 Ιουλίου.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης είναι απόφασή μας, μετά 
την εφαρμογή ενός εμπροσθοβαρούς 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το 
οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί και που θα 

οδηγήσει σε υψηλή και διατηρήσιμη 
ανάπτυξη, θα επιδιώξουμε την 
επαναδιαπραγμάτευση του 
ασφυκτικού δημοσιονομικού στόχου 
για 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα στον 
οποίο μας δέσμευσε η«υπερήφανη» 
διαπραγμάτευση του κ. Τσίπρα. 

Η διαπραγμάτευση αυτή θα γίνει  
τον δεύτερο χρόνο της διακυβέρνησης 
της Ν.Δ., αφού έχουμε αποκαταστήσει 
πλήρως την αξιοπιστία της χώρας, τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Ας συμπαραταχθούμε όλοι με τη ΝΔ 
να της δώσουμε την αυτοδυναμία που 
είναι απαραίτητη σε μια κυβέρνηση για 
να υλοποιήσει το πρόγραμμά της.

Αξίζει να προσπαθήσουμε, μαζί σας.

     Συνέντευξη     Δήμητρα Κούτρα 

Βιογραφικό με λίγα λόγια: 
1) Σπουδές: Κάτοχος 3 
μεταπτυχιακών τίτλων, ΜΑ En-
vironmental Management από 
τo Harvard University,  ΜΑ Eu-
ropean Studies από το King’s 
College - Univer sity of London 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(M.B.A.) από το Coventry Busi-
ness School. Πτυχίο: BAM 
anagementand Marketing 
από το Coventry Business 
School. 2) Εργασία: ιδρυτής 
και ιδιοκτήτης δυο εταιριών. 
Η πρώτη δραστηριοποιείται 
στον χώρο των τροφίμων,με 
τη διακριτική ονομασία 
«Ευγενές» και διαθέτει τα 
προϊόντα της σε περισσότερα 
από 800 σημεία πώλησης στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά, και 
η δεύτερη δραστηριοποιείται 
στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 3) Πολιτική 
:Έχει εκλεγεί τρεις φορές, στις 
πρώτες θέσεις, Δημοτικός 
Σύμβουλος Κηφισιάς, κατά 
τις οποίες  υπηρέτησεαρκετά 
χρόνιαως Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας, Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος 
και τις υπόλοιπες ως πρόεδρος 
του ΚΑΠΗ, της Δημοτικής 
Επιχείρησης και των σχολείων 
της Κηφισιάς.Tα τελευταία 2 
χρόνια τον τίμησε η ΝΔ με 
τη τοποθέτησή του στη θέση 
του Γραμματέα Παραγωγικών 
τομέων.




