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Ποιες παρεμβάσεις προτείνε-
τε στους πολίτες της Ν. Σμύρ-

νης και τι θέτετε στο επίκεντρο;
Για εμάς η αλλαγή του εκλογι-
κού συστήματος και η καθιέ-

ρωση του «Κλεισθένη Ι» ανοίγει τον
δρόμο για πιο αντιπροσωπευτική ά-
σκηση διοίκησης και αποτελεί τη
βάση πάνω στην οποία θα εφαρμό-
σουμε το δικό μας συνεκτικό ανα-
πτυξιακό σχέδιο για την πόλη της
Νέας Σμύρνης. Προτεραιότητά μας
είναι η δημιουργία τοπικών συμ-
βουλίων, τα οποία θα έχουν τη δυ-
νατότητα διαχείρισης προϋπολογι-
σμού για συγκεκριμένες δράσεις το-
πικού χαρακτήρα. Άλλωστε, στόχος
μας είναι η συμμετοχή του δημότη.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας
τίθενται η ισόρροπη ανάπτυξη στον
αστικό ιστό και η αντιμετώπιση της
περιφερειακής εγκατάλειψης των
γειτονιών, σε αντίθεση με τα έως
τώρα έργα βιτρίνας που έχουν εκτε-
λεστεί κυρίως στο κέντρο της πόλης.

Συγκεκριμένα προτείνουμε ανα-
πλάσεις στις γειτονιές και ανασχε-
διασμό των πλατειών τους με στόχο
τη βέλτιστη χρήση τους από τους
δημότες. Παράλληλα προτείνουμε
την αναδιαμόρφωση και τον εκ-
συγχρονισμό του άξονα της Άνω
Νέας Σμύρνης (Αγίας Σοφίας - Αρ-
τάκης). Σημαντικός, αλλά και ανα-
γκαίος για εμάς είναι ο επανασχε-
διασμός της δημοτικής συγκοινω-
νίας στη βάση των πραγματικών α-

ναγκών μετακίνησης των δημοτών,
στοχεύοντας και στη μείωση του
κυκλοφοριακού φόρτου.

Με γνώμονα την ανάπτυξη των
πολιτιστικών και αθλητικών δράσε-
ων, θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση
και τη διασπορά τους σε όλο τον οι-
κιστικό ιστό ενθαρρύνοντας τη συμ-
μετοχή των πολιτών και ιδίως των
νέων ανθρώπων. Την ίδια στιγμή ε-
πιθυμούμε την ελεύθερη χρήση των
προαύλιων χώρων και των υποδο-
μών των σχολείων, μετά το πέρας
του ωραρίου, μετατρέποντάς τα σε
κυψέλες συνεύρεσης και δημιουρ-
γίας.

Τέλος, δεσμευόμαστε να δημι-
ουργήσουμε τις κατάλληλες προϋ-
ποθέσεις για την πλήρη προσβασι-
μότητα των ΑμεΑ σε όλες τις δομές
της πόλης. Ταυτόχρονα στοχεύου-
με, μέσα από συγκεκριμένες δρά-
σεις, στην αύξηση της ανακύκλω-
σης από 3% στο 50% σε βάθος τε-
τραετίας.

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεά-
σει την άσκηση διοίκησης η

εφαρμογή απλής αναλογικής;
Τα περασμένα χρόνια ο Δήμος
Νέας Σμύρνης διοικήθηκε με

βάση το δημαρχοκεντρικό μοντέλο
και η διοίκηση που ασκήθηκε κα-
θοριζόταν από έναν στενό κύκλο δη-
μοτικών συμβούλων. Στον αντίπο-
δα αυτών, η θεσμοθέτηση της απλής
αναλογικής και τα ρηξικέλευθα θε-

σμικά εργαλεία του «Κλεισθένη Ι» δι-
ευρύνουν τη συμμετοχή και τη δια-
φάνεια και ενισχύουν την αντιπρο-
σωπευτικότητα θέτοντας τους πολί-
τες στο κέντρο της λήψης των απο-

φάσεων. Εν ολίγοις εγκαθιδρύεται έ-
να συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης,
πιο άμεσο και αντιπροσωπευτικό,
που λαμβάνει υπόψη τις πραγματι-
κές ανάγκες των ανθρώπων

Την ενεργοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση της συμ-
μετοχής τους επιδιώκει ο υποψήφιος δήμαρχος Ν. Σμύρ-
νης Θέμης Παυλόπουλος, προκειμένου μαζί με τη νέα δη-
μοτική αρχή να συνδιαμορφωθεί ένα «συνεκτικό αναπτυ-
ξιακό σχέδιο». Κομβικό ρόλο στην εκπόνησή του θα
έχουν τα τοπικά συμβούλια, που θα μεταφέρουν στη δη-
μοτική αρχή τις ανάγκες τις κοινωνίας. Σταχυολογώντας
κάποιες από αυτές, ο Θέμης Παυλόπουλος εστιάζει στην
αναζωογόνηση των γειτονιών ιδίως της Άνω Ν. Σμύρνης,
στον επανασχεδιασμό της δημοτικής συγκοινωνίας και βε-
βαίως στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατό-
μων με αναπηρία.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ  υποψήφιος δήμαρχος Πετρούπολης:

Χτίζουμε κάθε μέρα σχέση εμπι  

Ποιες παρεμβάσεις προτεί-
νετε στους πολίτες σας και

τι θέτετε στο επίκεντρο;

Για εμάς στο επίκεντρο βρί-
σκεται ο δημότης της Πε-

τρούπολης. Αυτή τη σχέση εμπι-
στοσύνης τη χτίζουμε κάθε μέρα
με παρεμβάσεις μας, που συνι-
στούν μέρος εικόνας από το μέλ-
λον που θέλουμε διαμορφώσουμε.

Έχουμε θέσει ήδη δημόσια την
πρότασή μας να ενταχθεί ο δήμος
μας στην δωρεάν ψηφιακή εφαρ-
μογή sense.city, που εκπόνησε το
Πανεπιστήμιο Πατρών. Η εφαρ-
μογή δίνει τη δυνατότητα στον
κάθε πολίτη μέσα από το κινητό
του ή τον υπολογιστή του με μια α-
πλή φωτογραφία να επισημαίνει
στις αρμόδιες υπηρεσίες του δή-
μου όποιο πρόβλημα διαπιστώ-

νει, είτε πρόκειται για λακκούβα
στον δρόμο είτε για κατάπτωση
δέντρου είτε για έλλειψη ηλεκτρο-
φωτισμού. Παράλληλα, ο δημότης
μπορεί σε καθημερινή βάση να
παρακολουθεί την πορεία εργα-
σιών αποκατάστασης. Επειδή α-
κριβώς αγαπάμε την πόλη μας, εί-
χαμε έγκαιρα προβεί στις απαι-
τούμενες παρεμβάσεις προς τον
Οργανισμό Αστικών Συγκοινω-
νιών Αθηνών ώστε να βελτιωθεί
η μετακίνηση των δημοτών μας
προς τον κοντινότερο σταθμό του
μετρό στην Ανθούπολη μέσω της
μόνιμης πλέον  λεωφορειακής
γραμμής 700. Παράλληλα, έχουμε
ζητήσει από τη διοίκηση του ΟΑ-
ΣΑ να πυκνώσουν όλα τα  δρομο-
λόγια προς το μετρό, αλλά και να υ-
πάρχουν οι αναγκαίες υποδομές
για τα ΑμεΑ.

Όμως, δεν αρκούμαστε  σε αυ-
τό! Για εμάς η στήριξη των κοινω-
νικών αναγκών είναι απόλυτη
προτεραιότητα! Γι’ αυτό έχουμε ε-
πεξεργασμένες προτάσεις για τη
δημιουργία ενός σύγχρονου πλέγ-
ματος κοινωνικής πολιτικής, που
μεταξύ όλων των άλλων θα περι-
λαμβάνει Κέντρο Κοινότητας, δυο
Τοπικές Μονάδες Υγείας και Κέ-
ντρο Οικογένειας. Ενώ, με τη δρο-
μολογούμενη πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» επεξεργαζό-
μαστε την αναβάθμιση των παρε-
χόμενων στην τρίτη ηλικία υπηρε-
σιών. Επίσης, με την εκλογή μας
θα προχωρήσουμε την ένταξη νη-
πιαγωγείων και δημοτικών σχο-
λείων στο εθνικό πρόγραμμα των
σχολικών γευμάτων.

Παράλληλα, σχεδιάζουμε να υ-
λοποιήσουμε άμεσα αναπτυξιακές
παρεμβάσεις στην πόλη μας με
αιχμή την αναδιοργάνωση της λει-
τουργίας του Φεστιβάλ Πέτρας, ώ-
στε να αποτελεί δώδεκα μήνες τον
χρόνο σημείο αναφοράς. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα αναπτυχθούν οι υφι-
στάμενες υποδομές του χώρου του
θεάτρου, ώστε να είναι λειτουργικές
για ποικίλες δράσεις επιστημονι-
κού, πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
αλλά και εστιασμένες  στην κοινω-
νική και αλληλέγγυα οικονομία.
Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσα
από μια προγραμματική σύμβαση

Έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές που φέρνουν τον πο-
λίτη κοντά στη διοίκηση του δήμου σχεδιάζει να εισα-
γάγει  ο Μανώλης Μπουσούνης, που κατέρχεται στην
Πετρούπολη, ο οποίος αναπτύσσει στην «Αυγή» της Κυ-
ριακής το όραμά του για μια πόλη σύγχρονη και έτοιμη
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Θέτο-
ντας στο επίκεντρο της στρατηγικής του τον δημότη,
αποζητά για τον ίδιο αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του
με βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και διευκό-
λυνση της καθημερινότητας, απαντώντας στις ανάγκες
για καλύτερες υπηρεσίες στο πεδίο της κοινωνικής πο-
λιτικής, αλλά και της αναψυχής.

Ο ΘΕΜΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι 39 χρόνων. Μεγάλωσε στη Νέα Σμύρ-
νη, όπου μένει και εργάζεται έως σήμερα. Αποφοίτησε από την Ευαγγε-
λική Σχολή και συνέχισε τις σπουδές του στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλη-
τισμό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε Διατροφή του Ανθρώπου
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης. Υπήρξε επί σειρά
ετών αθλητής της καλαθοσφαίρισης και εξακολουθεί να αθλείται ως δρο-
μέας.
Στα φοιτητικά του χρόνια εργάστηκε στον σχολικό αθλητισμό και σήμερα
είναι ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της άσκησης και της διατρο-
φής. Από το 2012 ασχολείται με τα δημοτικά πράγματα μέσα από τη δη-
μοτική παράταξη «Στροφή Ν. Σμύρνης». Είναι μέλος του συντονιστικού
γραφείου του αθλητικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτικό μέλος του Κοι-
νωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης.

«Στο επίκεντρο της
πολιτικής μας

τίθενται η ισόρροπη
ανάπτυξη στον αστικό
ιστό και η αντιμετώπιση
της περιφερειακής
εγκατάλειψης των
γειτονιών, σε αντίθεση με
τα έως τώρα έργα
βιτρίνας, που έχουν
εκτελεστεί κυρίως στο
κέντρο της πόλης.
Σημαντικός, αλλά και
αναγκαίος για εμάς είναι
ο επανασχεδιασμός της
δημοτικής συγκοινωνίας
με στόχο τη μείωση του
κυκλοφοριακού φόρτου»

ΘΕΜΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Σμύρνης:

Στόχος μας η συμμετοχή του δημότη στην πόλη
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ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Υποψήφια δήμαρχος Δάφνης - Υμηττού:

Πρώτο μας μέλημα να νοικοκυρέψουμε την πόλη μας!

Ποιες παρεμβάσεις προτείνε-
τε στους πολίτες σας και τι θέ-

τετε στο επίκεντρο;
Στο επίκεντρο της πολιτικής
μας βρίσκεται ο πολίτης και οι

ανάγκες του! Ο δήμος μας τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω της πολιτικής α-
διαφορίας έχει στερηθεί τα απλά και
αυτονόητα της καθημερινότητας.
Δυστυχώς, με την παρούσα διοίκη-
ση, οι μεγάλες προκλήσεις δεν έ-
χουν απαντηθεί, αλλά έχουν θαφτεί

κάτω από τους λόφους των σκουπι-
διών, που «κοσμούν» τις γειτονιές
μας. Για εμάς, το πρώτο μέλημα εί-
ναι να νοικοκυρέψουμε την πόλη!
Να τη δούμε καθαρή, φωτεινή και
ασφαλή!

Όμως για εμάς, η μεγαλύτερη
πρόκληση είναι να αναδείξουμε τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του δή-
μου μας. Για παράδειγμα, εμβλημα-
τικό για εμάς είναι το Θέατρο Βρά-
χων, που αυτή τη στιγμή μοιάζει ξε-

κομμένο από τον υπόλοιπο δήμο, ε-
νώ θα μπορούσε να «πυροδοτεί»
διαρκώς πολιτισμό. Επίσης, ο χώ-
ρος της Γυμναστικής Ακαδημίας,
που σήμερα είναι υποβαθμισμένος,
πρέπει να αξιοποιηθεί για τον δη-
μότη. Ενώ, σημεία ιστορικής μνή-
μης, που τώρα είναι παραδομένα
στην εγκατάλειψη, όπως το Κάστρο
του Υμηττού και το Μουσείο Μπου-
ζιάνη, μπορούν να αξιοποιηθούν
και να προκαλούν τη «ζήλια» άλλων
λιγότερο τυχερών δήμων. Πρωτα-
γωνιστής στις μεγάλες προκλήσεις
είναι το Καλυκοποιείο, που μπορεί,
με προσεκτικές και συνάμα δυνα-
μικές κινήσεις, να γίνει η καρδιά
του δήμου μας, δίνοντας άλλη πνοή
και αέρα στην περιοχή μας.

Παράλληλα, θα επιδιώξουμε να α-
ναδείξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτή-
ρα των προσφυγικών γειτονιών με
τους ευωδιαστούς κήπους και την

ιστορικότητα της περιοχής μας, τό-
σο της Δάφνης όσο και του Υμητ-
τού, που δεν αναδείχθηκαν από την
απερχόμενη δημοτική αρχή. Εξάλ-
λου, στους δημότες μας αξίζει μια
πόλη ανθρώπινη, δημιουργική, με
διευρυμένους πολιτιστικούς ορίζο-
ντες, με περιβαλλοντικούς πνεύμο-
νες. Μια πόλη που αξίζει να ζεις!

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεά-
σει την άσκηση διοίκησης η

εφαρμογή της απλής αναλογικής;
Ο «Κλεισθένης Ι» είναι ίσως ο
πιο «προκλητικός» νόμος των

τελευταίων ετών. Πραγματικά μια
απόλαυση δημοκρατίας. Ουδείς
μπορεί να προδικάσει πώς θα λει-
τουργήσει στην πράξη η απλή ανα-
λογική, αλλά είναι σίγουρο ότι θα
μας φέρει όλους προ των ευθυνών
μας. Δεν θα μπορεί πλέον να κρυ-
φτεί κανένας πίσω από τον «μεγάλο
αρχηγό». Είναι η ώρα της αλήθειας,
των συγκλίσεων, των συνθέσεων,
χωρίς τις εκ των προτέρων γνωστές
ψηφοφορίες. Έτσι, το δημοτικό συμ-
βούλιο θα έρθει στο επίκεντρο των ε-
ξελίξεων και η αντιπροσωπευτικό-
τητα θα ανατρέψει κατεστημένες
νοοτροπίες. Είναι η ώρα να ξεριζω-
θούν οι δήθεν αυθεντίες και να

πρωταγωνιστήσει ο ουσιαστικός
διάλογος. Όποιος αντέχει την αλή-
θεια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ό-
ποιος αγαπάει την αλήθεια, έχει να
προσμένει πολλά. Ο «Κλεισθένης Ι»
είναι η αγάπη στην ευθύνη!

Μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα νοικοκυρεύ-
ουν την πόλη και ταυτόχρονα θα αναδεικνύουν την ιστο-
ρικότητα των γειτονιών, η Όλγα Χριστινάκη κατέρχεται
στον εκλογικό στίβο με το όραμά της και την ευαισθησία
της για να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις, που όπως
λέει η απερχόμενη δημοτική αρχή τις έχει αφήσει να «θα-
φτούν κάτω από τους λόφους των σκουπιδιών, που ‘κο-
σμούν’ τις γειτονιές μας».

  στοσύνης με τον δημότη!
με την Περιφέρεια Αττικής και το υ-
πουργείο Πολιτισμού.

Με γνώμονα την υπεράσπιση
του δημόσιου χώρου και την ανα-
βάθμιση του πρασίνου -ιδίως σε
μια περιοχή με χαμηλά ποσοστά
βλάστησης- επιδίωξή μας είναι να
υπερασπιστούμε το Ποικίλο Όρος
από τους επίδοξους καταπατητές
και παράλληλα να αναπτύξουμε
δράσεις όπως πεζοπορίες, διαδρο-
μές για  ποδήλατο, που θα τις α-
γκαλιάσουν άμεσα όλο και περισ-
σότεροι πολίτες. Παράλληλα, επι-
διώκουμε μια ολοκληρωμένη πο-
λιτική διαχείρισης απορριμμάτων
για την πόλη μας, ώστε να σταμα-
τήσει το απαράδεκτο φαινόμενο
του ΧΥΤΑ Φυλής. Εμείς επ’ ουδενί
θα δεχθούμε τη χρήση του λατο-
μείου του Μουσαμά ως ΧΥΤΑ και
θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με
τους όμορους δήμους ώστε να γί-
νουμε μέρος της λύσης προωθώ-
ντας τη διαλογή στην πηγή και την
ανακύκλωση παντού θέτοντας ως
προϋπόθεση την εκπαίδευση των
πολιτών.

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρε-
άσει την άσκηση διοίκησης

η εφαρμογή απλής αναλογικής;
Η εφαρμογή της απλής ανα-
λογικής είναι μια βαθιά δη-

μοκρατική θεσμική παρέμβαση,
που θα οδηγήσει σε πιο αποτελε-
σματικές και διαφανείς διαδικα-

σίες. Διαχρονικά καταγράφεται σε
όλα τα Δημοτικά Συμβούλια ότι,
πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, ζη-
τήματα που αντικειμενικά χρή-
ζουν επίλυσης σε μια πόλη περ-
νούν ομόφωνα από όλους τους

συμβούλους. Άρα οι διοικήσεις θα
είναι ουσιαστικά πιο ισχυρές κοι-
νωνικά ώστε να προωθούν καθη-
μερινά τις αναγκαίες παρεμβάσεις
για τη σύγχρονη λειτουργία των
πόλεών μας.

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ είναι 38 χρόνων και από το 1988 ζει
στην Πετρούπολη. Είναι παντρεμένος με την Αθηνά Γιαννουσά και
έχουν αποκτήσει δύο γιους. Το 2012 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές
σπουδές του στη Δημόσια Διοίκηση του Παντείου Πανεπιστημίου έχο-
ντας ήδη πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά. Από την ηλικία των 17 ετών εργάστηκε
στον ιδιωτικό τομέα και αυτή την περίοδο είναι ειδικός σύμβουλος στη
Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. Από νεαρή ηλικία οργανώθηκε
στην Αριστερά και έκτοτε συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες. Σήμε-
ρα είναι επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Ενεργοί Πολίτες» και υπο-
ψήφιος δήμαρχος Πετρούπολης.

Η ΌΛΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ζει και δραστηριοποιείται στον Υμηττό από το 1995.
Παντρεμένη με τον Γιώργο Μακράκη και μητέρα τριών παιδιών, ενεργο-
ποιήθηκε από πολύ νωρίς στις συλλογικότητες των σχολείων τους, κερ-
δίζοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των γονέων και μετουσιώνο-
ντας την αλληλεγγύη σε στάση ζωής. Τα τελευταία έτη, ως πρόεδρος της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Δάφνης-Υμηττού, εκπροσωπεί το γο-
νεϊκό κίνημα του δήμου.Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και άσκη-
σε δικηγορία επί σειρά ετών. Σήμερα εργάζεται στο υπουργείο Οικονομι-
κών και παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο το Δημόσιο
Δίκαιο και τη Δημόσια Πολιτική στη Νομική Σχολή. Έχει, επίσης, μετα-
πτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Θεολογία και την Προαγωγή Ψυχικής
Υγείας και έχει παρακολουθήσει μαθήματα ελληνικής νοηματικής γλώσ-
σας. Διετέλεσε έφορος δημοσίων σχέσεων στη Φοιτητική Ένωση Κρητών,
ενώ επί σειρά ετών παρέδιδε εθελοντικά μαθήματα κρητικών χορών στον
Πολιτιστικό Όμιλο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών. Δραστηριοποιείται
σε διάφορες ομάδες επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ

«Η απλή αναλογική
θα μας φέρει όλους

προ των ευθυνών μας.
Δεν θα μπορεί πλέον να
κρυφτεί κανένας πίσω
από τον “μεγάλο αρχηγό”.
Είναι η ώρα της αλήθειας,
των συγκλίσεων, των
συνθέσεων, χωρίς τις εκ
των προτέρων γνωστές
ψηφοφορίες. Έτσι, το
δημοτικό συμβούλιο θα
έρθει στο επίκεντρο 
των εξελίξεων και η
αντιπροσωπευτικότητα
θα ανατρέψει
κατεστημένες
νοοτροπίες»


