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Γιάννης Σταθόπουλος:  «Θα διοικήσω συζητώντας και συνεργαζόμενος  με τις 

παρατάξεις της αντιπολίτευσης στα προβλήματα της Πόλης».

Δήμαρχος ο Γιάννης

Σταθόπουλος!

Στην πρώτη μετά την εκλογή του στο Δημαρ -

χιακό αξίωμα συνέντευξη αναφορικά με το μον-

τέλο διοίκησης που θα εφαρμόσει, παραχώρησε

στον «Σχολιαστή» ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος ο

οποίος μας είπε τα εξής:

«Σ» Εκλεχτήκατε τελικά Δήμαρχος. Πώς αισθάνε-
στε;
«Προσπαθώ να καταλάβω το μέγεθος της ευθύνης.

Δεν είναι εύκολο, με την έννοια ότι είναι πάρα πολλά

τα προβλήματα. 

Είναι μεγάλη πόλη η Αγία Παρασκευή με όλων των

ειδών τα προβλήματα, μικρά και μεγάλα. Οι πολίτες

θέλουν να μας δουν, να μας πουν τα προβλήματά

τους. Προσπαθώ και μέχρι τώρα ανταποκρίνομαι

νομίζω στο να φτιάξουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και

διαλόγου. Είναι μια δύσκολη στιγμή που όμως την

επιζητήσαμε γιατί όπως έχω πει και παλαιότερα «Δεν

μας παρακάλεσε κανένας να είμαστε υποψήφιοι και

να διεκδικήσουμε το δημοτικό θώκο», γι’ αυτό επι-

βάλλεται ν’ ανταποκριθούμε ακόμα καλύτερα κατά τη

δική μου άποψη και όπως τονίζω «επιβάλλεται να

αναλωθούμε για την πόλη!»

«Σ» Έχετε ζήσει πέντε εκλογικές αναμετρήσεις.
Η τελευταία, του Μαΐου 2014 ήταν η πιο έντονη
για εσάς ; 
«Ήταν η πρώτη φορά που ήμασταν στη δεύτερη

Κυριακή. Πρέπει να σας πω ότι το να είσαι τρίτος είναι

μια κατάσταση που τα τελευταία χρόνια μετά την

απώλεια του Σταύρου Κώτση είχε γίνει επώδυνη δια-

δικασία, διότι υπήρξαμε πάντα τρίτοι. 

Προσπαθήσαμε ως κόρη οφθαλμού να κρατήσουμε

ενωμένη την παράταξη, συμπαγή και το «ψήφος

κατά συνείδηση» να το τηρούμε απαρέγκλιτα. 

Φοβάμαι ότι αυτή τη φορά πολλά μηνύματα μιλάνε

για συμπεριφορές που δεν τις περίμενε κανείς.  

Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα

στοιχεία την επόμενη μέρα επειδή καλούμαστε να

αντιμετωπίσουμε το σύνολο των ανθρώπων που

ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, των παρατάξεων

της όποιας απόχρωσης ως εν δυνάμει συμμάχους,

ως ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να έχουμε

διάλογο και να συναποφασίζουμε».

Στην πρώτη τριάδα

επιτυχόντων 

Δημοτικών Συμβούλων 

ο Σωτήρης Ησαΐας

συνέχεια σελ. 7

σελ. 7

Γιάννης Σιδέρης

Εκδότης - Δημ. Σύμβουλος

Ευχαριστώ από καρδιάς

όσους στήριξαν την 

παράταξή μας! 

σελ.5

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης - Δημοσιογράφος

Το διάστημα των 

δύο Κυριακών, η ήττα του

Βασίλη Ζορμπά 

και η επόμενη μέρα.

σελ. 4 - 5

Ανδρέας Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος 

ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ

Μνημόνια και

Δημοτικές εκλογές.

σελ. 2 - 3
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Η αυλαία των Δημοτικών εκλογών έπεσε αλλά
ο απόηχος της πτώσης σημειοδότησε σημαντι-
κές πολιτικές εξελίξεις σε κεντρικό πλέον επίπε-
δο όπου οι συγκυβερνούντες και συνδιαχειρι -
ζόμενοι τη μνημονιακή μιζέρια είναι αναγκα-
σμένοι πλέον να οδηγηθούν σε εθνικές εκλογές
είτε επειδή η εύθραστη πλειοψηφία που διαθέ-
τουν δεν επαρκεί για τα όσα «ωραία» προγ -
ραμματίζονται για να συνεχίσουν είτε οι «δυνά-
μεις» που τους απέμειναν στο κοινοβούλιο δεν
επαρκούν για να εκλέξουν Πρόεδρο Δημοκ -
ρατίας της αρεσκείας τους.
Θα ακούσετε και θα διαβάσετε πολλές απόψεις και
πολλές ερμηνείες για το αποτέλεσμα των Δημοτικών
εκλογών στην πόλη μας. Σεβαστές οι γνώμες όλων.
Θα ήθελα όμως να καταθέσω και τη δική μου άποψη
για τους λόγους που μας οδήγησαν στην εκλογή του
Γιάννη Σταθόπουλου στο αξίωμα του δημάρχου.  
Για να γίνουν κατανοητοί καλύτερα οι συλλογισμοί
μου πρέπει να θυμηθούμε δύο βασικούς παράγοντες
που διέπουν τις Δημοτικές Εκλογές και που τις
κάνουν να διαφέρουν παντελώς από τις εθνικές.
Δηλαδή στις δημοτικές εκλογές την 1η Κυριακή
συμπολίτες μας που έχουν ενταχθεί στα διάφορα
ψηφοδέλτια των υποψηφίων δημάρχων, σηκώνουν
το βάρος της όποιας νίκης σημειωθεί. 
Τη 2η Κυριακή η ψηφοφορία κρίνεται από την επιλο-
γή ενός εκ των δύο υποψηφίων δημάρχων.
Την 1η Κυριακή η παράταξη που αναδεικνύε-
ται πρώτη το οφείλει στο «καλύτερο» ψηφοδέ-
λτιο που θα καταφέρει να συγκεντρώσει στους κόλ-
πους του συμπολίτες μας οι οποίοι κατάφεραν να
πείσουν γνωστούς, φίλους, συγγενείς αλλά και
αγνώστους για τη σκοπιμότητα της εκλογής τους στο
αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. 
Την 1η λοιπόν Κυριακή, αν κάποιος ρίξει μια προσεκ-
τική ματιά στα ψηφοδέλτια των τριών βασικών
υποψηφίων Δημάρχων θα δει ότι έλειπε και από τα
τρία ο μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας οι οποίοι θα
μπορούσαν να συλλέξουν ένα αριθμό ψήφων. 
Επρόκειτο δηλαδή στην ουσία, εκτός ελαχίστων εξαι-
ρέσεων για ψηφοδέλτια χωρίς ηχηρά ονόματα αλλά
με ανθρώπους «φρέσκους» στα πολιτικά δρώμενα,
άρα και άφθαρτους σε σύγκριση με μεγάλα αλλά
φθαρμένα λόγω των δικών τους επιλογών ονόματα. 
Την 1η λοιπόν Κυριακή το ψηφοδέλτιο του Βασίλη
Ζορμπά ήταν λογικό ότι θα καταλάμβανε την πρώτη
θέση κι αυτό όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά για το
γεγονός ότι εκτός των ολίγων γνωστών προσωπικο-
τήτων, οι περισσότεροι υποψήφιοι ήταν προσωπικές
επιλογές του Βασίλη Ζορμπά οι οποίες είχαν επιλεχθ-
εί για την κομματική, αντικομμουνιστική και αντισο-
σιαλιστική ταυτότητά τους. Βεβαίως υπήρξαν και
«παρουσίες» του ευρέως δημοκρατικού χώρου οι
οποίες όμως δεν ήταν τίποτα άλλο παρά καλοδιαλεγ-
μένα άλλοθι – προσωπικοί φίλοι του δημάρχου για να
υποστηρίξουν την καμπάνια περί δήθεν ανε-
ξάρτητης από τη Νέα Δημοκρατία δημοτικής
παράταξης με «πλουραλισμό». 
Επίσης δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι το «συνονθύλευμα» των «Μαζί» το οποίο
μετεξελίχθηκε σε «Συμμαχία Ευθύνης», ένας πολι-
τικός όρος ιδιαίτερα αρεστός στον κ. Δημήτρη Αλεφ-
αντή ο οποίος διέθεσε κι ένα από τα ακίνητά του στην
Αγίου Ιωάννου για τις ανάγκες του προεκλογικού
αγώνα της παράταξης, δεν θα άντεχε σε μια δεξι-
όστροφη πολιτική αφού το μεγαλύτερο μέρος των
ακολουθούντων του κ. Γιαννακόπουλου ανήκε στο
ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στην φιλοβενιζελική πτέρυγα. 
Η άνοδος στη δεύτερη θέση της «Συνεργασίας
Πολιτών» με τις όποιες μετεξελίξεις μέχρι τη «Νίκη
των πολιτών» ήταν για όλους ανεξαιρέτως τους σοβα-
ρά σκεπτόμενους και ειλικρινά εκφραζόμενους αναμ -
φίβολη γιατί γύρω από την προσωπικότητα του Γιάν-

νη Σταθόπουλου είχε σχηματιστεί μια ευρεία δημοκ -
ρατική συμπαράταξη που ξεκινούσε από τον τ.
δήμαρ χο Αντώνη Σιδέρη και άλλα στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας, κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος του εξυχρο-
νιστικού και Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ που εκφρά-
στηκαν κυρίως από τις υποψηφιότητες του Κώστα
Χατζηανδρέου, του Σωτήρη Παπαμιχαήλ, της Μαρ-
γαρίτας Καβρουδάκη – Δημητρίου, της Μαρίας Κον-
τοπούλου, του Δημήτρη Μπεθάνη και του Νίκου
Φαλκώνη, συμπεριελάμβανε τη ΔΗΜΑΡ με υποψή -
φιο το Γραμματέα της  Αγίας Παρασκευής, Βασίλη
Τραυλό και το μέλος της Νίκο Σόβολο, τον ΣΥΡΙΖΑ με
υποψήφιους τον γραμματέα Πάνο Γκόνη καθώς και
μέλη της τοπικής του οργάνωσης, υποψήφιους από
τους Οικολόγους – Πράσινους και προσωπικότητες
από διάφορους άλλους πολιτικούς χώρους. 
Η απώλεια μιας έδρας για τον Ανδρέα Γκιζιώτη ήταν
κατά τη γνώμη μου αναπόφευκτη για λόγους που ο
ίδιος αλλά και το κόμμα του γνωρίζουν καλύτε-
ρα και από μένα… 
Η είσοδος ενός Δημοτικού Συμβούλου από τους
“Φυσάει Κόντρα” για όσους είχαν παρακολουθήσει
τις συγκεντρώσεις και την προσπάθεια που κατέβα-
λαν τα μέλη της μόνο συμπτωματική δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί, όπως επίσης φιλότιμες ήταν οι προ-
σπάθειες και του Αλέξη Μουστόγιαννη να αποδείξει
ότι παρά τα ολισθήματα, τις μηνύσεις, τη διαπόμπευ-
ση και την εναντίον λασπολογία κατάφερε να
εμπνεύσει πολλά μέλη και υποστηρικτές της ΟΝΝΕΔ. 
Φτάσαμε έτσι την επομένη των εκλογών της 1ης Κυ -
ριακής όπου εκτός της υποχρέωσης των δύο μονο-
μάχων να δηλώνουν αισιόδοξοι για την εκλογή τους,
η αβεβαιότητα ήταν διάχυτη αφού η μεταξύ τους δια-
φορά των 5 ποσοστιαίων μονάδων μπορούσε θαυμά-
σια να ανατραπεί όπως είχε γίνει και το 2010. 
Επειδή όλοι κατοικούμε στην Ιερουσαλήμ
(βλέπε Ελλάδα) κι όλα αυτά που γράφουμε τώρα δεν
τα διαβάζουν «ξένοι» για να κατηγορηθώ ότι προ-
σβάλλω τη χώρα μου αλλά τα λέμε μεταξύ μας, τα
«θεσμικά», «το ευ αγωνίζεσθαι», «η ευγενής
άμιλλα» και όλα αυτά που κάποτε σήμαιναν όχι
απλώς κάτι αλλά την ουσία των πραγμάτων,
σήμερα δεν είναι παρά απλές λέξεις χωρίς
αντίκρισμα, κάτι σαν τα γραμμάτια που κανείς δεν
υπογράφει και κανείς δεν δέχεται. 
Τα λέω αυτά γιατί οι αποτυχόντες να εισέλθουν στο
δεύτερο γύρο, ήταν υποχρεωμένοι να δηλώνουν
«ουδέτεροι» κι ότι δεν θα υποστηρίξουν κανέναν εκ
των δύο μονομάχων αλλά στην ουσία ήξεραν πολύ
καλά ότι κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να συμβεί αφού τα
«παζάρια», οι συζητήσεις και το «περίγραμμα» των
πιθανών συνεργασιών είχαν ήδη δημιουργηθεί. 
Δεν λέω μ’ αυτό ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων
γύρισαν πόρτα πόρτα κι έλεγαν “ψηφίστε Σταθ-
όπουλο ή Ζορμπά” αλλά αρκούν ορισμένες κινή-
σεις, ορισμένες εκφράσεις, ορισμένες εμφανίσεις και
ορισμένες συμπεριφορές για να πεις εύγλωττα προς
τους ενδιαφερόμενους που θα ήθελες να γείρει η πλά-
στιγγα. 
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το χώρο της Νέας Δημο-
κρατίας. Είναι σαφές ότι το ένα από τα δύο μνημο-
νιακά κόμματα γατζωμένο από την εξουσία, το τελευ-
ταίο πράγμα που θα ήθελε θα
ήταν να δει τις δυνάμεις του κατα-
κερματισμένες σε κάθε Δήμο και
πολλά στελέχη του να ακολουθούν
την πολιτική που είχε χαράξει ο κ.
Σαμαράς όταν είχε φύγει από τη
Ν.Δ. κι είχε δημιουργήσει τη Πολι-
τική Άνοιξη… 
Ο κ. Σαμαράς είναι πια πρωθυπο-
υργός της χώρας και βεβαίως
υπέρμαχος της ενότητας και δεν
είχε ουδεμία διάθεση να επιτρέψει

να εμφανιστούν αντάρτες οι οποίοι θα επέτρεπαν με
τη στάση τους στον ΣΥΡΙΖΑ να πα νηγυρίσει ένα
θρίαμβο και να ζητήσει άμεσα εκλογές. 
Έτσι λοιπόν στην πόλη μας αποτυχών βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας με προϊστορία οικογενειακή στο
προάστιό μας ανέλαβε να καλέσει στο σπίτι του
και να τραβήξει το αυτί αυτών που είχαν βγει
έξω από το “μαντρί” προσφέροντας παράλ-
ληλα καλοπληρωμένη θέση εξουσίας σε υπο-
ψήφιο παράταξης που είχε αποτύχει να περά-
σει στο δεύτερο γύρο με αντάλλαγμα τη στήριξη του
Βασίλη Ζορμπά και το «βάψιμο» στον πολιτικό χάρτη
με μπλε χρώμα του προαστίου μας. 
Κατέστησε δηλαδή σαφές η Νέα Δημοκρατία προς
όλους όσοι είχαν προσωπικά ή άλλα παράπονα από
το Βασίλη Ζορμπά και τη διοίκησή του αλλά είχαν τη
διάθεση να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα κοινά
υπό τη σημαία της, ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουν
αυστηρά και απαρέγκλιτα τη γραμμή του κόμματος,
γεγονός που υποχρέωσε πολλούς δεξιούς ψηφοφόρ-
ους οι οποίοι ορκίζονταν ότι θα έκοβαν το χέρι
τους αλλά δεν θα ψήφιζαν Ζορμπά, Και να τον
ψηφίσουν Και αρτιμελείς να παραμείνουν…
Εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που ήταν κάποτε είναι
προφανές ότι το ίδιο θα συνέβαινε και στην παράταξη
του κ. Βασίλη Γιαννακόπουλου. Σήμερα όμως
υπάρχουν το κόμμα του κ. Βενιζέλου, υπάρχουν
«Ελιές», «Ποτάμια», «Ρεματιές» και «Ρουμάνια»,
«Λόγγοι και ραχούλες» αλλά ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει! 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και συγκυβέρνηση
Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ την οποία ένωνε η κοινή αγωνία για
την πιθανή απώλεια της εξουσίας από τον συνεχώς
ανερχόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν τοπικά ασκήθη-
καν πιέσεις ή δόθηκαν υποσχέσεις από πλευράς
ΠΑΣΟΚ προς τον κ. Γιαννακόπουλο για να συνεργα-
στεί με τον κ. Ζορμπά με στόχο την αποτροπή εκλο-
γής του και από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηριζόμενου Γιάν-
νη Σταθόπουλου
Το αν δόθηκαν «ανταλλάγματα» έμμισθων θέσεων ή
άλλων πολιτικών ανταλλαγμάτων ουδείς το γνωρίζει.
Αυτά όμως που όλοι γνωρίζουμε είναι τα εξής: 
1) Την ημέρα της τελευταίας συγκέντρωσης του κ.
Σταθόπουλου, απέναντι ακριβώς στις καρέκλες γνω-
στού ζαχαροπλαστείου κάθονταν μαζί ο κ. Γιαννακό-
πουλος, ο κ. Ζορμπάς και ο κ. Μουστόγιαννης. Κι αν
αυτό δεν αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα, ποια
άλλη πράξη την αποτελεί ; 
2) Υποψήφιοι του κ. Γιαννακόπουλου – επιφανή
κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν εκφράσει
ευαρέσκεια προς το πρόσωπο του κ. Σταθόπουλου
ξαφνικά «άλλαξαν» ρότα για άγνωστους λόγους. 

Μνημόνια και Δημοτικές εκλογές.

Ανδρέας Μπαλωτής 

Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΑ - ΠΟΕΣΥ
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åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êá íü íåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.  
Ïé áðüøåéò ðïõ åê öñÜ æï íôáé óôá åíõðü ãñá öá Üñèñá êáé óå óõ íåíôåýîåéò äåí åêöñÜ æïõí áðá -
ñáßôçôá êáé ôçò ãíþìç ôçò åöç ìå ñß äáò, åíþ ï åê äüôçò äéáôçñåß ôï äéêáß ù ìá íá ðå ñéêü ð ôåé êáôÜ
ôçí êñßóç ôïõ, åðé óôïëÝò ðïõ äçìï óéåý ïí ôáé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé äåí èá ìåôá âëç èåß ôï íüçìÜ
ôïõò.
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Βασίλης Ζορμπάς: Τρεις οικογέ-
νειες θα διοικήσουν την πόλη

Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Αγίας Παρασ -
κευής που στήριξαν και την δεύτερη Κυριακή των Αυτο -
διοικητικών εκλογών την Παράταξη «Αγία Παρασκευή,
η πόλη μας» και συνετέλεσαν στο  να επιτύχει  η Παρά-
ταξή μας ένα αποτέλεσμα εκλογικά ισοδύναμο. (Διαφο-
ρά 190 ψήφων συν-πλην).
Είναι προφανές ότι οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής δεν πείστηκαν  για την τερά-
στια προσπάθεια που καταβάλλαμε ως Διοίκηση τα 3,5 τελευταία χρόνια.
Από την μελέτη των εκλογικών αποτελεσμάτων ευκόλως συνάγεται ότι τοπικά
υπήρξαν πολιτικές «υπόγειες» διαδρομές  μεταξύ της Χρυσής Αυγής, του ΣΥΡΙΖΑ
και της Παράταξης του κ. Σταθόπουλου.
Η πόλη αποφάσισε να διοικηθεί για τα επόμενα 5 χρόνια από 3 ετερόκλητες οικο-
γένειες που συνενώθηκαν  προεκλογικά και κατάφεραν , σε συνεργασία με το
ΣΥΡΙΖΑ , να επικρατήσουν. 

Βασίλης Γιαννακόπουλος:
Συγχαίρω το Γιάννη Σταθόπουλο

Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνεργάτες μου, τους εθε-
λοντές και όλους όσοι μας ακολούθησαν στον προεκλο-
γικό αγώνα.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας, για τη
δύναμη που μας έδωσαν με την ψήφο τους. Σε ένα γενικότερο
κλίμα πόλωσης, η «Συμμαχία Ευθύνης», μια νέα, ανεξάρτητη
παράταξη, έφερε μια ουσιαστική ανανέωση στα δημοτικά δρώμενα της πόλης και
ως προς τις θέσεις της, αλλά και ως προς την εντιμότητα με την οποία προσέγγισε
τις εκλογές.
Θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις δημοτικές παρατάξεις της Αγίας Παρασκευής για
τη μάχη που έδωσαν στον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στο δεύτε-
ρο γύρο, η «Συμμαχία Ευθύνης» στο σύνολό της και εγώ προσωπικά, κάναμε μια
απολύτως συνειδητή επιλογή: κρατήσαμε μια στάση ουδετερότητας απέναντι σε
κάθε μία από τις εναπομείνασες αντιμαχόμενες παρατάξεις και απείχαμε από
κάθε είδους επιρροή στην εκλογική συνείδηση των δημοτών.
Οι δημότες της Αγίας Παρασκευής επέλεξαν για δημοτική αρχή τη δημοτική παρά-
ταξη «Νίκη των Πολιτών» και δήμαρχο τον Γιάννη Σταθόπουλο.
Τον συγχαίρω θερμά και του εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο που
καλείται να επιτελέσει. Από τη θέση μου, δεσμεύομαι απέναντι σε κάθε έναν
συμπολίτη μου πως θα συμπορευτώ με το δημοτικό συμβούλιο στο δρόμο της διεκ-
δίκησης όσων απαιτούνται για την ανάπτυξη και την πρόοδο στην πόλη μας,
συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός Δήμου με πραγματικά προοδευτικό και ουσια-
στικά συμμετοχικό χαρακτήρα.

Γιάννης Σταθόπουλος: 
Νίκη όλης της Αγίας Παρασκευής

Συμμετοχή, Αλληλεγγύη, Ανάπτυξη, Δημοκρατία

Το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής  25/5 στην
Αγία Παρασκευή επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο
πως η πόλη μας θέλει να πάει μπροστά ενωμένη δίχως
διαχωριστικές γραμμές.
Όπως είπαμε πριν την εκλογική αναμέτρηση, ο μεγάλος αντίπα-
λος δεν είναι οι άλλες παρατάξεις, ο μεγάλος αντίπαλος για εμάς
είναι τα προβλήματα και αυτά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.
Νικητής των εκλογών είναι η Αγία Παρασκευή, οι κάτοικοι, η προοπτική μας. Δεν
είναι η νίκη μιας παράταξης, είναι η νίκη των πολιτών του τόπου. Είναι η νίκη της
δημιουργίας, της ελπίδας, της ανάπτυξης. Είναι μια νίκη που ανήκει σε όλους τους
Αγιοπαρασκευιώτες. Γιατί οι δημότες αναγνώρισαν και αγκάλιασαν την κοπιαστι-
κή δουλειά, το ήθος, το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για τον τόπο.
Σας ευχαριστώ όλους και σας καλώ να συμμετέχουμε μαζί στην επόμενη μέρα για
τον τόπο μας. Για να οικοδομήσουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας,
συμμετοχής, ανάπτυξης και δημοκρατίας.
Σε αυτή την κοπιώδη αλλά και γεμάτη προκλήσεις περίοδο που θα ξεκινήσει σε
λίγους μήνες, σας θέλουμε κοντά μας. Δήμος και δημότες μαζί, ενωμένοι.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους.
Y.Γ. Όσον  αφορά την ανακοίνωση του απερχόμενου Δημάρχου, η απά -
ντησή μας είναι ότι : «Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».  

3) Εκδόθηκε ανακοίνωση από το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά με την οποία ο
δήμαρ χος όχι μόνο αναιρούσε όλα όσα έλεγε εναντίον του κ. Γιαννακόπουλου τα
οκτώ χρόνια αντιπολίτευσης αλλά και στα τέσσερα χρόνια που άσκησε διοίκηση
με αποκορύφωμα το αξέχαστο «όποιο συρτάρι κι αν ανοίξω κ. Γιαννακό-
πουλε βρίσκω κι ένα σκάνδαλο»αλλά εξυμνούσε το έργο και την προσφορά
του στην πόλη!!!
4) Επειδή όμως ο κ. Ζορμπάς δεν είχε λασπολογήσει μόνο εναντίον του κ. Γιαν-
νακόπουλου αλλά «ο ανεμηστήρας είχε πετάξει λάσπη και σε όλα τα στελέχη
του», ο δήμαρχος εξαναγκάστηκε να παραστεί σε κομματική εκδήλωση – γιορτή
μέλους της παράταξης του κ. Γιαννακόπουλου όπου ο δήμαρχος χόρεψε ζεϊμπέ-
κικο μαζί με τα «συντρόφια» για να παν στην ευχή τα παλιά…
5) Ο κ. Γιαννακόπουλος και ο κ. Ζορμπάς τον τελευταίο που θα ήθελαν να δουν
δήμαρχο ήταν τον κ. Σταθόπουλο ο οποίος προεκλογικά, εκτός των άλλων, ήταν
ο μόνος που είχε το πολιτικό θάρρος να πει ότι αν εκλεγεί θα είναι με την πόλη
και όχι με τα συμφέροντα. Ας μην ξεχνάμε ότι τόσο ο κ. Γιαννακόπουλος
όσο και ο κ. Ζορμπάς είναι πολιτικοί και προσωπικοί φίλοι με τον κατα-
δικασθέντα για την παράνομη κατεδάφιση του εθνικού κληροδοτήμα-
τος - βίλα Σιστοβάρη, επιχειρηματία Λάμπρου Σαμουρέλη, τον οποίο
και ουδέποτε ως δήμαρχοι στο παρελθόν έθιξαν επαγγελματικά.  
Οι άλλες δημοτικές παρατάξεις, πλην αυτής του κ. Μουστόγιαννη ο οποίος
έσπευσε να συμφωνήσει για τη στήριξη στο πρόσωπο του Βασίλη Ζορμπά, δηλα-
δή η «Λαϊκή Συσπείρωση» και το «Φυσάει Κόντρα» με ανακοινώσεις τους διευ-
κρίνισαν ότι η απόφασή τους ήταν να μην στηριχθεί κανένας εκ των δύο υποψ-
ηφίων αλλά να καταφύγουν στο «Λευκό». Δεν πιστεύω ότι έγινε ακριβώς έτσι κι
έχω τους λόγους μου…  
Με αυτή την εικόνα, δηλαδή με το 35% περίπου του Βασίλη Ζορμπά συναθ -
ροιζόμενο με το 17% περίπου του Βασίλη Γιαννακόπουλου έδινε ένα άθροισμα
περίπου 52%, το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής φάνταζε ως περίπου ορι-
στικό κι έφερνε τη «συμπολίτευση» στη διοίκηση του Δήμου. 
Σε συζητήσεις  που είχα με όσους είχα για το τι θα γινόταν τη δεύτερη Κυριακή,
είχα πει ότι αυτοί που ασκούν κεντρικά την τέχνη της εξουσίας είχαν κάνει ένα
λάθος, δηλαδή είχαν βάλει τις ευρωεκλογές μαζί με τις επαναληπτικές δημοτικές
εκλογές  αντί να τις βάλουν με τις αντίστοιχες της πρώτης Κυ ριακής. 
Πίστευα ότι αυτό ήταν λάθος επειδή δεν υπολόγιζαν την ψήφο διαμαρτυρίας η
οποία θα εκφραζόταν κυρίως στις ευρωεκλογές, αφού το χε ζητήσει και ο
ΣΥΡΙΖΑ εν ήδη δημοψηφίσματος κι αυτή του η πρόσκληση αποδείχθηκε ορθή
από το γεγονός ότι προσωπικά είναι η πρώτη φορά που βλέπω στην επαναλ-
ηπτική εκλογή δημοτικών εκλογών να προσέρχονται περισσότεροι ψηφοφόροι
απ’ ότι την πρώτη Κυριακή. 
Αυτοί οι περισσότεροι ψηφοφόροι ήταν εκείνοι οι οποίοι οδηγούνταν
στην κάλπη με γνώμονα ένα μεγάλο «ΌΧΙ» προς κάθε τι που είχε σχέση
με το μνημόνιο και «ΝΑΙ» προς κάθε αντιμνημονιακή πρόταση. 
Ήταν λοιπόν απόλυτα φυσικό το πλασματικό 56% να ανατραπεί άρδην αφού
αυξήθηκαν οι ψηφοφόροι. Βεβαίως το γεγονός αυτό δεν μετριάζει τη δικαίωση
των αγώνων του Γιάννη Σταθόπουλου, ούτε τη συνέπεια και το ήθος του. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος είχε ηγηθεί μιας πανδημοκρατικής συσπείρωσης η
οποία συμπεριελάμβανε όπως είπαμε και τον ΣΥΡΙΖΑ με ένα εντελώς δικό του
πρόγραμμα ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κομματική γραμμή.  
Οι εκλογές τελείωσαν ανεξάρτητα από το πώς ο καθένας μας τις ερμηνεύει ή θα
τις ήθελε. 
Αυτό που μένει είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μια παρά-
ταξη που στηρίχθηκε στο «όνειρο», στην «ελπίδα», στην «αλληλεγγύη» στον
«άνθρωπο» αναλαμβάνει τις τύχες της πόλης. 
Είναι ένα προσωπικό στοίχημα για τον Γιάννη Σταθόπουλο και μια προοπτική
για αυτούς που τον ακολούθησαν. Η νέα διοίκηση διαθέτει την απαραίτητη πλει-
οψηφία να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Έχει την απόλυτη πλειοψηφία να
φτιάξει αυτά που πιστεύει ότι χρειάζεται η Αγία Παρασκευή.
Το αν θα τα κάνει ή θα εμπλακεί σε ατέρμονες φιλολογικές συζητήσεις για το «αν
το αυγό έκανε την κότα ή το αντίθετο» είναι αποκλειστικά και μόνο στο χέρι της.
Ο κώδικας είναι σαφής, η διοίκηση διοικεί. Η αντιπολίτευση ελέγχει και αν
κάποια συναίνεση υπάρχει σε κάποια θέματα, καλώς να ορίσει. 
Αν όχι οι διοικήσεις οφείλουν να προχωρούν και να υλοποιούν αυτά που ευαγ-
γελίστηκαν. Όλα τ’ άλλα αν υπάρξουν θα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.     
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Οι εκλογές τελείωσαν, οι προγνώσεις των
δημοσκοπήσεων για άλλη μια φορά έπεσαν
έξω, η χώρα μας συνεχίζει να στέκεται όρθια
παρά τις απειλές των συστηματικών μέσων για
επικείμενες καταστροφές σε οικονομία - κοι-
νωνία και οι πολίτες πλέον επανέρχονται σιγά
σιγά στην καθημερινότητα.
Μια καθημερινότητα γεμάτη προβλήματα και άγχος,
με  έλλειψη ελπίδας και προοπτικής κι όσοι περίμεναν
από τις εκλογές και μετά να αλλάξουν αυτές οι συν -
θήκες διαψεύστηκαν ευελπιστώντας τώρα στην
καλοκαιρινή ραστώνη να τους κάνει να ξεχαστούν. 
Είναι σαφές ότι τα αποτελέσματα των εκλογών, είτε
ευρωεκλογών, είτε σε επίπεδο Περιφέρειας είτε σε
αντίστοιχο Δήμων, δεν καθορίζονται δύο ή τρεις
μήνες πριν τις εκλογές, όπως εσφαλμένα πολλοί
θεωρούν, αλλά καθορίζονται από δουλειά σε βάθος
χρόνου. Δεν είναι λίγοι αυτοί, και συνήθως βρίσκον-
ται σε πόστα διοίκησης, που θεωρούν ότι οι πράξεις
(σωστές ή λανθασμένες) ή η έλλειψη αυτών θα
σβηστούν από τη μνήμη των πολιτών αν τους δοθούν,
λίγες μέρες πριν μπουν στο παραβάν, καθρεφτάκια
και χάντρες όπως έκαναν κάποτε οι δυτικοί στους
ινδιάνους για να τους πάρουν το χρυσό.     
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω
είναι η ήττα του Βασίλη Ζορμπά στην Αγία Παρα σ -
κευή.
Όπως σε όλη τη χώρα έτσι και στην Αγία Παρασκευή
ακούγονταν από πολλά στρατόπεδα προγνωστικά
των εκλογών, φυσικά με το κάθε στρατόπεδο να
μεταδίδει στην μικρή μας κοινωνία το πιο συμφέρον
σενάριο που έθετε το ίδιο στην πρώτη θέση. 
Πέρα όμως από τα προγνωστικά η κάλπη «μίλησε»
και έστειλε κάποια μηνύματα.   
Το πρώτο και κυριότερο μήνυμα είχε ως παρα-
λήπτη τα πολιτικά κόμματα και τα στελέχη τους,
το περιεχόμενο του οποίου έλεγε ότι δεν είναι καλό να
προβαίνουν σε προγνωστικά, ωσάν και οι εκλογές
είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, γιατί «πέφτουν έξω»,
όπως και έγινε. 
Το λέμε αυτό γιατί πριν τις εκλογές συζητήσεις επί
συζητήσεων γινόντουσαν για το κατά πόσο η παρά-
ταξη του Βασίλη Ζορμπά, αυτή που διοικούσε, θα
κατάφερνε την εισαγωγή της στο δεύτερο γύρο των
εκλογών. Μάλιστα είχε διοχετευτεί στην πόλη ότι ο
Γιάννης Σταθόπουλος με την παράταξή του ήταν
σίγουρα πρώτοι και πιθανότατα με διαφορά από τη
δεύτερη θέση την οποία διεκδικούσαν σώμα με σώμα

Βασίλης Ζορμπάς και Βασίλης Γιαννακόπουλος. 
Τελικά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου μόνο αυτό
δεν έδειξε, διότι ο Βασίλης Ζορμπάς κατάφερε να
εκλεγεί πρώτος με 8.000 ψήφους (34.46%). 
Ο κ. Ζορμπάς κατάφερε να συσπειρώσει ένα μεγά-
λο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, παρά την ταυτό χ -
ρονη κάθοδο του τυπικά ανεξάρτητου αλλά ουσιαστι-
κά νεοδημοκράτη Αλέξανδρου Μουστόγιαννη,
κερδίζοντας επιπλέον έδαφος από το χώρο της ακρο-
δεξιάς, του κέντρου και λίγο από την κεντροαριστερά.
Δεύτερος με 6.897 ψήφους και ποσοστό 29,7%
εκλέχθηκε ο Γιάννης Σταθόπουλος καταφέρνοντας
για πρώτη φορά να μπουν αυτός και η παράταξή του
στο δεύτερο γύρο ύστερα από αγώνες 15 ετών. 
Ο κ. Σταθόπουλος όχι μόνο για πρώτη φορά πέρασε
στη «δεύτερη φάση» αλλά κατάφερε να βγει και
νικη τής.    
Τρίτος με 4.172 ψήφους και ποσοστό 18.97% ήρθε ο
κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος γεγονός που αποτελεί
ένα σημαντικό μήνυμα των εκλογών, αυτό της πολι-
τικής σύνταξης και το οριστικό τέλος του πρώην
δημάρχου στη διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου
στο μέλλον. Ο κ. Γιαννακόπουλος όχι μόνο δεν κατά-
φερε να μπει στο δεύτερο γύρο αλλά ούτε καν να
πλησιάσει τη δεύτερη θέση αφού απείχε από τον Γιάν-
νη Σταθόπουλο πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες. 
Τέταρτος έφτασε στον τερματισμό ο Ανδρέας Γκι-
ζιώτης και η «Λαϊκή Συσπείρωση» με 2.058 ψήφους
και ποσοστό 8.86%, μόλις 21 ψήφους μακριά από την
εκλογή δεύτερου Δημοτικού Συμβούλου. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έπεσε κατά περίπου 5
μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2010, πτώση
που ίσως οφείλεται στην μορφή αντιπολίτευσης προς
τον κ. Ζορμπά τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια και σίγου -
ρα στην εμφάνιση της παράταξης «Φυσάει Κόντρα». 
Πέμπτος και παρά τον πόλεμο που δέχθηκε από τους
ομοϊδεάτες του ήταν ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης
καταφέρνοντας να κερδίσει 1053 ψήφους των
συμπολιτών μας (ποσοστό 4.53%) αποδυναμώνοντας
επί της ουσίας τον Βασίλη Ζορμπά στον πρώτο γύρο. 
Έκτη η παράταξη «Φυσάει κόντρα» με 1.039 ψή φους
και ποσοστό 4.47%. Στο συντηρητικό προάστιο της
Αγίας Παρασκευής αποτελεί έκπληξη η εκλογή με
τέτοιο ποσοστό ενός Δημοτικού Συμβούλου μιας
καθαρόαιμης εξωκοινοβουλευτικής αριστερής
παράταξης. 
Στο δεύτερο γύρο των εκλογών νικητής όπως ανα -
φέραμε ήταν ο Γιάννης Στα θόπουλος καταφέρνο -

ντας με 11.919 ψήφους και
ποσοστό 50,82% να εκλεγεί
δήμαρχος έναντι του Βασίλη
Ζορμπά που έπεισε 11.533
πολίτες, ποσοστό δηλαδή
49,18%. 
Το τρίτο μήνυμα των πολιτών
ήταν πλέον ξεκάθαρο σ’ αυτή
τη φάση. Τα μέλη της
διοίκησης του Βασίλη Ζο ρ -
μπά επιβραβεύτηκαν για τα
έργα που είχαν ολοκληρωθεί
(ακόμα και κάποια που άρχι-
σαν ή ολοκληρώθηκαν κυρ-
ιολεκτικά την τελευταία
περίοδο) όπως και για τη σχετικά καλή διαχείριση
των οικονομικών. Ωστόσο ο ίδιος ο δήμαρχος
τιμωρήθηκε για το ύφος, τη συμπεριφορά και τις
πολιτικές του κυβιστήσεις κατά τη διάρκεια όλης της
διοίκησής του καθώς και λίγες μέρες πριν τις εκλογές.  
Ο κ. Ζορμπάς παρά το γεγονός ότι την ύστατη στιγ-
μή, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, άρχισε να αποκτά
μια κάπως επικοινωνιακή πολιτική, καθότι είναι
ευρέως γνωστό ότι είναι κάθετα αντίθετος σε τέτοιες
στρατηγικές, παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να πείσει
ως πρόσωπο, δηλαδή ως δήμαρχος. Σε συνδυασμό με
την πόλωση που είχαν προκαλέσει τα κόμματα της
Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός στην Αγία Παρασκευή
περίτρανα προτίμησε να επιλέξει την «Αλλαγή»,
μέσω του προσώπου του κ. Σταθόπουλου που
συγκέντρωνε γύρω του αρκετές δυνάμεις (κομματι-
κές και μη) από διαφορετικούς χώρους. Ο λαός
δηλαδή επέλεξε μία αντιμνημονιακή πολιτική.  
Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι η νίκη
Σταθόπουλου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και
ως αποκλειστική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Την αντιμ-
νημονιακή ψήφο που έλαβε ο κ. Σταθόπουλος την
χρωστά εν μέρει στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ψηφοδέλ -
τιο της παράταξης,  μίας δημοκρατικής πανστρατιάς
από ανθρώπους πολλών χώρων, όπως την Νέα Δημο-
κρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ, τους Οικολόγους που
μέσω του προσώπου του κ. Σταθόπουλου κατάφεραν
να εξαγγείλουν μία αντίθετη πολιτική απ’ αυτή του
Βασίλη Ζορμπά. Μία πολιτική δηλαδή αντιμ-
νημονιακή αλλά όχι βάση προγράμματος
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το συμπέρασμα διαπιστώνεται αν
κοιτάξει κανείς τα ποσοστά που πήρε στους Δήμους ο
ΣΥΡΙΖΑ θέτοντας σε υποψηφιότητα δήμαρχο καθα-
ρά προερχόμενο από τον κομματικό σωλήνα. Ίσως
για τον ΣΥΡΙΖΑ το αποτέλεσμα και ο τρόπος που επε-
τεύχθη από τον Γιάννη Σταθόπουλο στην Αγία Πα -
ρασκευή να αποτελέσει παράδειγμα στο μέλλον,
δηλαδή να λάβει το μήνυμα για προσέγγιση της κοι-
νωνίας με «άνοιγμα» του κόμματος κι όχι με άσκηση
πολιτικής υπό κλειστές τις θύρες του.   

Το διάστημα των δύο Κυριακών, 
η ήττα του Βασίλη Ζορμπά 

και η επόμενη μέρα.

Χρήστος Μπαλωτής

Εκδότης - 

Δημοσιογράφος
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Επιστρέφοντας στο τοπικό επίπεδο, το ενδιαφέρον
των εκλογών εστιάστηκε στο χρονικό διάστημα
μεταξύ των δύο Κυριακών λόγω των
συμμαχιών που έγιναν ή Δεν έγιναν. 
Μεταξύ λοιπόν των δύο Κυριακών υπήρχε η περι-
έργεια για το πώς θα κινηθεί η παράταξη του κ.
Γιαννακόπουλου όντας τρίτη σε κατάταξη. Αν
δηλαδή θα στήριζε κάποιον από τους δύο υπο -
ψηφίους κι αν ναι ποιον, ή αν θα έμενε αμέτοχη. 
Η παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου εξέδωσε μία
απόλυτα ουδέτερη ανακοίνωση λέγοντας με λίγα
λόγια «ψήφο κατά συνείδηση» αφήνοντας παράλ-
ληλα τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους
της παράταξής του να στηρίξουν όποιον θέλουν.
Με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, άμεση ήταν η
στήριξη ορισμένων, μεταξύ των οποίων και του
Δημήτρη Αλεφαντή, προς το πρόσωπο του κ. Ζορμ-
πά βάση δύο σκεπτικών: α) ότι ο κ. Σταθόπουλος
είχε στήριξη ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούσαν να
στηρίξουν αριστερή παράταξη και β) ίσως κάποιοι
απ’ αυτούς με τις ανοικτές δηλώσεις στήριξης να
ήλπιζαν στην επανένταξή τους στη συντηρητική
παράταξη μετά το πέρας των εκλογών παρά τις
κόντρες με τη διοίκηση Ζορμπά και σε ορισμένες
περιπτώσεις με τον ίδιο το δήμαρχο.       

Παρά την ουδέτερη ανακοίνωση του κ. Γιαννακό-
πουλου φήμες κυκλοφορούσαν στην πόλη ότι αυτή
(η ανακοίνωση) δεν ήταν τίποτα άλλο παρά
στάχτη στα μάτια του κόσμουκι αυτό γιατί ένα
ζεϊμπέκικο και μια ανακοίνωση του Βασίλη Ζορ -
μπά ανάγκασαν να στρέψουν αρκετούς υποψ-
ηφίους του Βασίλη Γιαννακόπουλου καθώς και
αρκετό κόσμο προς τον κ. Σταθόπουλο. 
Συγκεκριμένα λίγες μέρες μετά την πρώτη Κυρια-
κή των εκλογών ο Βασίλης Ζορμπάς εξέδωσε μία
ανακοίνωση «Επιβράβευσης» των ημερών
διοίκησης του Βασίλη Γιαννακόπουλου. 
Δηλαδή ο Βασίλης Ζορμπάς που έλεγε ότι «σε κάθε
συρτάρι έβρισκε και μία παρανομία», ο άνθρωπος
αυτός που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ και τον
«κακό» Γιαννακόπουλο για διασπάθιση και
κατασπατάληση δημοσίου χρήματος επί των
ημερών του και για κληρονομιά οικονομικής
τρύπας 20.000.000 ευρώ, θεώρησε ότι το
καλύτερο που μπορούσε να κάνει για να
εκλεγεί ήταν να εξασφαλίσει τις «ευλογίες»
του ανθρώπου αυτού που κατηγορούσε
συνέχεια από το 2002 μέχρι και λίγους ημέρ-
ες πριν τις εκλογές του 2014. Δηλαδή 12 χρό-
νια!12 χρόνια κριτικής και έντονης πολιτικής αντι-
παράθεσης «έσβησαν» μέσα σε μία εβδομάδα
γιατί ο Βασίλης Ζορμπάς θεώρησε ότι για να εκλε-
γεί για τα επόμενα πέντε χρόνια ως δήμαρχος, καλό
θα ήταν να κάνει μία πολιτική στροφή 180 μοιρών.
Αν η δικαίωση αυτή του κ. Γιαννακόπουλου από
τον Βασίλη Ζορμπά που τόσα χρόνια τον κατηγορεί
για ένα σωρό ατασθαλίες και παρατυπίες δεν χαρακ-
τηρίζεται ως πολιτική κυβίστηση (κοινώς κωλο-
τούμπα) του τελευταίου, τότε τι χαρακτηρίζεται ; 
Εκτός αυτής της ανακοίνωσης, την ημέρα ονομα-
στικής εορτής (Κωνσταντίνου και Ελένης) ενός
υποψηφίου δημοτικού Συμβούλου του κ. Γιαν-
νακόπουλου, μεγάλη παρέα συμπεριλαμβανομέ-
νου και του ίδιου του π. δημάρχου γιόρταζε σε
τοπικό υγειονομικό κατάστημα. Το παρών έδωσε
τότε ο Βασίλης Ζορμπάς μαζί με λίγα στελέχη του

και αφού ήπιαν κι έφαγαν, ο κ. Ζορμπάς χόρεψε
ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να χειροκρο-
τούν. 
Αυτή η εικόνα μεταφέρθηκε στην πόλη με αποτέ-
λεσμα πολλοί να μιλάνε για «Μάσκες που έπεσαν»
και δεν ήταν λίγοι οι υποστηρικτές του Βασίλη
Γιαννακόπουλου που αποφάσισαν ανοικτά και
δημόσια να στηρίξουν τον κ. Σταθόπουλο. Βέβαια
από την πλευρά του ο κ. Γιαννακόπουλος και
στενοί συνεργάτες του επέμεναν με ανακοινώσεις
τους στην ουδετερότητα που είχαν εξ’ αρχής αναγ-
γείλει. Από την άλλη πλευρά όμως την δεύτερη
Κυριακή των εκλογών κάποιοι από τους πιο στε-
νούς συνεργάτες του κ. Γιαννακόπουλου ήταν
αυτοί που στα εκλογικά τμήματα της πόλης μοίρα-
ζαν ψηφοδέλτια του Βασίλη Ζορμπά.  Αυτά σε ότι
αφορά τον Βασίλη Γιαννακόπουλο και την παρά-
ταξή του. 
Το πώς κινήθηκε ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης
αποτελεί ακόμα ένα ενδιαφέρον κομμάτι του πάζλ
που επηρέασε το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυρια-
κής αλλά και της επόμενης μέρας για τον ίδιο. 
Ο κ. Μουστόγιαννης παρά το γεγονός ότι : α) Ο
Βασίλης Ζορμπάς του έχει κάνει μήνυση από το
2011 για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και β)

Από το 2011 μέχρι το 2014 ο Βασίλης Ζορμπάς έχει
«τσαλακώσει» πλήρως το πολιτικό του πρόσωπο
εκθέτοντάς τον στην κοινωνία ως ανίκανο για τη
διαχείριση χρήματος και για τη διεκδίκηση του
δημαρχιακού θώκου, αποφάσισε στο δεύτερο
γύρο να στηρίξει τον άνθρωπο αυτόν που
λίγο – πολύ τον είχε εκθέσει στην Αγία Πα -
ρασκευή ως “κοινό κλέφτη”.
Η ερμηνεία μιας τέτοιας πολιτικής απόφασης θα
μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο Αλέξης
Μουστόγιαννης ένιωσε πολύ μόνος έξω από το
«μαντρί» ή σκεφτόμενος την πιθανότητα επιστρο-
φής του σ’ αυτό να διεκδικήσει στο μέλλον τη
δημαρ χία, αυτή τη φορά όμως με στήριξη Νέας
Δημοκρατίας. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» και το σχήμα «Φυσάει Κό -
ντρα» σχετικά με το δεύτερο γύρο των εκλογών
εξέδωσαν ανακοινώσεις μη στήριξης των υπο -
ψηφίων του δεύτερου γύρου, γεγονός που δικαιο-
λογεί και τα αυξημένα ψηφοδέλτια «Λευκών» και
«Άκυρων». Ωστόσο η «Λαϊκή συσπείρωση» έκανε
λόγο  στο πρώτο μετεκλογικό Δημοτικό Συμβούλιο
για έμμεση στήριξη στον Γιάννη Σταθόπουλο από
το «Φυσάει κόντρα» αναφέροντας ότι η ανακοίνω-
ση του τελευταίου ασκούσε δριμύτερη κριτική στον
Βασίλη Ζορ μπά αντί και στους δύο. Υπολογίζοντας
ότι το «Φυσάει Κόντρα» στέρησε την εκλογή του
δεύτερου δημοτικού συμβούλου της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», πιθανώς στην επόμενη πενταετία
που ακολουθεί να παρατη ρήσουμε κόντρες μεταξύ
των δύο αυτών παρατάξεων. 
Η αυλαία έπεσε κι όπως είπαμε οι πολίτες περιμέ-
νουν την επόμενη μέρα. Είναι στα χέρια του κ.
Σταθόπουλου και των συνεργατών του να απο-
δείξουν ότι οι τελευταίες εκλογές, αν όχι ολότελα,
έστω εν μέρει μπορούν στην πόλη μας να συντελέ-
σουν στην αύξηση του δείκτη της ελπίδας και της
αισιοδοξίας. Ο Γιάννης Σταθόπουλος προεκλο-
γικά ανέβασε τον πήχη και μέσα στα επόμε-
να πέντε χρόνια θα κληθεί να τον διατηρήσει
στο ύψος που τον έθεσε.  

Τα αποτελέσματα των 
Δημοτικών Εκλογών

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές την Κυριακή 25
Μαΐου 2014 ανακηρύσσοντας Δήμαρχο τον Γιάν-
νη Σταθόπουλο με ποσοστό 50,84% (11.919
ψήφοι) έναντι του ηττημένου Βασίλη Ζορμπά που
συγκέντρωσε ποσοστό 49,18 (11.533 ψήφοι).
Ο κ. Σταθόπουλος και η παράταξη «Νίκη των πολιτών
Αγίας Παρασκευής» απέσπασε 20 έδρες στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ενώ αντίστοιχα επτά έδρες κέρδισε ο Βασίλης
Ζορμπάς με την παράταξη «Αγία Παρασκευή η πόλη
μας», τρεις ο Βασίλης Γιαννακόπουλος με την παράταξη
«Συμμαχία Ευθύνης», μία ο Ανδρέας Γκιζιώτης με την
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», μία ο Αλέξανδρος Μου-
στόγιαννης με την παράταξη «Μια γενιά μπροστά» και μία
ο Σπύρος Αλεξίου με την παράταξη «Φυσάει κόντρα».
Σύμφωνα με τα παραπάνω από την παράταξη του
κ. Σταθόπουλου εκλέγονται οι εξής:
Γιάννης Σταθόπουλος Βλάχος Γεράσιμος, Φωτεινού Ζωή,
Σιδέρης Γιάννης, Κοντοπούλου Μαρία, Δημητρίου –
Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Μποσταντζόγλου Ιωάννης,
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκόνης Παναγιώτης, Παπαμιχαήλ
Σωτήρης, Ρεμπούτσικα Μαρία, Χατζηανδρέου Κωνσταν-
τίνος, Αϊδίνη Σοφία, Σταθοπούλου Βασιλική, Κονταξής
Δημήτριος, Γκιόκα Τερψιχόρη, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γιώτσας Σπυρίδων και Ψύλλα
Στυλιανή.
Από την παράταξη του κ. Ζορμπά εκλέγονται οι
εξής: Ζορμπάς Βασίλης, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Καψοκεφάλου Έφη, Ησαΐας Σωτήρης, Λέκκας Διονύσης,
Μπαλτόπουλος Ιωάννης και Παπασταθάκης Αθανάσιος
Από την παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου εκλέ-
γονται οι εξής : Γιαννακόπουλος Βασίλης, Μυλωνάκης
Γιάννης, Κρητικίδης Κώστας 
Οι υπόλοιπες παρατάξεις εκλέγουν τους επικεφα-
λής τους. 

Ευχαριστήρια επιστολή
του Γιάννη Σιδέρη

Αγαπητές συμπολίτισσες και
αγαπητοί συμπολίτες,
Ζήσαμε μία τεταμένη προεκ-
λογική περίοδο, η οποία
δυστυχώς διολίσθησε και σε
ακραίες συμπεριφορές που
προσέβαλαν την αισθητική
μας.
Αυτή τη στιγμή, όλοι όσοι συμμε-
τείχαμε σε αυτή την εκλογική δια-
δικασία οφείλουμε να στραφούμε
προς τον πολίτη και να του εκφράσουμε τον σεβασμό
μας, όχι ως απόρροια πολιτικής ορθότητας, αλλά γιατί ο
σεβασμός είναι το θεμέλιο της πολιτικής και κοινωνικής
ζωής. Καμία νίκη και καμία ήττα δεν μπορεί να αποτελέσει
άλλοθι για αμετροεπείς συμπεριφορές από κανέναν μας.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ των Πολιτών
Αγίας Παρασκευής», ο νέος Δήμαρχός μας Γιάννης
Σταθόπουλος και εγώ προσωπικά δώσαμε έναν αγώνα με
λογισμό και έμπνευση, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στα
πιστεύω και τις αξίες μας.
Ευχαριστώ από καρδιάς όσους στήριξαν την παράταξή
μας και ιδιαιτέρως όσους με τίμησαν με την ψήφο τους,
όπως και όλους τους εργαζόμενους στον Δήμο μας, οι
οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την ομαλή
διεξαγωγή των εκλογών.
Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους συντεταγμέ-
νους πίσω από μία συλλογική προσπάθεια και έναν κοινό
στόχο: να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος
και του μέλλοντος με επιμονή σε όλες τις διεκδικήσεις, με
σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα. Γιατί αυτό που μας
ενώνει είναι η αγάπη για την πόλη μας.

Γιάννης Σιδέρης
Εκδότης

Δημ. Σύμβουλος
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Το άθλημα της 
Τοξοβολίας στην 
Αγία Παρασκευή.

Ο Α.Ο.Τοξοβολίας ΑΧΑΙΟΙ, είναι μέλος της
Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας
και έχει έδρα την Αγία Παρασκευή. 
Φέτος κλείνει 15 χρόνια από την ίδρυσή του.  Είναι ένας
καθαρά αθλητικός Σύλλογος με μεγάλη συμμετοχή αθλ-
ητών, που έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προαγωγή του
αθλήματος της τοξοβολίας. Πρωταθλητικά, αναμφι-
σβήτητα διανύει την καλύτερη περίοδο στην ιστορία του.
Μόνο για το 2014, οι πιο σημαντικές επιτυχίες που θα
μπορούσαν  να αναφερθούν είναι:
• 8-9 Φεβρουαρίου. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλει-
στού χώρου, ο Βασίλης Καλογιάννης και η Μάρθα
Μπαμπουσκάκη κατέλαβαν την δεύτερη θέση στο Μεικ-
τό Ομαδικό ολυμπιακού τόξου.
• 22 Φεβρουαρίου. Στις ετήσιες βραβεύσεις  της Ομο-
σπονδίας, ο Βασίλης Καλογιάννης βραβεύθηκε ως ο
δεύτερος καλύτερος αθλητής τοξοβολίας για το 2013 στο
ολυμπιακό τόξο.
• 25 Φεβρουαρίου – 02 Μαρτίου.  Ο Δαυίδ Σπίγγος
συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού
χώρου με την Εθνική Ομάδα σύνθετου τόξου, που έγινε
στη Nimes της Γαλλίας.

• 22-23 Μαρτίου. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλει-
στού χώρου, η Ανατολή-Μάρθα Γκορίλα κατέλαβε τη
δεύτερη θέση στην κατηγορία Νέων Γυναικών ολυμπια-
κού τόξου.
• 14 Απριλίου. Στον αγώνα ανοιχτού χώρου που έγινε στο
ΟΑΚΑ, η Ανατολή-Μάρθα Γκορίλα πήρε το χρυσό με
πολύ ψηλό σκορ, που σε συνδυασμό με την πρώτη θέση
που κατέλαβε και στον αγώνα ανοιχτού χώρου που έγινε
στο Βέλο Κορινθίας και το επίσης ψηλό σκορ που πέτυχε
εκεί, της επέτρεψε να είναι η πρώτη αθλήτρια ιεραρχικά
στην Εθνική Ομάδα τόσο στην κατηγορία Νέων
Γυναικών, όσο και στην κατηγορία Γυναικών.  Τα παρα-
πάνω αποτελέσματα της έδωσαν τη δυνατότητα να
λάβει μέρος για αρχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Νέων (19-24 Μαΐου στη Σλοβενία) και στη  συνέχεια στο
Ευρωπαϊκό Grand Prix / κατηγορία Γυναικών (16-20
Ιουνίου στη Βουλγαρία). Στη Βουλγαρία θα συμμετάσχει
και η Μάρθα Μπαμπουσκάκη ως Club Archer. 
Αρκετές Ομοσπονδίες αδυνατούν πλέον να υπο-
στηρίξουν οικονομικά τους αθλητές τους, ακόμη και για
τις μεγάλες διοργανώσεις, οπότε ο κάθε αθλητής προ-
σπαθεί να βρει τρόπους να καλύψει τα έξοδα μόνος του.
Τα έξοδα του ταξιδιού για την Ανατολή-Μάρθα Γκορίλα
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξασφαλίσθηκαν με
την χορηγία του Thalatta Seaside Hotel (Αγία Άννα Βόρ-
ειας Εύβοιας).
Σχετικά δε με τον σύλλογο των Αχαιών, δεδομένου του
μεγέθους και των δυνατοτήτων του, οι παραπάνω επιτ-
υχίες αποτελούν λόγο περηφάνιας, αισιοδοξίας και ικα-
νοποίησης. 
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Γιάννης Σταθόπουλος: «Θα διοικήσω
συζητώντας και συνεργαζόμενος  με τις

παρατάξεις της αντιπολίτευσης στα
προβλήματα της Πόλης».

«Σ»: «Πόσο διαφορετικές ήταν οι  πρόσφατες Δημο-
τικές εκλογές από τις προηγούμενες;
«Αυτές οι εκλογές είχαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
αλλά παράλληλα θα έλεγα , αν εξαιρέσω τον γνωστό χαρακ-
τήρα του απερχόμενου δημάρχου με τις προσωπικές του
αναφορές σε ανθρώπους και με τη σπίλωση προσωπικοτή-
των, ότι δεν είχαν κανένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό».
«Σ» Το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο Κυριακών είχε
κάποια «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά»;
« Βεβαίως υπήρξαν και θα περίμενα πιο «αντρίκιες» και
«παλληκαρήσιες» συμπεριφορές από πολλές πλευρές...».
«Σ» Ποιος ήταν κατά τη γνώμη σας ο κυριότερος
παράγοντας της Νίκης;
«Θεωρώ ότι η παράταξη μας έδωσε έναν σπουδαίο μακρ-
οχρόνιο αγώνα γιατί επισκεφτήκαμε τις γειτονιές και συζητήσαμε τα επιμέρους προβλήματα με
τους κατοίκους κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών και όχι μόνο προεκλογικά και σ’ αυτό το
σημείο νομίζω ότι εντοπίζεται η διαφορά μας από τις υπόλοιπες παρατάξεις, γεγονός  το οποίο
εκτίμησαν οι συμπολίτες μας και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή τους τη δεύτερη Κυριακή
των εκλογών. 
Δηλαδή καμία άλλη παράταξη δεν πήγε σε έξι - επτά γειτονιέςτρεις μήνες πριν τις εκλογές να
μιλήσει με τους κατοίκους, να ακούσει τις γνώμες τους και μετά να διοργανώσει άλλες έξι – επτά
εκδηλώσεις ανα γειτονιά, την προεκλογική περίοδο δηλαδή. Οι συμπολίτες μας εκτίμησαν τη δικιά
μας στάση που δεν είχε σχέση με τις περισσότερες από τις υπόλοιπες παρατάξεις, διότι ήταν μια
μακροχρόνια  διαδικασία στην διάρκεια της οποίας δουλέψαμε για την πόλη κάνοντας πολλές
εκδηλώσεις και για τα εκάστοτε «τρέχοντα»  θέματα που την απασχόλησαν, για πολιτιστικές βρα-
διές,  καθώς και  δράσεις δενδροφυτεύσεων και καθαρισμούς οικοπέδων». 
«Σ» Πως θα προχωρήσετε ως διοίκηση;
«Από εδώ και πέρα καλούμαστε να τα μεταφέρουμε αυτά σαν καινούργια Δημοτική Αρχή και πρέ-
πει να εμπνεύσουμε και τους εργαζόμενους και την πόλη. Αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να αλλά-
ξουμε είναι τις σχέσεις μας με τους φορείς, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες και με τους δημότες
που νομίζω ότι έζησαν μία περίοδο Δημοτικής Αρχής που απαξιώθηκαν κυρίως. 
Τους συναντούσε η Δημοτική Αρχή όταν είχαν κορυφωθεί τα προβλήματα και νομίζω ότι
δεν ήταν καθόλου συναινετική και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα από τα αίτια της ήττας της. Αλαζονεία,
απαξίωση ανθρώπων και προσωπικοτήτων, μια «κλειστή» διοίκηση στην πραγματικότητα, η οποία
χωρίς να γνωρίζω το «Γιατί» είχε την αίσθηση ότι θα είναι διαρκής, ότι θα είναι αιώνια. 
Εμείς τώρα έχουμε χρεωθεί να αγωνιστούμε εναντίον των προβλημάτων, έχουμε πολύ
δουλειά μπροστά μας, έχουμε εξαγγείλει μια σειρά από δράσεις που πρέπει να γίνουν και στις γει-
τονιές και σε θέματα όπως ο αθλητισμός, οι ελεύθεροι χώροι, ο πολιτισμός, η παιδεία, τα σχολειά, η
νεολαία που επιβάλλεται να είμαστε σωστοί και παραγωγικοί στη δράση μας. Νομίζω ότι αυτό που
λέγεται κατά κόρον μετά τις εκλογές ότι «Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα» πραγ-
ματικά ισχύει στην σημερινή χρονική περίοδο». 
«Σ» Θα επιδιώξετε ευρείες συναινέσεις στη λύση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης;
«Προσωπικά θα επιδιώκω να βλέπω τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης των υπόλοιπων σχηματι-
σμών, των υπόλοιπων δημοτικών παρατάξεων για τα μείζονα προβλήματα της πόλης.
Θέλω να επικρατήσει ένα κλίμα συναίνεσης και διαλόγου ουσιαστικού για τα μεγάλα
προβλήματα όπως η ανέγερση του Δημαρχείου, το κολυμβητήριο, η αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της οδού Γαρυττού, η αντιμετώπιση του ζητήματος «Ιόλα» και του «Ο.Τ. 118». 
Όλα τα μεγάλα προβλήματα της πόλης επιβάλλεται να είναι θέματα διαλόγου μεταξύ των παρατά-
ξεων πριν φτάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πριν πάρουμε αποφάσεις». 
«Σ» Μπορείτε  να μπείτε σε διάλογο με τον Βασίλη Ζορμπά ύστερα από την έκδοση της
ανακοίνωσής του στην οποία ερμήνευσε το αποτέλεσμα της ήττας του ρίχνοντας
ευθύνες σε «τρεις οικογένειες» και στη Χρυσή Αυγή ; 
«Επιβάλλεται να μπω διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας. Αγνοώ όλες τις οξύτητες και τους
χαρακτηρισμούς που κάνει ο Βασίλης Ζορμπάς. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο
Δήμο και επιβάλλεται να έχουμε διάλογο με όλες τις φωνές που έχουν εκλεγεί στο Δήμο.
Στην θέση της όξυνσης και απαξίωσης ανθρώπων και χαρακτηρισμών εμείς θα απαν-
τάμε με πολιτική με «Π» κεφαλαίο! Θα λειτουργήσουμε απολύτως θεσμικά. Αυτό οφείλουμε να
κάνουμε. Τέλος θέλω με την ευκαιρία που μου δίνετε, να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν σε
αυτό μας τον αγώνα.
Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω και τα 65 άτομα του ψηφοδελτίου, άνδρες και γυναίκες, γιατί δώσα-
νε όλο τους τον εαυτό, είναι όλοι πετυχημένοι στον κλάδο τους αλλά τώρα καλούμαστε να πετύχο-
υμε σε καινούργιους ρόλους, να ευχαριστήσω την γραμματεία, τους συμβούλους μου, τον έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο που υπήρξε αντικειμενικός, γιατί είχαμε και περιπτώσεις απολύτου απόκρυψης
των δράσεών μας και θέλω να ευχαριστήσω έναν έναν όλους τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής,
ακόμα κι αυτούς που δεν μας ψήφισαν γιατί νομίζω ότι στο βάθος θέλουν όλοι να πετύχουμε και
θέλουν το καλό της πόλης και θεωρώ ότι δεν βρίσκονται σε φανατισμούς παλαιάς εποχής».            

Σωτήρης Ησαΐας: 
«Σας ευχαριστώ!»

Πολιτικός Επιστήμων,
διεθ νολόγος, θιασώτης της
ελεύθερης αγοράς και
εκπαιδευτής στελεχών, ο
δημοτικός σύμβουλος με
την παράταξη του Βασίλη
Ζορμπά, κ. Σωτήρης Ησαΐ-
ας, κατάφερε να επανεκλε-
γεί  στις εκλογές του Μαΐου
2014 και μάλιστα να κατα-
λάβει την τρίτη θέση.
Για έναν δημοτικό σύμβουλο
στον οποίο ουδέποτε προτά-
θηκε από πλευράς δημάρχου,
η ανάληψη συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων κι οποίος με την καταψήφιση προτάσεων  της
διοίκησης με τις οποίες συνειδησιακά δεν συμφωνούσε, η
εκλογή  και μάλιστα στην πρώτη τριάδα αποτελεί άθλο!
Από Τον κ. Ησαία λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση την
οποία δημοσιεύουμε αυτούσια.
«Φίλες και φίλοι,
Κατ’ ομολογία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
κ. Αλέξη Τσίπρα,  το βράδυ της Κυριακής 25ης  Μαΐου 2014,
στην ομιλία του στα Προπύλαια, για να συγχαρεί τη νέα περ-
ιφερειάρχη του νομού Αττικής κ. Ρένα Δούρου, αναφέροντας
κάποιους λιγοστούς δήμους που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε
και το Δήμο της Αγίας Παρασκευής.
Συγχαίρω, λοιπόν, τον ιδεολογικά πολιτικό μου αντίπαλο και
νέο δήμαρχο της πόλης μας, κ. Ιωάννη Σταθόπουλο μαζί με
όλα τα μέλη του δημοτικού του συνδυασμού, και εύχομαι ο
Θεός να τους δώσει δύναμη και κουράγιο στην καινούργια
δύσκολη πολιτική αποστολή τους, προς όφελος όλων των
δημοτών της Αγίας Παρασκευής.
Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές του 2014, ανταποκριθήκατε
στο κάλεσμα της προεκλογικής μου ομιλίας, στη δύσκολη
αίθουσα του Δημόκριτου, την οποία γεμίσατε ασφυκτικά.
Ήταν ένα δύσκολο προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, το οποίο
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Ιεραρχικά, με αναδείξατε 3ο δημοτικό σύμβουλο της πόλης
μας, σε αριθμό σταυροδοσίας από όλες τις παρατάξεις συνο-
λικά, με μόνο 15 ψήφους διαφορά από την 1η θέση, δίχως να
έχω την ισότιμη ευκαιρία της αξιοκρατίας, δίχως να έχω την
ισότιμη ευκαιρία ανάληψης αντιδημαρχίας, ως δημοτικός
σύμβουλος της συμπολίτευσης για τα τελευταία 4 χρόνια.
Γνωρίζοντας πολύ καλά το στίβο της ζωής και το στίβο της
γνώσης, με επιστημοσύνη, αξιοσύνη και αξιοπρέπεια, ποτέ
δεν παραπονέθηκα, ποτέ δεν διεκδίκησα, ποτέ δεν ζήτησα,
ποτέ δεν απαίτησα, ποτέ δεν εκβίασα. 
Προσηλωμένος στην εντολή της άξιας εκπροσώπησης στο
δημοτικό συμβούλιο, που μόνο εσείς μου δώσατε, συνέχισα
να μάχομαι σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου με λογική, με πολιτικό σθένος, με εμπεριστατωμένα
επιχειρήματα και αποδεικτικά στοιχεία, με καινοτόμες προ-
τάσεις, για το κοινό καλό, όλων των δημοτών της Αγίας Παρ-
ασκευής.
Στη νέα πολιτική σας εντολή,
με προσήλωση στις αταλάντευτες προσωπικές αρχές και
αξίες μου, με τις ίδιες πολιτικά ιδεολογικές καταβολές και κοι-
νωνικούς αγώνες, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, από τη θέση
του δημοτικού συμβούλου, θα σας εκπροσωπήσω και πάλι
επάξια, με όλες τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις που
διαθέτω και μου δίνει ο Θεός. 
Το μήνυμά σας για τα χρόνια που έρχονται το έλαβα ξεκάθ-
αρα...
Θα σας δικαιώσω και πάλι.

«Η δική σας ελπίδα δική μου ευθύνη»

Σωτήριος Ησαΐας
Πολιτικός Επιστήμων-Διεθνολόγος

Δημοτικός Σύμβουλος 2011-2014 & 2014-2019.»
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