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Αλεφαντής
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Διοίκησης

υποψήφιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ευρεία δημοκρατική συσπείρωση

περί τον Γιάννη Σταθόπουλο

Γκόνης

Παναγιώτης
Έκδοτης

Γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρίου

Μαργαρίτα
τ. πρόεδρος 

Παιδικών Σταθμών

Μποσταντζόγλου

Γιάννης
Ηθοποιός

Φαλκώνης

Νίκος
Οδοντίατρος

τ. πρόεδρος

Δημ. Βιβλιοθήκης

Χατζηευστρατίου
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Χατζηανδρέου

Κώστας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Με τα κοινά ασχολούμαι από τα εφηβικά μου

χρόνια από τη θέση και τη θεώρηση για το ρόλο

και τις υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη.

Η συμμετοχή μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές

ξεκινά από την αντίληψη ότι σε ακραία  δυσμε-

νείς  κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες όπως οι

σημερινές, όπου η αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να

διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο υπερασπιζόμενη

μια πολύπλευρα βαλλόμενη κοινωνία, 

η ενεργός συμμετοχή αποτελεί στοιχειώδη 

κοινωνική και πολιτική υποχρέωση.
υπ. Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

Tηλ.: 6943297516, e-mail: kohatzi@yahoo.gr

Παθολόγος - Δημ. Σύμβουλος 

Γραμματέας 

Δημοτικού Συμβουλίου

υποψήφια Δημ. Σύμβουλος

Χατζηανδρέου

Κώστας
Υπάλληλος ΥΠ.ΕΣ.

Σιδέρης

Γιάννης
Εκδότης

Δημ. Σύμβουλος

Ο Ησαΐας Σωτήρης στο 

Extra channel με τον

Άκη Παυλόπουλο

σελ.5

υποψήφιος

Δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος

υποψήφιος

Δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος

υποψήφιος

Δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος

υποψήφιος

Δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος

σελ.8

Βασίλης Γιαννακόπουλος: 
«Θα μου ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ζορμπάς 

γι’ αυτά που με κατηγορούσε;».

σελ.13

υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος

σελ.3

σελ. 9
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Σαρώστε την εικόνα

με το κινητό σας

και συνδεθείτε

άμεσα με την αρχική

σελίδα του site

της εφημερίδας

--- Μεταπασχαλινές ευχές και καλό μήνα..
--- Κρίσιμος μήνας ο Μάης. Δημοτικές εκλογές γαρ...
--- Οι υποψήφιοι ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Συγγνώμη τα προγράμματά τους
ήθελα να πω...
--- Αδιόρθωτος ο δήμαρχος... όχι μόνο συνεχίζει να λασπολογεί αλλά προσβάλλει
και ανθρώπους που αντίθετα με εκείνον δεν διαθέτουν “βήμα”...
--- Ούτε τα κότσια είχε να τους τα πει τότε που μπορούσαν να απαντήσουν, ούτε
και το ηθικό ανάστημα για να τους πιάνει στο στόμα του...
--- Πάνε οι εποχές που οι “Αρχάγγελοι της Κάθαρσης”, οι “Τηρητές των Νόμων”,
οι “Εγγυητές της Διαφάνειας”, οι “Ευαγγελιστές της σωστής διαχείρισης του δημό-
σιου χρήματος” και οι “Εξαπτεριγοούχοι της χρηστής διοίκησης” ήταν πιστευτοί...
--- Ακόμα και η αγαπητή του κουμπάρα κατεβαίνει με τον μισητό αντίπαλο... 
--- Και δεν έχει ανοίξει και το στόμα της ακόμα...
--- Three and the koukos band...
--- Και για να μην παραπονιέται ο δήμαρχος ότι μόνο με εκείνον τα βάζουμε βλέ-
πουμε και το κυρίαρχο σύνθημα του κ. Γιαννακόπουλου...
--- Γιατί κ. Βασίλη μας θυμηθήκατε το 2014 να δώσετε “αξία στην πόλη μας”... τόσα
χρόνια τι κάνετε ; 
--- Τα μισά από όσα λέει αν κάνει ο Γιάννης Σταθόπουλος θα του στηθεί ανδριάν-
τας στην κεντρική πλατεία... 
--- Φυσάει κόντρα στην Αγία Παρασκευή και βλέπω τον Ανδρέα Γκιζιώτη να κοι-
τάζει τις βιτρίνες για “παλτό”...
--- Ε, ν’ αλαφρύνουμε λιγάκι το κλίμα γιατί με τα πολλά πομπώδη και στομφώδη
χορτάσαμε...
--- Αν τις υποσχέσεις που δίνονται πανελλαδικά τις είχαμε σε ευρώ θα είχαμε ξεπ-
ληρώσει το χρέος...
--- Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε η δικηγόρος κ. Μαρία
Μπράμη... 
--- Τη θέση του εκλιπόντος Γιάννη Βουτσινά κατέλαβε ο επιλαχών Σπύρος Παπα-
σπύρου... 
--- “Άγνωστοι” προπηλάκισαν οπαδούς του Αλέξη Μουστόγιαννη στο εκλογικό
περίπτερο που έχει στηθεί στην πλατεία του Αη Γιάννη...
--- Ντροπή, λίγος πολιτικός πολιτισμός δεν βλάπτει...
--- Λίγο πριν τις εκλογές και ο μετεγγραφικός πυρετός στις παρατάξεις ανέβηκε
στα ύψη...
--- Και τι δεν είδαμε...
--- Ο Γιάννης Γουργούλης με τον Βασίλη Ζορμπά! 
--- Ο Βασίλης Ζορμπάς προσκάλεσε στην παράταξή του το Μιχάλη Γαβρά!! 
--- Αυτούς να βλέπαμε μαζί κι ας πεθαίναμε... 
--- Αλεφαντής, Δάβαρη, Στεροδήμας στηρίζουν Βασίλη Γιαννακόπουλο... 
--- Συμπαντικές αλλαγές!
--- Ο Σταμάτης Φώλας υπό τον Βασίλη Ζορμπά!!! 
--- Ο Κώστας Κατσάρας μαζί με τον Βασίλη Γιαννακόπουλο!!!! 
--- Όλγα Χατζηευστρατίου, Νίκος Φαλκώνης, Μαργαρίτα Δημητρίου, Κώστας
Χατζηανδρέου και Δημήτρης Μπεθάνης στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σταθόπου-
λο...
--- Αντώνης Σιδέρης, Τηλέμαχος Παλαιολόγος, Παναγιώτης Λούμπας και Λεο-
νάρδος Χατζηανδρέου στηρίζουν Γιάννη Σταθόπουλο !!!!!
--- Έχει άδικο μετά ο γιατρός να μιλά για πανδημοκρατική συσπείρωση ;
--- Ο Φώτης Αλεξόπουλος υπό τον Αλέξη Μουστόγιαννη (πολλά θαυμαστικά εδώ) 
--- Απρόβλεπτη αυτή η νέα γένια... 
--- Τέσσερις γενιές μπροστά ο Φώτης μας...
--- Περάστε κόσμε...
--- Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε...    
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Τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβού -
λους με τους οποίους θα διεκδικήσει  τη
διοίκηση της πόλης  παρουσίασε  η
παράταξη «Νίκη των πολιτών Αγίας Πα -
ρασκευής» την   Κυριακή 27 Απριλίου
2014 στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου
στην οδό Νεαπόλεως.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως δήλωσε ο
επικεφαλής της Γιάννης  Σταθόπουλος, ξεπέ -
ρα σε κάθε προσδοκία αφού ο κόσμος που
παρευ ρέθηκε ήταν τόσο πολύς που θα μπορούσε
κανείς να πει ότι ποτέ άλλοτε η παράταξη
«Νίκη των πολιτών» δεν έχει συγκεντρώσει
τόσους πολίτες σε ανάλογες εκδηλώσεις. 

Ανάμεσα στο πλήθος εκτός από τους υποψη -
φίους Δημοτικούς Συμβούλους το παρών έδω-
σαν ο πρώην δήμαρχος και βουλευτής κ. Λεο-
νάρδος Χατζηανδρέου, ο πρώην δήμαρχος
Αντώνης Σιδέρης και οι πρώην Δημοτικοί
Σύμβουλοι Τηλέμαχος Παλαιολόγος, Πανα-
γιώτης Λούμπας και Αικατερίνη Μοσχονά. 

Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Γιάννης Σταθόπου-
λος , φανερά συγκινημένος, ξεκίνησε την
ομιλία του  παρουσιάζοντας τη  σημερινή ταυ-

τότητα της παράταξης, η οποία όπως χαρακ-
τηριστικά είπε, αποτελείται από πολλά διαφο-
ρετικά « ρυάκια» που ενώθηκαν και δημιούρ -
γη σαν ένα « ορμητικό  χείμαρρο», σκιαγ ρα -
φώ  ν τας με τον τρόπο αυτό τη διαφορετική  πο -
λι τική αφετηρία  όλων όσοι συσπειρώθηκαν για το
ξεκίνημα μιας νέα εποχής για την Αγ. Παρασκευή. 

Ο κ. Σταθόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι η
παράταξη που ηγείται έχει ήδη κερδίσει το
κλίμα των εκλογών κι αυτό το κατάφερε  με
την συχνή παρουσία στην πόλη μέσω των
συγκεντρώσεων – θεματικών  εκδηλώσεων
που πραγματοποιήθηκαν σε τακτά χρονικά
διαστήματα. 

Ο κ. Σταθόπουλος προχώρησε σε λεπτομερή
καταγραφή αυτών των συγκεντρώσεων, οι
οποίες αναφέρονταν στο περιβάλλον, τον
πολιτισμό, την πολιτική κατάσταση της χώρας,
τη στήριξη ευπαθών ομάδων, στις δενδροφυ-
τεύσεις και την πυροπροστασία. 

Ο κ. Σταθόπουλος χαρακτήρισε την «Νίκη των
πολιτών Αγίας Παρασκευής» ως μία διεκδι -
κητική και αγωνιστική παράταξη που πάλεψε

και συνεχίζει να πασχίζει για τα μεγάλα θέμα-
τα της πόλης, όπως το κτήμα Ιόλα και το κτήμα
Σιστοβάρη, την εξασφάλιση της ζωτικότητας
του Υμηττού, το Ο.Τ. 118 στον Τσακό και
πολλά άλλα προβλήματα  που ταλανίζουν την
πόλη μας χρόνια. 
Ο κ. Σταθόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι τα
περισσότερα στελέχη είναι «παλιά» αναφορι-
κά με την εμπειρία που διαθέτουν και σε
συνδυασμό με την χρόνια παρουσία στα κοινά
της πόλης, αλλά «ολοζώντανα» και γεμάτα
διάθεση να προχωρήσουν στην αναβάθμιση
της ζωής των συμπολιτών τους, με Διαφάνεια
και Δημοκρατία. 
Ο κ. Σταθόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχεια,
στα προβλήματα που βιώνει  σήμερα η Τοπική
Αυτοδιοίκηση κυρίως λόγω του «Καλλικράτη»
τον οποίο χαρακτήρισε ως  «υπερσυγκεντρω-
τικό», αφού  η κεντρική εξουσία έχει αναλάβει
τους περισσότερους τομείς, ενώ έχουν μειωθεί  
οι Δημοτικοί πόροι κατά 60%, για τη δημιουρ -
γία του «Παρατηρητηρίου»  - που καταργεί
στην ουσία το ρόλο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης - και τέλος για την καταδικαστική
για την κοινωνία πράξη απόλυσης των δημο-
τικών αστυνόμων και των σχολικών φυλάκων. 
«Ο Δήμος σήμερα έχει σημαντική έλλειψη στε-
λεχιακού δυναμικού, αφού στερείται υδραυλι-
κού και ξυλουργού» είπε ο κ. Σταθόπουλος
δίνοντας ένα μικρό παράδειγμα για τις συνέ-
πειες που έχει στη ζωή μας και στο Δήμο η
μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζεται και
συνέχισε κατηγορώντας την σημερινή Δημοτι-
κή Αρχή του Βασίλη Ζορμπά ότι το προσωπικό
που απέμεινε δεν το έχει αξιοποιήσει σωστά,
κι ότι έχει «διαταράξει» τη Δημοκρατία, αφού
ενεργεί μόνος για την επίλυση των ζητημάτων
χωρίς την απαιτούμενη συνεννόηση με τους
τοπικούς συλλόγους. 
Στη συνέχεια ο κ. Σταθόπουλος ανέλυσε τον
προγραμματισμό της παράταξης  για την πεν-
ταετία 2014 – 2019 και εστιάστηκε στην εφαρ -
μογή ελεγχόμενης στάθμευσης, στην επίλυση
της σύνδεσης με συγκοινωνιακά μέσα των
περιοχών της πόλης με τους σταθμούς τυο
ΜΕΤΡΟ, στην εφαρμογή σημειακών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων, στην μετατροπή από
μονής κυκλοφορίας σε διπλής της οδού Αγίου
Ιωάννου, στη μείωση της διαμπερούς κυκλο -
φορίας στην περιοχή του Αη Γιάννη και τη
διεκδίκηση για άμεση μείωση των διοδίων της
Αττικής οδού σε περίπτωση σύντομης εισόδου
και εξόδου από την Αγία Παρασκευή στους
όμορους Δήμους. 
Ο κ. Σταθόπουλος συνέχισε την ανάλυση του
προγράμματος της παράταξης αναγγέλλοντας
την ολική ανάπλαση του π. Στρατοπέδου
Σπυρούδη, την συγκρότηση διαπαραταξιακής
επιτροπής με στόχο τη μείωση κόστους κατα -
σκευής του δημαρχιακού μεγάρου, την περίφ-
ραξη του χώρου του κολυμβητηρίου, χώρο για
τον οποίο προβλέπουν να δημιουργηθεί ένα
μικρό κολυμβητήριο σε συνδυασμό μ’ ένα
μικρό πάρκο – παιδική χαρά και κατέληξε
λέγοντας τα εξής: «Θα βλέπω τους πολιτικούς
αρχηγούς και τους πολίτες τακτικά σε αντίθε-
ση με τον Βασίλη Ζορμπάς!». 
Πριν την παρουσίαση των υποψηφίων του
ψηφοδελτίου της παράταξης ο κ. Σταθόπουλος
απάντησε σ’ αυτούς που τον μέμφονται για τη
συνεργασία του με τους κ. Αντώνη  Σιδέρη και
Λεονάρδο Χατζηανδρέου, δηλώνοντας ότι η
κοινωνία θέλει ν’  «αλλάξει σελίδα η πόλη» και
κατηγόρησε τον Βασίλη Ζορμπά για «συνήθη
λασπολογία»  και προσβολής ανθρώπων που
δεν έχουν «βήμα». 

Πανδημοκρατική  συσπείρωση 
για ν’ αλλάξει σελίδα η Πόλη!
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Τιμολέων (Τίμος) Κωστόπουλος 
Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος

Γεννήθηκα στις 19 Μαίου 1979.
Πατέρας μου είναι ο Αλέξαν -
δρος Κωστόπουλος, γνωστός
οικονομολόγος, πρόεδρος του
Συνδέσμου Ελλήνων Οικονο-
μικών Διευθυντών Ελλάδος
(ΣΕΟΔΙ) με καταγωγή από την
Αχαϊα και μητέρα μου η Ζωή
Κωστοπούλου με καταγωγή
από την Ηλεία.
Σπούδασα Οικονομικά και
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Βsc in

Business Studies) στο City University στο Λονδίνο και κατέχω και μεταπτυχιακό τίτλο
στα χρηματοοικονομικά (Msc in Business Economics and Finance). 
Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία ως Έφεδρος Λοχίας του Μηχανικού και
τιμήθηκα με το βραβείο ήθους του Ελληνικού Στρατού.
Έχω εργασθεί ως στέλεχος πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας και ως προιστάμε-
νος σε πολυεθνική Ενεργειακή εταιρεία.Σήμερα εργάζομαι ως Σύμβουλος Ανάπτυξης
και Επιχειρηματικών Λύσεων.
Από τα φοιτητικά μου χρόνια μέσα από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Λονδίνου ασχολούμαι ενεργά
με τα προβλήματα,τις ανάγκες και τα οράματα των συνανθρώπων μου,για μια Ελλά-
δα αντάξια της βαριάς κληρονομιάς που φέρει ως χώρα και ως πολιτισμός. 
Το 2010 οι συμπολίτες μου στην Αγία Παρασκευή μου κάνανε την τιμή να με εκλέξουν
ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα των δημοτικών συμβούλων της παράταξης <Αγία Πα -
ρασκευή η Πόλη μας> με επικεφαλής τον σημερινό Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.Θέλον-
τας με την σειρά μου να τιμήσω την εκλογή μου από τους συμπολίτες μου,έβαλα τις
δυνάμεις μου,να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της όποιας θέσης θα μου αναθέτανε. 
Ως Δημοτικός Σύμβουλος ανέλαβα την ίδρυση και την λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου της πόλης μας και αργότερα(Ιούλιο του 2012) την θέση του Αντιδήμαρ -
χου Οικονομικών έως σήμερα.'Eχω επίσης διατελέσει και Αναπληρωτής Δημάρχου.
Ως υπεύθυνος για την ουσιαστική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφά-
λισα χορηγίες σημαντικών επιχειρηματικών οικογενειών, με τις οποίες συνδέομαι με
πολυετή φιλία από τα φοιτητικά μου χρόνια,οι οποίες μας διέθεσαν δωρεάν όλο τον
εξοπλισμό,14 τόνους τρόφιμα(δωρεάν),επίσης δωρεάν κουπόνια γευμάτων για τους
άπορους συνδημότες μας.Μία επίσης εξ' αυτών των οικογενειών εξασφάλισε με
δωρεά,τα καύσιμα των εθελοντών για την προστασία των δασών μας από τις πυρκα-
γιές. Επίσης με παρέμβασή μου,μεγάλη τράπεζα έκανε δωρεά μεγάλου ποσού για το
κοινωνικό παντοπωλείο μας.
Είμαι πολύ περήφανος που κατά την θητεία μου ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχο-
υμε καταφέρει να μειώσουμε το χρέος κατά 55%,το έλλειμμα κατά 50% και επιτέλους
να μειωθούν τα δημοτικά τέλη για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου κατά 20%.
Η απραξία των προηγούμενων ετών,αντικαταστάθηκε από μεγάλα έργα σε κάθε πε -
ριοχή της πόλης όλα χρηματοδοτούμενα απο το ΕΣΠΑ,δηλαδή με μηδενικό κόστος για
τους δημότες μας.
Η επιστημονική μου κατάρτιση και η εντιμότητά μου συνέβαλαν στην επιτυχία των
στόχων που θέσαμε ( Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου,νοικοκύρεμα των οικονο-
μικών κ.α.),αποτέλεσαν δε το κίνητρο για να απευθυνθώ για άλλη μια φορά σε εσάς
τους συντοπίτες μου,ζητώντας την στήριξη και την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας
στο πρόσωπό μου.
Σας ζητώ λοιπόν εκ νέου να μου δώσετε την δυνατότητα με την δική σας βοήθεια να
συνεχίσω να υλοποιώ τις υποσχέσεις του συνδυασμού μας,στην πορεία προς την
ευημερία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Δήμου μας.

Γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1976. Κάτοικος Αγίας

Παρασκευής από το 1984. Απόφοιτος το 2002

του Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου

Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρημα-

τοοικονομικά σε Αγγλία και Γαλλία.

Εργάστηκε στα Βαλκάνια στην εμπορία τσιμέν-

του και ήταν υπεύθυνος έργου σε κατασκευή και

διαχείριση δεξαμενών υγρών καυσίμων στην

Κεφαλλονιά. Τώρα εργάζεται ως μαθηματικός,

ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για να λάβει τις

πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς για Σύμβουλος Επενδύσεων. 

Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος της Επιτροπής

Αδελφοποίησης και μέλος της Επιτροπής Τοπι-

κής Δημοκρατίας του δήμου Αγίας Παρασκευής.

Πλησιάζει η καθοριστική ημερομη -

νία για την Αγία Παρασκευή. 

Η 18η Μαΐου επιβάλλεται να γίνει η

αφετηρία για μια νέα πορεία

αλληλεγγύης, συνεργασίας, συμμε-

τοχής και δημοκρατίας.

Είμαστε μια ισχυρή ομάδα με

γνώση, όρεξη και επάρκεια. 

Θα δώσουμε έμφαση στην κοινωνι-

κή πολιτική και θα δημιουργήσουμε

ένα Δήμο που θα έχει ως προτεραι-

ότητα τον πολίτη και την καθημερι -

νότητά του, ένα Δήμο που θα πάει

ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!
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Ο πολίτης τώρα αποφασίζει
Λίγες μέρες απέμειναν πια από τις 18 Μαίου ,που οι
πολίτες θ αναδείξουν τις νέες Δημοτικές Αρχές σ όλη
την Ελλάδα και βέβαια και στην πόλη μας ,την Αγία
Παρασκευή που αγαπάμε ,που κατοικούμε ,και την
θέλουμε καλύτερη , σύγχρονη και λειτουργική για
όλους μας.
Τα τελευταία χρόνια ,όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, οι
Δημοτικές αρχές συναγωνίζονταν  ,ποια θα έφερνε την πόλη
πιο πίσω και πιο μακριά απ τη σύγχρονη Ευρωπαική πραγ-
ματικότητα.
Οι επιλογές τους μίζερες ,στενόκαρδες ,και μυωπικές , έφερ-
αν την πόλη μας στη σημερινή μετριώτατη πραγματικότητα.
Χωρίς να μηδενίζουμε το όποιο έργο κανενός ,πράγματι έγι-
ναν κάποιες αναπλάσεις  πεζοδρομίων  απ όλες τις προη-
γούμενες Δημοτικές Αρχές ,αλλά τελικά η διαπίστωση που
προκύπτει είναι ότι η πόλη εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμη
για τους πεζούς ,για τις μητέρες με τα καροτσάκια ,και τα

ΑΜΕΑ που αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα με κίνδυνο της ζωής τους.
Οι δρόμοι της πόλης μας είναι σε κακό χάλι ,οι λακκούβες πολλές και επικίνδυνες αναγ-
κάζουν τους οδηγούς να κάνουν μανούβρες και σλάλομ για να τις αποφύγουν χωρίς να
το πετυχαίνουν πάντα.
Η κοινωνική πολιτική των τελευταίων κυρίως ετών, είναι κατώτερη των περιστάσεων
,μακριά από τις σημαντικές ανάγκες των πολιτών ,στη σημερινή δυσμενή πραγματικό -
τητα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.
΄Εχουμε σήμερα μια Δημοτική Αρχή που δεν αντιμετωπίζει με επιτυχία τα παράπονα
των πολιτών.́ Εχουμε σήμερα μια Δημοτική αρχή που όχι μόνο δεν συνεργάζεται και δεν
αναγνωρίζει τις συλλογικότητες της πόλης, αλλά κυρίως συγκρούεται και φιλονικεί μαζί
τους.́ Εχουμε σήμερα μια Δημοτική αρχή αυταρχική ,που σπάνια επιθυμεί τον διάλογο
με τις άλλες αυτοδιοικητικές  κινήσεις της πόλης .
΄Εχουμε σήμερα ένα Δήμαρχο βαθιά συντηρητικό ,που πολιτεύεται με το προσωπικό
του  ένστικτο, χωρίς αρχές ,χωρίς συνεννόηση πάντα με τους αιρετούς της παράταξης
του, αλλά συχνά με τους συμβούλους του οικογενειακής προέλευσης.
΄Για όλα αυτά που εκθέτουμε πιο πάνω ,που αποτελούν κοινές διαπιστώσεις με την
συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας , έχει έρθει πιστεύω για την πόλη μας ,η
ώρα της ανατροπής ,της υπέρβασης ,και της απόφασης για μια άλλη πορεία του δήμου
μας ,για μια καλύτερη  τύχη για την πόλη μας.
Κι αυτήν την άλλη προοπτική για την πόλη μας ,την εκφράζει η ανεξάρτητη Δημοτική
κίνηση «ΝΙΚΗ των πολιτών Αγίας Παρασκευής και ο επί κεφαλής της Γιάννης Σταθό-
πουλος. Επί τέλους «ν αλλάξουμε την Αγία Παρασκευή, να υπερασπιστούμε την κοι-
νωνία».

του Νίκου Σόβολου
πολιτ.επιστήμονα-

οικον/γου
Υπ. Δημοτικού 

Σύμβουλου

Ο Σταμάτης Φώλας μαζί με τον
Βασίλη Ζορμπά

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Πριν από τέσσερα χρόνια, στις δημοτικές εκλογές του
2010, επέλεξα για προσωπικούς λόγους να κάνω ένα
διάλειμμα από τη μακρά, ενεργό συμμετοχή μου στα
κοινά του Δήμου μας. Από το 1989, που διετέλεσα Πρόεδ -
ρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου δημοτικού
σχολείου και για είκοσι περίπου χρόνια, εργάστηκα με συνέ-
πεια και ενθουσιασμό από διάφορες θέσεις, μεταξύ των
οποίων η Αντιδημαρχεία Περιβάλλοντος και το Κέντρο Παι-
διού (Παιδικοί σταθμοί του Δήμου),  για τη βελτίωση της κα -
θημερινότητας των πολιτών της Αγίας Παρασκευής. 
Σήμερα, και κατόπιν της τιμητικής πρότασης του Δημάρχου
της Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά, είμαι και πάλι υπο-
ψήφιος, ζητώντας Σας τον έναν από τους τρεις σταυρούς

προτίμησης που δικαιούσθε, αλλά πέρα και πάνω απ’ όλα την στήριξη και την εμπι-
στοσύνη Σας για τη δύσκολη πενταετία που βρίσκεται μπροστά μας. 
Η νέα πραγματικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση,  έτσι όπως διαμορφώνεται στην
εποχή της σφοδρής οικονομικής κρίσης που διανύουμε επιβάλλει συνετές αλλά και ευρυ -
ματικές λύσεις των υποθέσεων του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέ-
λεσμα με την ελάχιστη επιβάρυνση.
Η πείρα, ο προγραμματισμός, η αφοσίωση, ο διαθέσιμος χρόνος και η συνεργασία με τους
Πολίτες σ’ ένα πνεύμα Κοινής Λογικής είναι κρίσιμα στοιχεία που θα μετρήσουν καθορι-
στικά στην παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων.
Από πλευράς μου, μπορώ να Σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα φεισθώ χρόνου και κόπου προ-
κειμένου να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις Σας. Θα είμαι δίπλα Σας,
έτοιμος να ακούσω και να δώσω λύση στα προβλήματά Σας, αλλά και να συζητήσω μαζί
Σας τις προτάσεις Σας για το Δήμο, όπως ακριβώς έπραξα και στο παρελθόν.

Σταμάτης Φώλας
Ταξίαρχος ε.α.

Υπ.Δημοτικός Σύμβουλος
Ηπείρου 46, Αγ. Παρασκευή 

Τηλ. 210-6531127 – 6937740840
Email:stamatios.folas@gmail.com

mais_a_2014_mais_2012.qxd  2/5/2014  12:47 μμ  Page 5



66

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

ΘΘ
έέ

σσ
εε

ιι ςς
//

ΑΑ
νν

ττ
ιι θθ

έέ
σσ

εε
ιι ςς

.. ..
..

Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων για την πόλη
Προς τους υποψηφίους που θα διεκδική-
σουν το δημαρχιακό αξίωμα το Μάιο του
2014 αποστείλαμε αυτό το μήνα το  νέο
ερωτηματολόγιο με τις εξής ερωτήσεις: 

1) Πείτε μας τουλάχιστον πέντε σημεία τα
οποία θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες
της δημαρχιακής σας θητείας για την πόλη. 
2) Πείτε μας για ποιον ή για ποιους λόγους θα

πρέπει ένας δημότης της Αγίας Παρασκευής
να επιλέξει το πρόγραμμά σας και όχι το
αντίστοιχο κάποιου πολιτικού αντιπάλου σας. 

“Αγία Παρασκευή η πόλη μας”
1) Πέντε σημεία

Έχοντας ως αφετηρία την  πρώτη  μας θητεία προγ -
ραμματίζουμε τη δημιουργία μιας αειφόρου και σύγ -
χρονης Ευρωπαϊκής πόλης, με την υλοποίηση έργων
υποδομής.                  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ:
Α) Οικονομικός Τομέας: Συνεχίζουμε την οικονομική
εξυγίανση του Δήμου μέσω  της συνετής και ορθολογι-
κής διαχείρισης των χρημάτων των δημοτών ώστε αντί
αύξησης να υπάρξει μείωση στα Δημοτικά Τέλη.
Β) Κοινωνική πολιτική:Προγραμματίζουμε πολλαπ-
λασιασμό των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με

στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους
πολίτες ότι όσα κονδύλια και αν χρειαστούν θα διατεθούν από το προϋπολογισμό
του Δήμου.  Θα επιδιώξουμε  ο Δήμος μας να είναι και πάλι πρωτοπόρος στην απορ -
ρόφηση κοινωνικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επιδιώκουμε να ενεργοποιήσουμε
ακόμα περισσότερους κοινωνικά ευαίσθητους συμπολίτες μας για να συμμετέχουν
εθελοντικά στις κοινωνικές δομές του Δήμου.
Γ) Νέα έργα: α) Δημαρχείο: Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, αναμένουμε την τελική
υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση
του Δημαρχείου και διεκδικούμε τη χρηματοδότηση του από Ευρωπαϊκό  πρόγ -
ραμμα .β) Δημιουργία δύο βρεφονηπιακών σταθμών στην Οδός Κάδμου &Αγίου
Βασιλείου και  στην Οδό Ρόδων& Τερψιθέας. γ)Αναβάθμιση - πιστοποίηση όλων
των Παιδικών Χαρών της πόλης μας. δ) Ολοκλήρωση της ανάπλασης όλων των
υπόλοιπων αύλιων χώρων (Αναπλάστηκαν ήδη έξι). ε) Βιοκλιματική ανάπλαση
πεζοδρομίων. στ) Αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός μεγάλων αστικών χώρων της
πόλης, ( χώρος πρώην στρατοπέδου «Σπυρούδη»), του χώρου Αθλητικών εγκατα-
στάσεων στα πευκάκια (Ο.Τ 451) με τη δημιουργία κολυμβητηρίου, την ίδρυση και
λειτουργία ενός Θεματικού Πάρκου μικρής κλίμακας και τη δημιουργία «Στέγης
υποστηριζόμενης διαβίωσης».
Δ) Διοικητική λειτουργία του Δήμου: α) Ψήφιση σύγχρονου  κανονισμού
λειτουρ γίας περιπτέρων Δήμου με θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για χρήση
δημόσιων χώρων. β) Ηλεκτρονική διαχείριση πρωτοκολλημένων εγγράφων εντός
των υπηρεσιών του Δήμου. γ) Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια καταπολέ μησης
της ανεργίας μακροχρόνια ανέργων μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ – ΕΣΠΑ. δ) Προ-
σαρμογή στα δεδομένα της καινούριας νομοθεσίας, για το πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και δημιουργία πάρκου δεσποζόμενων ζώων.
Ε) Περιβάλλον- Καθαριότητα: α) Εφαρμογή του προγράμματος «Βαδίζω
Ελεύθερα» το οποίο θα απελευθερώνει τη βαδισιμότητα του πολίτη από κάθε εμπό-
διο με ταυτόχρονη αποκατάσταση ζημιών και μεταφυτεύσεις δένδρων).  
β) Καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών με στόχο τις μετακινήσεις τους με
Μέσα φιλικά προς το περιβάλλον (ποδήλατα κλπ). γ) Διεύρυνση του Δικτύου  Πε -
ριβαλλοντικής Ανάπτυξης και συνεργασία με τους πολίτες σε θέματα Ανακύκλω-
σης. ε) Συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού του Δήμου για
ενημέρωση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για το περι-
βάλλον (ΕΣΠΑ). στ) Οργάνωση και διεύρυνση  του Δικτύου των Εθελοντών και
εκπαίδευσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό για θέματα πυρασφάλειας και
φύλαξης του πρασίνου. ζ) Δημιουργία πρότυπων οδών μέσω της ανάδειξης των
χώρων πρασίνου. η) Συνεργασία με το Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών για προ-
γράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού, διάθεση φυτών κλπ θ) Απαλ-
λοτρίωση κοινόχρηστων χώρων  για δημιουργία πρασίνου, πλατείας, παιδικών
χαρών. 
Ζ) Πολιτισμός –Αθλητισμός: α) Δημιουργία Δημοτικού Ωδείου στο Κοντόπευκο. 
β)  Δημοτική Σχολή Χορού -Δημιουργία σχολής όλων των ειδών χορού με χορή γηση
αναγνωρισμένων πτυχίων -εμπλουτισμός των προγραμμάτων με μαθήματα σκάκι
και πινγκ πονγκ. γ) Εξωστρέφεια των Εργαστηρίων Τέχνης με εκθέσεις αναγνωρι-
σμένου κύρους και σε διεθνές επίπεδο. δ) Δημιουργία ταρτάν στίβου στο Αθλητικό
-Πολιτιστικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης (πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη)

2) Γιατί εμάς
Δημιουργήσαμε ένα Δήμο οικονομικά υγιή ,εν μέσω κρίσης. Δημιουργήσαμε ένα
Δήμο κοινωνικά ευαίσθητο. Όλα αυτά τα καταφέραμε μέσα σε τρία χρόνια. 
Τα φέραμε εις πέρας με αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Με ανιδιοτέλεια και ήθος.
Με τόλμη και αποφασιστικότητα. Είμαστε έτοιμοι , περισσότερο έμπειροι να
συνεχίσουμε και στην επόμενη πενταετία. Να δουλέψουμε στις στέρεες βάσεις που
με κόπο έχουμε πλέον χτίσει για να δημιουργήσουμε  μια αειφόρο και σύγχρονη
ευρωπαϊκή πόλη αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της καθημερινότητας.

Βασίλης Ζορμπάς
υπ. Δήμαρχος 

επικεφαλής
“Αγία Παρασκευή η πόλη μας”
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“Νίκη των Πολιτών Αγίας Παρασκευής”
1) Πέντε σημεία

1. Η διεύρυνση και ΄΄αποκατάσταση΄  ́ της
Δημοκρατίας στο Δήμο μας και η συμμετοχή των
πολιτών στην λήψη των αποφάσεων που τους αφο-
ρούν (Τοπικά συμβούλια, Συμμετοχικός Προϋπο-
λογισμός, Συνελεύσεις γειτονιών).
2. Σταθερή επιδίωξη για επέκταση της αλληλεγ-
γύης στα άτομα που έχουν ανάγκη και που συνεχώς
αυξάνονται με δημιουργία νέων θεσμών και στή -
ριξη των υπαρχόντων.
3. Αναπλάσεις χαμηλού κόστους σε πολλά
σημεία της πόλης (πεζοδρομήσεις Σχολικών οδών,
πλατείες, ήπιες πεζοδρομήσεις κ.α.).
4. Δημιουργία νέων αθλητικών χώρων για όλες τις
ηλικίες στα Πευκάκια αλλά και σε όλες τις γειτονιές

της πόλης.
5. Η βελτίωση της καθημερινότητας και της βαδισιμότητας, η απόκτηση
νέων ελεύθερων χώρων, όπως και χώρου πολιτισμού στο κέντρο της πόλης με
αξιοποίηση του πολιτιστικού της δυναμικού.

2) Γιατί εμάς
Γιατί έχουμε την θέληση και το σχέδιο για την συνολική ανάπλαση της Αγίας
Παρασκευής, γιατί είμαστε έμπειροι αλλά παράλληλα έχουμε την ζωντάνια
του καινούργιου, γιατί έχουμε αποδείξει με δράσεις όλα τα χρόνια στα κινήμα-
τα της πόλης και σε όλες τις γειτονιές την αξία μας και την αγάπη μας για τα
Δημοτικά ΄΄πράγματα΄ .́ Γιατί είμαστε η ελπίδα πολλών ανθρώπων και γιατί
ενώνουμε και συνδιαμορφώνουμε πολιτικές στις εποχές των μνημονίων, των
απολύσεων και του ΄΄Καλλικράτη΄  ́με αξιακή μας δέσμευση την διεκδίκηση
όσων θεσμικά και οικονομικά οφείλονται στην Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους.

Γιάννης Σταθόπουλος
υπ. Δήμαρχος
Επικεφαλής 

“Νίκη των πολιτών
Αγ. Παρασκευής”

“Συμμαχία Ευθύνης”

1) Πέντε σημεία
Η «Συμμαχία Ευθύνης» έχει ήδη επεξεργαστεί ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την πόλη μας. 
Βασική κατεύθυνση του προγράμματος είναι η
κοινωνική πολιτική και η αλληλεγγύη. Με δράσεις
πρακτικές, ουσίας που στοχεύουν στην ανακούφι-
ση των συμπολιτών μας. 
Βασικός πυλώναςτου προγράμματός μας είναι η
αναθέρμανση της αγοράς. Οι επιχειρήσεις της
πόλης αποτελούν ζωτικό κύτταρο και έχουμε σχε-
διάσει συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση
της αγοράς της Αγίας Παρασκευής όπως και για
την επιχειρηματικότητα αλλά και την ανεργία, ζή -
τημα που ο Δήμος οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες. 
Τρίτος πυλώνας είναι οι δράσεις μας για την παι-

δεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, επενδύοντας ουσιαστικά στους κατοί -
κους της πόλης μας. 
Τέταρτος πυλώνας είναι το περιβάλλον, με κεντρικό μας μέλημα την προ-
στασία του Υμηττού. 
Πέμπτος πυλώνας είναι η ασφάλεια με ένα πρόγραμμα δράσεων και πρω-
τοβουλιών που θα προλαμβάνει και θα δημιουργεί τις συνθήκες έτσι ώστε οι
κάτοικοι να κυκλοφορούν ασφαλείς στις γειτονιές της πόλης. Με φωτισμό σε
όλα της τα σημεία, με άμεση επιδιόρθωση όλων των σημείων που μπορούν να
δημιουργήσουν ατυχήματα στους πεζούς, όπως οι πλάκες των πεζοδρομίων. 
Τέλος, έκτος πυλώνας είναι τα έργα υποδομών. Είναι γεγονός ότι το βάρος
πρέπει να πέσει στα κοινωνικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν
κάποια έργα τα οποία πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουν την καθημερινότ-
ητά μας στην πόλη.

2) Γιατί εμάς
Διαθέτουμε εμπειρία, διάθεση για προσφορά, γνώση, εξωστρέφεια. 
Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας, η ευθύνη του καθένα
από εμάς που ασχολείται ενεργά με τα κοινά, είναι πολλαπλάσια από το πα -
ρελθόν. Η συγκυρία είναι κρίσιμη. 

Βασίλης Γιαννακόπουλος
υπ. Δήμαρχος 

Αγ. Παρασκευής
επικεφαλής της ανεξάρ -
τητης δημοτικής κίνησης

"Συμμαχία Ευθύνης"
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1) Πέντε σημεία
1) Ανάδειξη της άρρηκτης σύνδεσης των τοπικών
προβλημάτων με τις κεντρικές πολιτικές κυβέρνησης
– ΕΕ – ΔΝΤ και ανάδειξη του ρόλου των προη-
γούμενων δημαρχιακών διοικήσεων ως συνειδητών
εφαρμοστών τους και όχι ως δήθεν καλών δημάρχων που ήθελαν να προσφέρουν αλλά η
ατυχής συγκυρία με την έλλειψη χρημάτων τους εμπόδισε. Είναι συνένοχοι και η πρακτική τους
να εκχωρούν όλες τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες σε ιδιώτες, τους ελεύθερους χώρους και
τον πολιτισμό με δήθεν «οφέλη» την «ανάπτυξη», την «ενίσχυση της τοπικής οικονομίας» και
της «τοπικής επιχειρηματικότητας», παραδίδοντας έτσι στον βωμό του κέρδους κοινωνικά
αγαθά που θα έπρεπε να είναι δημόσια και ελεύθερα για όλον τον λαό, είναι συνειδητή πολιτι-
κή τους θέση και όχι «αναγκαίο κακό».
2) Κανένας μόνος του στην κρίση. Κανένας χωρίς σπίτι, ρεύμα, νερό. Αποτροπές κατασχέ-
σεων και πλειστηριασμών, αποτροπές κοψίματος και επανασυνδέσεις νερού, ρεύματος.
Αλληλεγγύη σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης (ένδυση, φάρμακα, τρόφιμα κλπ).
3) Όλες οι υποδομές του Δήμου και οι δομές κοινωνικής πρόνοιας δημόσιες, δωρεάν, ενισχυμέ-
νες. Νηπιαγωγεία χωρίς τροφεία για όλα τα παιδιά, Ελλήνων και μεταναστών, χωρίς καμία
εξαίρεση. Σχολεία ζωντανά, με σχολικούς φύλακες, ανοιχτά σαν χώροι, άθλησης, ψυχαγωγίας,
παιχνιδιού και κοινωνικής συνεύρεσης. Δωρεάν κοινωνικά ιατρεία. Ανάδειξη του πολιτισμού
και του αθλητισμού. 
4) Μάχη για τους ελεύθερους χώρους. «Σιστοβάρη», «Ιόλα» κλπ να παραδοθούν εδώ
και τώρα στον λαό της Αγίας Παρασκευής. Τέλος στην τσιμεντοποίηση, όλοι οι ελεύθεροι χώροι
χώροι πρασίνου, χώροι αναψυχής, χώροι για όλους, όχι παράδοσή τους στο ιδιωτικό κέρδος.
5) Τέλος οι εργολαβίες, τέλος οι απ’ ευθείας αναθέσεις, τέλος οι Συμπράξεις Δημόσιου –
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τέλος οι σκανδαλώδεις και ληστρικές συμφωνίες με τους εργολάβους,
οι οποίες οδηγούν σε εγκλήματα χωρίς καμία κύρωση για τους εργολάβους – αναδόχους. Όχι
άλλα εμπορικά καταστήματα, mall, καφετέριες, μπαρ, αλλά περισσότεροι χώροι περιπάτου,
πάρκα, χώροι αναψυχής, άθλησης, πολιτιστικής δραστηριότητας.
6) Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με αξιοπρεπείς μισθούς, ωράριο, άδειες, δώρα, κοι-
νωνική ασφάλιση. Όχι στις ελαστικές μορφές εργασίας, όχι στα προγράμματα του ΟΑΕΔ,
όχι στα προγράμματα «επιμόρφωσης», όχι στα 5μηνα με 400 ευρώ τον μήνα ανασφάλιστα και
χωρίς εργασιακά δικαιώματα, όχι στις υπεργολαβίες και στις ιδιωτικές εταιρείες υπενοικίασης
εργαζομένων – σύγχρονα σκλαβοπάζαρα.

2) Γιατί εμάς
1) Η παράταξη μας, είναι ένας νέος θεσμός για την πόλη και όχι μια ακόμη δημοτική παράταξη
που στήνεται παραμονές εκλογών για να εξαφανιστεί την επομένη. Οργανώθηκε με ανοιχτές
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, προσδιόρισε τις ιδρυτικές της αρχές, ανέδειξε τον επικεφαλής
και τους υποψηφίους συμβούλους με βάση τη αρχή της εναλλαγής και της ανακλητότητας
ενάντια στη λογική των αυτόκλητων σωτήρων που φτιασιδώνουν κάθε φορά τις παρατάξεις
τους με μεταγραφικές κινήσεις μεγαλοπαραγόντων. Λέμε όχι στην ηττοπάθεια και την
ενσωμάτωση, όχι στους κατά συρροή πολιτικάντηδες υποψηφίους των ιλουστρασιόν
φυλλαδίων, τους «δήθεν ανεξάρτητους»εκλεκτούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης που
στηρίζουν ή  προσπαθούν να «διορθώσουν»  το σύστημα. 
2) Επιδιώκουμε  την εγκαθίδρυση θεσμών λαϊκής αυτοοργάνωσης, θεσμών δημοκρατίας της
βάσης,  ανοιχτές συνελεύσεις σε κάθε συνοικία που θα καταγράφουν και ιεραρχούν τις λαϊκές
ανάγκες. Δημόσιους, ανοιχτούς και ελευθέρως ανακλητούς προϋπολογισμούς και
απολογισμούς, όλα τα κονδύλια και οι δαπάνες υπό το λαϊκό – κοινωνικό - εργατικό έλεγχο των
συνελεύσεων. Μαχόμενη διεκδίκηση των κονδυλίων που δικαιούται η πόλη από το κεντρικό
κράτος. 
3) Υπερασπιζόμαστε τους δημόσιους χώρους από την καταπάτηση τους από τους ιδιώτες
(βλέπε Σιστοβάρη,Ιόλας,σινέ-σχολείο) και παλεύουμε για την άμεση απόδοση τους στον λαό
της πόλης και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για τις ανάγκες των κατοίκων και
όχι των ιδιωτικών συμφερόντων, με τα οποία συναλλάσσονταν οι δημοτικές αρχές μέχρι σήμε-
ρα. Αγωνιζόμαστε  για μια πόλη με σεβασμό στον πεζό, τον ποδηλάτη, τα Α.Μ.Ε.Α., μια πόλη
φιλική, λειτουργική, ζωντανή, που τις προτεραιότητες θέτουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και όχι οι
εργολάβοι.  Για να βρεθεί ο πολιτισμός στο προσκήνιο, με δημοτικούς χώρους  ανοιχτούς
στην ερασιτεχνική δημιουργία και έκφραση, για να γίνει κοινωνικό αγαθό  και όχι εμπόρευμα
στα χέρια ειδικών και παραγόντων. Για αθλητισμό μαζικό, δωρεάν για όλους, για τους μαθητές
στα δημοτικά γήπεδα ή στα προαύλια, για την προώθηση του σχολικού αθλητισμού αλλά και
την ύπαρ ξη χώρων και διαθέσιμου χρόνου τους ανθρώπους της γειτονιάς.
4) Αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα και τα όνειρα της νέας γενιάς, για την ανατροπή από την
υποταγή, την παραίτηση, τη μετανάστευση, τις εξαρτήσεις, τον κοινωνικό εμφύλιο. Για ισότητα
και διάλυση κάθε διάκρισης και καταπίεσης λόγω φύλου, φυλής ή σεξουαλικής επιλογής. Για
να μπει φρένοστην αντιδημοκρατική εκτροπή, στην άνοδο του φασιστικού φαινομένου, τον
κρατικό αυταρχισμό, τον απόλυτο έλεγχο της ενημέρωσης, το ρατσισμό, τα διαρκή κοινοβου-
λευτικά πραξικοπήματα και την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Για να τσακιστεί η παρουσία
των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής και να μην ξαναπατήσει στις γειτονιές και τα σχολεία μας.
6) Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή του «Καλλικράτη», που προσδένει τους δήμους και τις
περι φέρειες στο μνημονιακό καθεστώς και τη μέγγενη του χρέους μετατρέποντας τους σε
θεσμούς εχθρικούς απέναντι στα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεο-
λαίας. Λέμε «Όχι» σε νέες περικοπές κοινωνικών δαπανών, διάλυση των κοινωνικών υπηρε-
σιών, ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του δήμου (καθαριότητα, πολιτισμός, αθλητισμός  κλπ.). 
7) Οι δημοτικές εκλογές  είναι ένα μέρος του αγώνα για να αλλάξουμε και να πάρουμε τη ζωή
στα χέρια μας αντί να απέχουμε παραδίνοντας άνευ όρων την πόλη στο «παλιό» και το «φθαρ -
μένο», σε εκείνες τις δυνάμεις που εφάρμοσαν σε τοπικό επίπεδο τις πολιτικές που μας έφερ-
αν μέχρι εδώ σήμερα.

Λαϊκή Συσπείρωση
1) Πέντε σημεία

1.Διεκδικούμε σταθερή και μόνιμη
εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα,  με μισθό και
σύνταξη στο ύψος των αναγκών της
ζωής μας.
Προβάλλουμε το ζήτημα της λαι-
κής κατοικίαςσαν αναφαίρετο κοινω-
νικό δικαίωμα, ενάντια στις κατασχέ-
σεις, για μέτρα ανακούφισης από δάνεια
και τόκους, για απαλλαγή των χρεωμέ-
νων νοικοκυριών από φοροληστεία και
χαράτσια.

Απαιτούμε την πλήρη χρηματοδότηση των Δήμων από τον
κρατικό προυπολογισμό για την κάλυψη των αναγκών σε υποδο-
μές και υπηρεσίες προς τους κατοίκους.                                                                               
Προτείνουμε  οι υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας ενταγμένες μέσα
στο Ενιαίο, Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, να είναι
στην ευθύνη του κράτους και να παρέχονται δωρεάν σε όλο τον
πληθυσμό, χωρίς διακρίσεις. 
Απλώνουμε δίχτυ ουσιαστικής κοινωνικής  αλληλεγγύης  και αγω-
νιστικής συμπαράστασης για όσους  αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
προβλήματα, αποτέλεσμα της βάρβαρης πολιτικής που ασκείται.   
Αγωνιζόμαστε στο πλευρό της νέας γενιάςπου δεν βολεύεται,
που αμφισβητεί και διεκδικεί τα δικαιώματά της για μόρφωση,
εργασία, ελεύθερο χρόνο, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τα υπο-
κατάστατά τους.
Στηρίζουμε τον αγώνα των μικροεπαγγελματιών και της
τοπικής αγοράς. Πρωταγωνιστούμε στην πάλη για αποκλειστικά
δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, για τα απαραίτητα κονδύλια που
έχουν ανάγκη τα σχολεία μας. Για την ανάγκη και το δικαίωμα σε
πολιτισμό και αθλητισμό με επαρκείς υποδομές δημοτικές και δωρ-
εάν για όλους. Για να έχουν όλα τα παιδιά θέσησε σύγχρονους
παιδικούς σταθμούς με μόνιμους παιδαγωγούς και χωρίς τροφεία.
Διεκδικούμε μια σύγχρονη πόλη, με τις αντίστοιχες υποδομές  και
τις υπηρεσίες δωρεάν για τους κατοίκους, με τον Υμηττό ελεύθερο
από τις υπηρεσίες που έχουν αποκλείσει την πρόσβαση, με μέτρα
πυροπροστασίας, με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Απομάκρυνση όλων των οργανισμών από τον δάσος του Υμηττού.
Καμιά εμπορευματοποίηση των δημόσιων χώρων, ήπιες χρήσεις
χωρίς ιδιώτες στα 23 στρέμματα του αθλητικού κέντρου στα Πευ-
κάκια και στον πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο Σταύρος Κώτσης.  
Συμπαραστεκόμαστε σε κάθε δίκαιο αίτημα των συλλόγων της
πόλης μας, συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες να αναδειχθ-
ούν τα προβλήματα και να διεκδικηθούν οι λύσεις τους.                                                                                                                  

2) Γιατί εμάς
Οι παρατάξεις του Β. Ζορμπά (Ν.Δ.), Β. Γιαννακόπουλου (ΠΑΣΟΚ,
δήθεν ανεξάρτητος),  του Γ. Σταθόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ – ΔΗΜΑΡ,
δήθεν υπερκομματικός), αποδέχτηκαν το αντιδραστικό
νομικό πλαίσιο του Καλλικράτη, ανταγωνίζονται στη λογική
διαχείρισης, αποδεχόμενοι τους βασικούς όρους και την πολιτική
που θέτει η κεντρική εξουσία, την αποδοχή της επιχειρηματικότ-
ητας, την φο ρολόγηση για κάθε υπηρεσία του Δήμου, τις πολύμο-
ρφες ανατροπές των εργασιακών σχέσεων. Στήριξαν την συμμε-
τοχή ΜΚΟ σε προσλήψεις εργαζομένων, ψήφισαν απελευθέρω-
ση του ωραρίου των φαρμακείων. Προωθούν την εμπορευματο-
ποίηση των τελευταίων ελεύθερων χώρων (αθλητικό πολιτιστικό
πάρκο Σταύρος Κώτσης,  23 στρέμματα στα Πευκάκια). 
Στηρίζουν μορφές αλληλεγγύης στη λογική της ‘’ελεημοσύνης’’. 
Ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να αντιπαλέψουν την αντιλαική  πολι-
τική, όπως αυτή εκφράζεται στην Τοπική Διοίκηση.

Ανδρέας Γκιζιώτης
υπ. Δήμαρχος 
Επικεφαλής 

“Λαϊκής Συσπείρωσης”

συνέχεια από σελίδα 6

Ο δήμος και οι δημότες χρειάζονται σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
η δημοτική αρχή να στέκεται αρωγός στη δύσκολη πραγματικότητα
που βιώνουμε όλοι μας, χωρίς εξαίρεση. Να δημιουργεί τις κατάλ-
ληλες συνθήκες για να μπορεί ο δημότης να ζει, να εργάζεται, να
αθλείται, να κυκλοφορεί, να δημιουργεί στην πόλη μας. Σε αυτές τις
εκλογές καλούμαστε να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα: θα
συνεχίσουμε να κάνουμε απλή διαχείριση πολιτικής κωφεύοντας
και προσπερνώντας τα προβλήματα ή θα προχωρήσουμε με τόλμη
σε πολιτικές  για τη διαχείριση των προβλημάτων του σήμερα; 
Η «Συμμαχία Ευθύνης»είναι φορέας θετικών δράσεων και πρω-
τοβουλιών και αυτό θέλουμε να περάσουμε στην Αγία Παρασκευή.
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Re - think Agia Paraskevi

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

Η ωρα των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι η
ωρα των καθημερινών πολιτών.
Η ωρα που ολοι μας πρέπει να «Ξανασκεφ-
τούμε την Αγία Παρασκευή». 
Το ερώτημα που πρέπει καταρχήν να απαντή-
σουμε είναι, εάν η Δημαρχία Ζορμπά (2011-
2014) αντέστρεψε τη γενική πτωτική πορεία
της πόλης ή απλώς συντήρησε μία κατάσταση
με εστιασμένες παρεμβάσεις, χωρίς εμπνευση
και συνοχή.
Εάν η απάντηση είναι ότι δεν την αντέστρεψε,
το επόμενο ερώτημα είναι εάν γι΄ αυτό το
σκοπό χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο ανασύν -
θεσης της τεμαχισμένης πόλης, συγκρότησης
της φυσιογνωμίας της και ανάκτησης της κοι-
νωνικότητας της. 

Ένα γενικό σχέδιο, που θα καταρτιστεί συναινετικά και θα εφαρμοσθεί
δεσμευτικά από ολες τις επόμενες δημοτικές Αρχές, χωρίς αλλαγές ανά τετ -
ραετία.
Με την ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και το Γιάννη
Σταθόπουλο υπάρχουν οι πιο δυνατές και στέρεες ελπίδες, ότι μπορούμε
μέσα σε αυτές τις συνθήκες της διαβρωτικής κρίσης, να σχεδιάσουμε ολοι
μαζί μία πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση, να ανασυνθέ-
σουμε την κεντρικότητα της πόλης και να την συνδέσουμε με τις γειτονιές
της.
Γιατί. 
1. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ αντιπροσωπεύει την κοινωνία των
πολιτών. Αποτυπώνει στο δημοτικό επίπεδο την πολλαπλότητα, την πολυχ -
ρωμία και την ευρύτητα της τοπικής κοινωνίας. Γι΄ αυτό, οι συντονισμένες
προσπάθειες του δημοτικού κατεστημένου να την κρίνουν με τα μέτρα τους,
συναντούν την αδιαφορία των δημοτών.
2. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ δεν προήλθε
από προεκλογικές συγκολλήσεις φιλοδοξιών και μεταγραφές χωρίς αυτοδι-
οικητικό περιεχόμενο. Διαθέτει τα εφόδια της αδιάλειπτης εικοσαετούς πα -
ρουσίας της. Εχει πρόσωπα, που διαρκώς προστίθενται και προσθέτουν στην
κοινή πορεία, χωρίς πισωγυρίσματα, διαπραγματεύσεις και αλλοπρόσαλλες
συμπεριφορές. Εχουν ολοι δώσει τις εξετάσεις τους, πολλά χρόνια τώρα.
3. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ δεν στέ-
κεται απέναντι, ούτε δίπλα στις συλλογικότητες, στους φορείς και στους
πολίτες. Είναι μέσα σ΄ αυτές, γατί προέρχεται από αυτές.
4. Η παράταξη ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ δεν υιο -
θετεί αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, ούτε κλείνει το μάτι στις δημοσιονο-
μικές (μνημονιακές) πολιτικές, που στρέφονται κατά της Αυτοδιοίκησης, για
να είναι και με τους κυβερνητικούς και με τους πολίτες.
5. Και διότι τέλος, το πρόγραμμα της παράταξης στηρίζουν πολιτικά κόμμα-
τα, χωρίς η παράταξη να καθοδηγείται από κανένα. Λογοδοτεί μόνο στους
πολίτες και το γενικό συμφέρον. Και το εχει αποδείξει. 
Γιατί, ο Γιάννης Σταθόπουλος είναι σεμνός, εργατικός, μεθοδικός και
ανυποχώρητα δημοκρατικός με βαθειά κουλτούρα. Μιλάει με επιχειρήματα
και με ειλικρίνεια. Αντιπαθεί  το λαϊκισμό και σέβεται πραγματικά και όχι
εικονικά τη διαφορετικότητα και την κουλτούρα του άλλου. Δουλεύει  με σχέ-
διο, όραμα, αθόρυβα  και  αποτελεσματικά. 
Γιατί ξέρει και το έχει αποδείξει οτι στα πλαίσια του Δήμου, η δημοκρατικό -
τητα, η αξιοπρέπεια, η ανθρωπιά, ο πολιτισμός, η υγεία, η καθαριότητα, η
πρόνοια, η μόρφωση, η επιχειρηματικότητα και η καταπολέμηση της ανε-
ργίας δεν έχουν χρώμα και δεν χωρίζονται με ψευδεπίγραφες  διαχωριστικές
γραμμές.
Γιατί συνέθεσε ένα ψηφοδέλτιο με κριτήριο την σταθερότητα, την αγωνι-
στικότητα, την χρησιμότητα και τη συνεισφορά.
Γιατί με όλα αυτά είναι διαφορετικός, όχι μόνο στη θεωρία  αλλά και στη
πράξη, από τους πολιτικούς που επιδιώκουν να συντηρήσουν το παρελθόν,
στο μέλλον που είναι ηδη παρόν.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ τιμή μου που συμμετέχω και πάλι στο
ψηφοδέλτιο της ΝΙΚΗΣ. Και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αν μου δοθεί η
δυνατότητα να συνεισφέρω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου στη δύσκολη
αλλά συναρπαστική δουλειά που έχουμε μπροστά μας

Σωτήρης Παπαμιχαήλ, δικηγόρος,
υπ. Δημοτικός Σύμβουλος,

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Γ.Σταθόπουλος) 

Είμαι ενεργό μέλος της κοινωνίας της

Αγίας Παρασκευής, έχοντας συμμε-

τάσχει:

Α)  Στο φιλόπτωχο του Ιερού Ναού

Αγίου Δημητρίου, ως ταμίας

Β) Στον σύλλογο ανεγέρσεως του Ιερού

Ναού Αγίου Δημητρίου Κοντοπεύκου,

ως ταμίας

Γ) Στην επιτροπή αδελφοποίησης, ως

μέλος 

Συμμετέχω ως υποψήφια δημοτική

σύμβουλος, στην «Συμμαχία Ευθύνης»,

με επικεφαλής τον Βασίλη Γιαννακό-

πουλο, θέλοντας να συνεισφέρω στην

επίλυση των προβλημάτων της γειτο-

νιάς μου.  Ασχολούμαι πολλά χρόνια με

τα κοινά και θέλω, με όλες μου τις δυνά-

μεις, να βοηθήσω την πόλη μου, 

την Αγία Παρασκευή.

Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1965.
Κατοικεί από το 1980, μόνιμα στην Αγία
Παρασκευή (Αϊ Γιάννης). 
Είναι παντρεμένος από το 1990 και έχει τρεις
κόρες,την Γεωργία,την Μαρία και την Σοφία.
Απόφοιτος ινστιτούτου τραπεζικής ανά-
πτυξης και έρευνας και έχει παρακολουθήσει
πλήθος σεμιναρίων που αφορούν τραπεζικές
και ασφαλιστικές εργασίες.
Στην 30ετή καριέρα του στον Τραπεζικό
Χώρο είχε πάντα ενεργή συμμετοχή και
δράση στους αγώνες των εργαζομένων.
Διετέλεσε Διευθυντής στα καταστήματα
Καλυ βίων και Πόρτο Ράφτη της πρώην
Εμπορικής Τραπέζης και εξακολουθεί να
εργάζεται ως Τραπεζικό στέλεχος στην Alpha
Bank.

Ο Δημήτρης Μπεθάνης ζει μόνιμα

στην Αγία Παρασκευή, στην περιοχή

Τσακός. 

Είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ, όπου

ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση ως

Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας στο

Σύλλογό του, καθώς και εκπρόσω-

πος των συναδέλφων του στο Εργα-

τικό Κέντρο της Αθήνας.

Eίναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου

κατοίκων Τσακού, όπου έχει διατελέ-

σει υπεύθυνος πυροπροστασίας του

λόφου Τσακού. Είναι παντρεμένος με

την Μαριάνθη Μπατσούλη, με την

οποία έχουν δύο κόρες.
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Έχω ζήσει όλη την εξέλιξη της πόλης

μας, τα τελευταία 60 χρόνια.

Την έχω βιώσει ως κάτοικος, ως μα -

θή τρια, ως γονέας, ως επαγγελματίας

αλλά και ως μέλος – επί πολλά χρό-

νια – της διοίκησης της πόλης. 

Η αγάπη μου και το δέσιμό μου για

την Αγία Παρασκευή είναι δεδομένο.

Δεδομένη είναι και η θέλησή μου να

προσφέρω και να μάχομαι 

για την πόλη μου!

Ο Ησαΐας Σωτήρης στο 
Extra channel με τον

Άκη Παυλόπουλο
Μετωπική επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ
εξαπέλυσε ο υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με την παράταξη του
Βασίλη Ζορμπά, πολιτικός επιστήμων
– διεθνολόγος κ. Σωτήρης Ησαΐας
μιλώντας στο «Αποκαλυπτικό Δελτίο»
του Άκη Παυλόπουλου στο EXTRA3
στις 23 Απριλίου 2014.
Όσοι έχουν παρακολουθήσει συνεδριάσεις
του Δημοτικού μας Συμβουλίου, είναι
γνώστες των σφοδρών αντιπαραθέσεων
που κατά καιρούς είχε ο κ. Ησαΐας με
συμβούλους της αντιπολίτευσης που πρόσ-
κεινται ιδεολογικά στο χώρο της Αριστεράς
και του Κ.Κ.Ε. αφού ήταν σχεδόν ο μόνος ο
οποίος έθετε τα επιμέρους προβλήματα που
ανέκυπταν, στην πολιτική διαφορά που
υπάρχει μεταξύ Ν.Δ και Αριστερής ιδεο-
λογίας σε ότι αφορά την άσκηση της εξου-
σίας.
Στην συγκεκριμένη εκπομπή τώρα, η
πρώτη κόντρα του κ. Ησαΐα με το ΣΥΡΙΖΑ, είχε ως αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στην
Θράκη με τους υποψηφίους των κομμάτων και τις εκατέρωθεν καταγγελίες που εκτο-
ξεύτηκαν για πιέσεις του Τουρκικού προξενείου και για φωτογραφίες υποψηφίων μαζί
με τούρκους ακροδεξιούς και μέλη των «Γκρίζων λύκων».
Στην τοποθέτηση του ο κ. Ησαΐας αφού ξεκαθάρισε ότι τον εξέφραζαν απόλυτα οι ανα-
κοινώσεις που είχαν εκδώσει ο υφυπουργός εξωτερικών κ.Γεροντόπουλος και η εκπρό-
σωπος τύπου κ. Ασημακοπούλου, κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ «λαθεμένους χειρισμούς»,
«επιπολαιότητα» και «άγνοια», μια «άγνοια» που όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε

ήταν «άκρως επικίνδυνη» ιδίου
μεγέθους με την υποστολή της
ελληνικής σημαίας στα Ίμια
Το δεύτερο θέμα στο οποίο
συγκρούστηκε ο κ. Ησαΐας με την
«αριστερά» και το Κ.Κ.Ε, αφο -
ρούσε το «Κοινωνικό μέρισμα» το
οποίο η αντιπολίτευση χαρακτήρ-
ιζε ως «Φιλοδώρημα» και «προ-
εκλογικό πυροτέχνημα».
Στην τοποθέτηση του, υπε -
ραμύνθηκε της κυβερνητικής
πολιτικής λέγοντας ότι μέχρι

σήμερα είχαν υποβληθεί για την καταβολή του περίπου 345.000 αιτήσεις, από τις
οποίες οι 85.000 είχαν εγκριθεί και είχαν καταβληθεί 65.000.000 ευρώ, είχαν απορ -
ριφθεί 130.000 αιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν το δικαιούντο είτε είχαν
συμπληρώσει με λανθασμένα τις αιτήσεις κι ότι τέλος παρέμεναν σε εκκρεμότητα πε -
ρισσότερες από 130.000 αιτήσεις. «Οι αιτήσεις των μακροχρόνια άνεργων, είπε ο κ.
Ησαΐας, οι οποίοι εξαιρέθηκαν κατά την πρώτη φάση βάση της φορολογικής τους
δήλωσης του 2013, θα επανεξεταστούν μετά τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή μετά τις
30 Ιουνίου 2014 και αφού ληφθεί υπ όψιν και η φορολογική τους δήλωση του έτους
2014.
Αυτό που ενδιαφέρει όλους μας, είπε ο κ. Ησαΐας, είναι η διασφάλιση της ομαλής δια-
δικασίας δηλαδή του γεγονότος ότι τα χρήματα θα καταβληθούν αποκλειστικά και μόνο
σε όσους τα δικαιούνται και όχι σε «κάποιους άλλους» όπως γινόταν παλιά!».

Κάλεσμα Δήμου Αγ.Παρασκευής
Το όνειρο του Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά «να μην πεινάσει κανείς στην Αγία
Παρασκευή» πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία του Κοινωνικού Μαγει-
ρείου. 
Αυτό το κατάφερε με πείσμα και προσπάθεια η εθελόντρια Ντίνα Μανωλοπούλου με
τη βοήθεια εθελοντικής ομάδας την οποία δημιούργησε και με δίκτυο χορηγών από
πρόθυμους και ευαίσθητους συμπολίτες μας. 
Ο Δήμος και η εθελοντική ομάδα οργανώνει γιορτή προς τιμήν των χορηγών για τους
απομείνει τον έπαινο που τους αξίζει. 
Σας περιμένουμε στον κήπο του Κοινωνικού Μαγειρείου στην οδό Ρόδων στις 11
Μαΐου 2014, ημέρα Κυριακή, στις 12 μ.μ.

Γεννήθηκε το 1961 στην Αγία Παρασκευή όπου

διαμένει μέχρι και σήμερα.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος εργοθεραπείας

των ΤΕΙ Αθηνών, πτυχιούχος φαρμακευτικής

σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού

στις εφαρμογές και φαρμακευτικές χρήσεις

φυσικών προϊόντων (φαρμακευτική Αθηνών). 

Εργάζεται ως φαρμακοποιός στο φαρμακείο

που βρίσκεται στην Αγίου Ιωάννου και το

οποίο άνοιξε ο πατέρας του το 1955. 

Μαζί με φίλους ίδρυσαν το 1984 τον ΟΦΚΑΠ

(σημερινό ΚΑΠ) όπου διετέλεσε πρώτος πρόε-

δρος για οκτώ χρόνια. 

Υπήρξε μέλος του Αθλητικού Οργανισμού

Δήμου Αγ. Παρασκευής από το 2003 – 2005 και

το 2007 – 2009. 

Έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος το 2011 έως

σήμερα με την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά

με την οποία είναι και πάλι υποψήφιος 
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Βασίλης Ζορμπάς:  
«Πώς γίνεται ένας πρώην δήμα-
ρχος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,

ένας δήμαρχος της Νέας Δημοκρ-
ατίας και ένας υποψήφιος 

δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ 
να συνεργάζονται;»  

Το εκλογικό του κέντρο στην οδό Αγίου Ιωάν-
νου 25 εγκαινίασε ο υποψήφιος δήμαρχος και
επικεφαλής της παράταξης «Αγία Παρασκε-
υή η πόλη μας» Βασίλης Ζορμπάς την Παρα -
σκευή 25 Απριλίου 2014. 
Ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς προτού αναλύσει τα
«έργα που έγιναν επί των ημερών του» χρησιμο-
ποίησε τις φράσεις «αποδείξαμε ότι μπορούμε, σας
χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε» σλόγκαν  το
οποίο ακολουθεί και όλα τα προεκλογικά φυλλάδια
της παράταξης. 
Ο κ. Ζορμπάς λοιπόν ξεκίνησε από τον τομέα της
οικονομίας και εξήρε το έργο της διοίκησης του τα
τελευταία τρία χρόνια λέγοντας συγκεκριμένα ότι
παρέλαβε ένα Δήμο με περίπου 20.000.000 ευρώ

χρέος τον οποίο κατάφερε να εξορθολογήσει, γεγονός το οποίο έχει καταγραφτεί
και στα ΜΜΕ με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής να βρίσκεται στην καλύτερη
πεντάδα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. 
Ο δήμαρχος υπενθύμισε τη μείωση των Δημοτικών Τελών που πέτυχε η
διοίκηση κατά 19% όλη την τριετία και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει περαιτέρω κατά
ακόμα 10% τον Σεπτέμβριο του 2014 ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι όλα αυτά τα
κατάφεραν παρ  ́όλες τις δυσμενείς συνθήκες που μαστίζουν τη χώρα μας. 
Στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής ο κ. Ζορμπάς μίλησε για την ίδρυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Μαγειρείου, του Κοινωνικού
ανταλλακτηρίου ρούχων, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του γραφείου διαμεσολά-
βησης που παρέχει πληροφορίες σε ανέργους συμπολίτες μας ενώ έδωσε έμφαση
και για την πραγματοποίηση του πολυχώρου δραστηριοτήτων στο κτήριο που στε-
γαζόταν η Δημοτική Αστυνομία με το όνομα «Γυναίκα και Δημιουργία». 
Όσον αφορά τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή σχεδιάστηκαν κατά την τριετία της
διοίκησής του ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε στην ανέγερση του ιδιόκτητου βρεφο -
νηπιακού σταθμού στην περιοχή των Πευκακίων, στο ξεκίνημα των εργασιών για
την κατασκευή της πεζογέφυρας Γελαδάκη, στην ολοκλήρωση των εργασιών
στην οδό Αγίου Ιωάννου, στις βιοκλιματικές αναπλάσεις πεζοδρομίων των
οδών Ελεθευρίου Βενιζέλου, Πατριάρχου Γρηγορίου και Σολωμού, καθώς και την
κατασκευή υπερσύγχρονου δικτύου ποδηλατόδρομων στην περιοχή του Κοντο-
πεύκου. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω έργων που τόνισε ο δήμαρχος
είναι η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 
Στη συνέχεια ο κ. Ζορμπάς μίλησε για τα έργα που προγραμματίζει ο ίδιος και οι
συνεργάτες του σε περίπτωση επανεκλογής τους την πενταετία 2014 – 2019. 
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος μίλησε για την ανέγερση του δημαρχιακού μεγάρου στο
στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία της Αγίας
Παρασκευής κι εξήγησε ότι μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και ανα-
μένεται η τελική υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών ώστε να δημοπρατηθεί το
έργο το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα εξοικονομηθούν ετησίως 600.000 ευρώ. 
Ο κ. Ζορμπάς συνέχισε λέγοντας ότι την επόμενη πενταετία στόχος του επίσης
είναι να δημιουργηθούν άλλοι δύο ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, να
αναπλασ θούν οι αύλειοι σχολικοί χώροι, να αναπλασθούν κι άλλα πεζοδρόμια,
ιδιαίτερα στην περιοχή του Αη Γιάννη, να αναπλασθεί εξ’ ολοκλήρου ο χώρος των
40 περίπου στρεμμάτων στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη, να κατασ-
κευαστεί χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή των Πευκακίων και
συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 451 και κατέληξε αναφερόμενος στο χώρο του κο -
λυμβητηρίου για τον οποίο υποστήριξε ότι σχεδιάζουν ως παράταξη να δημιο-
υργήσουν χώρους εκθέσεων, προβολών, παραστάσεων σε υπαίθρια αμφιθέατρο,
υδ ροψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και χώρους αθλητισμού. 
Ο κ. Ζορμπάς έκανε επίθεση σε όλες τις προσωπικότητες και τα πολιτικά στελέχη
που στηρίζουν την παράταξη του κ.  Γιάννη Σταθόπουλο λέγοντας χαρακτηριστι-
κά : «Πώς γίνεται ένας πρώην δήμαρχος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ένας δήμα-
ρχος της Νέας Δημοκρατίας και ένας υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ να συνερ -
γάζονται ;»  και στη συνέχεια παρουσίασε τους υποψηφίους δημοτικούς
συμβούλους που «κλείδωσαν» το ψηφοδέλτιο της παράταξης.  

Βασίλης Ζορμπάς
υπ. Δήμαρχος 

επικεφαλής
“Αγία Παρασκευή η πόλη μας”

Περιοδεία στη Λαϊκή της 
οδού Μακεδονίας

Ο υποψήφιος Δήμαρχος ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ και μέλη της Ανε-
ξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»
πραγματοποίησαν περιοδεία, σήμε-
ρα, Παρασκευή 25 Απριλίου, στη

Λαϊκή της οδού Μακεδονίας, λίγο πριν την απεργία που ξεκινά τη Δευτέρα 28
Απριλίου.
Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες για το νέο Σχέδιο Νόμου με κύρια σημεία δια -
φωνίας: την κλήρωση των θέσεων, τον χωρισμό παραγωγών από επαγγελματίες
πωλητές, τα εξοντωτικά πρόστιμα, την εξυπηρέτηση συμφερόντων μεγάλων
αλυσίδων και άλλα.

Το Γραφείο Τύπου
της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγίας Παρασκευής»

Ανακοίνωση για την
Εργατική Πρωτομαγιά

Αγαπητή/έ φίλη/ε, συμπολίτη
μας στην Αγία Παρασκευή
Δες από την ίδια τη ζωή
σου. Πάνε να σε γυρίσουν 2
αιώνες πίσω. Θέλουν να

γίνεις ο σκλάβος του 21ου αιώνα!
Στις μέρες μας ψηφίζονται μέτρα που μας στερούν δικαιώματα για τα οποία
χύθηκαν ποταμοί αίματος! Μισθοί πείνας, ανεργία στα ύψη, σπουδές χωρίς
μέλλον, ζωή χωρίς αξιοπρέπεια! Κι όλα αυτά ενώ υπάρχει τεράστιος πλούτος
που παράγει ο εργαζόμενος λαός.
Η πολιτική αυτή που στηρίζει τους καπιταλιστές και τσακίζει τα δικαιώματά μας
δεν ήρθε από το πουθενά. Έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρ -
μόζεται σε όλες τις χώρες της κι έχουν τεράστιες ευθύνες τόσο οι κυβερνήσεις
όσο και τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εμείς σου λέμε: Κανένα δικαίωμα δεν χαρίστηκε ποτέ από κανένα!
Τίποτα δεν χαρίστηκε ποτέ στους «κολασμένους της γης», τίποτα δε θα χαρι-
στεί και σε εμάς. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κατακτήσουν τα δικαιώματά τους.
Χρειάζεται να αναμετρηθούν με την εργοδοσία και να συσπειρωθούν στα ταξι-
κά σωματεία. Οργάνωση παντού να 'ρθουν τα πάνω κάτω! Η ελπίδα βρίσκεται
μόνο στον αγώνα! Να θυμάσαι. Για να ζήσεις καλύτερα σήμερα, πρέπει ν' αντι-
παλέψεις την απάνθρωπη κοινωνία που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθ-
ρώπου από άνθρωπο. Τα μηνύματα της εργατικής Πρωτομαγιάς είναι πιο
επίκαιρα από ποτέ γιατί αφορούν το παρόν και το μέλλον το δικό σου και των
παιδιών σου!

Πρωτομαγιά 2014
Σήμερα, που η κοι-
νωνία μας βιώνει
πολυδιάστατη οικο-
νομική, κοινωνική
κρίση αλλά και
κρίση αξιών, προ-
βάλλει επίκαιρο όσο
ποτέ το μήνυμα της
Εργατικής Πρωτο-

μαγιάς.
Η καταπάτηση θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί με
αγώνες, η ανεργία και η ανασφάλεια στην εργασία και την επιχειρηματικότητα,
αλλά και η φοροεπιδρομή απασχολούν κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νέο και
νέα, κάθε συνταξιούχο.
Η απουσία κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, η απαξίωση της Παιδείας και
της Υγείας, η έλλειψη πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών και  η καθήλωση
της αγοραστικής κίνησης επιβάλλουν καθημερινό συμμαχικό αγώνα. 
Επιβάλλεται ανάκτηση των κοινωνικών μας δικαιωμάτων· Χωρίς κομματικές
αγκιστρώσεις και υποκινούμενες πολιτικές «κορώνες».
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Επιστολή διαμαρτυρίας
του δικηγόρου 

Δημήτρη Παναγούλη 
Επιστολή διαμαρτυρίας λάβαμε
από τον δικηγόρο και τ. προϊστά-
μενο της νομικής υπηρεσίας του
Δήμου κ. Δημήτρη Παναγούλη
αναφορικά με χαρακτηρισμούς
κατά του προσώπου του στη
διάρκεια συνεδρίασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου από τον επικε-
φαλής της ανεξάρτητης δημοτι-
κής κίνησης «Νέα πνοή» κ.
Κώστα Κουβόπουλου. 
Ο «Σχολιαστής» στο σχετικό ρεπορ -
τάζ της συγκεκριμένης συνεδρίασης
δεν θα μπορούσε και βεβαίως δεν έκανε λογοκρισία αλλά
αντίθετα δημοσιοποίησε τις θέσεις, τις απόψεις και τους χαρ-
ακτηρισμούς του κ. Κουβόπουλου διότι αυτές προέρχονται
από έναν υπεύθυνο συνδημότη μας ο οποίος έχει υπηρετήσει
το Δήμο και τα «κοινά» περίπου τέσσερις δεκαετίες είτε ως
δημοτικός υπάλληλος είτε από τα έδρανα του Δημοτικού
Συμβουλίου ως αιρετός. 
Το γεγονός αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο κ. Κουβόπου-
λος τις θέσεις, τις απόψεις και τους χαρακτηρισμούς τους
οποίους χρησιμοποιεί κατά τη δημόσια συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου τους στοιχειοθετεί και με τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία γιατί αν συμβαίνει το αντίθετο φέρει
αποκλειστικά και μόνον την ευθύνη της «αλήθειας» τους. 
Σε κάθε περίπτωση ο «Σχολιαστής» ουδέποτε υιοθέτησε,
υιοθετεί ή θα υιοθετήσει απόψεις, θέσεις και χαρακτηρισμούς
που χρησιμοποιούν στον πολιτικό τους λόγο οι αιρετοί, κατά
τις δημόσιες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων οι
οποίες και καταγράφονται στα σχετικά πρακτικά αλλά ούτε
και θα τις αποκρύψει εξαναγκαζόμενος σε αυτολογοκρισία. 
Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι έχουμε να κάνουμε με αι -
ρετούς που σέβονται την τιμή και την υπόληψη των συναδέλ -
φων τους και ότι αν κάποια στιγμή χρειαστεί να αποδείξουν
την «αλήθεια» των ισχυρισγμών τους θα πρέπει να διαθέτουν
και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η δημοσιογραφία να προχω -
ρεί σε «δίκες προθέσεων» ούτε σε προληπτικές λογοκρισίες
αρχηγών δημοτικών παρατάξεων που τοποθετούνται με
πλήρη επίγνωση των όσων λέγουν στις δημόσιες συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Όπως είμαστε υποχρεωμένοι παραθέτουμε αυτούσια την επι-
στολή διαμαρτυρίας του κ. Δημήτρη Παναγούλη διαβε-
βαιώνοντάς τον ότι τις απόψεις και τους χαρακτηρισμούς που
χρησιμοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Κώστας Κουβό-
πουλος δεν τις υιοθετούμε, ούτε μας εκφράζουν.  
«Στο τεύχος Απριλίου 2014 (έτος 13 αρ.146) της εφημε-
ρίδας σας «Ο Σχολιαστής» δημοσιεύσατε στη σελ. 13
αυτής με τίτλο «Γιάννης Σταθόπουλος Δεν είναι
δυνατόν να φοβόμαστε να εφαρμόσουμε το Νόμο!»
τα εξής: 
«…….Ο κ. Κουβόπουλος στην 60λεπτη εισήγησή του,
εξιστόρησε το θέμα ξεκινώντας από το 1975, μίλησε
για εγκληματικές ενέργειες και παραλείψεις του Προϊ-
σταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.
Δημήτρη Παναγούλη…..». Όπως ήδη γνωρίζετε, ο κ.
Κουβόπουλος για τις αναφορές του περί εγκλημα-
τικών μου ενεργειών στο χειρισμό της υπόθεσης
«κτήμα Σιστοβάρη» έχει ήδη καταδικαστεί με τη με
αρ. 6798/2012 απόφαση του Α  ́Τριμελούς Εφετείου
Πλημμελημάτων για δυσφήμηση του προσώπου μου
δια του τύπου, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη,
αφού με την αρίθμ. 406/2013 απόφαση του ΣΤ  ́Ποι-
νικού Τμήματος του Άρειου Πάγου, απορρίφθηκε
σχετική αίτησή του περί αναίρεσης της ως άνω απόφ-
ασης.

Δημήτρης Παναγούλης»

Δημήτρης Παναγούλης

δικηγόρος

Οι περιπέτειες της μικρής Αννούλας τώρα
που ξανάρθαν οι εκλογές

Αααχ! Άνοιξη, λουλουδάκια να ανθίζουν, πουλιά να τιτιβίζουν, εκλογές να
ξαναγίνονται! Μα τι όμορφη εποχή είναι αυτή? Που μια φορά στα τέσσερα
χρόνια γίνονται έργα, που ξαφνικά βλέπεις μια εξάμηνη ασχολία των δημο-
τικών αφεντάδων με τα κοινά. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να γίνει κάτι για
την πόλη μας και η χειρότερη περίοδος μιας και μεταμορφωνόμαστε σε ένα
τεράστιο εργοτάξιο χωρίς καμία συνοχή στην κυκλοφοριακή διάταξη.
Κι όμως, φίλε αναγνώστη, μην ακολουθείς εμένα για παράδειγμα.. εγώ by
default ψάχνω να βρω λόγο να τσαντιστώ και να γκρινιάξω. Εσύ μην είσαι
έτσι! Σκέψου πόσο καλό είναι που μέσα σε ένα εξάμηνο σπαταλάν –ωχ
συγγνώμη..και μου χουν πει τόσες φορές να μη την λέω αυτή τη λέξη και να
χρησιμοποιώ την λέξη «επενδύω»..πάλι ξεχάστηκα – λοιπόν, τι έλεγα? 

Α, ναι! Είναι λοιπόν καλό που μέσα σε ένα εξάμηνο επενδύεται ένα τεράστιο κεφάλαιο στην πόλη μας
και θα γίνουν έργα. Αναφέρομαι στην Αγίου Ιωάννου που αν καταλαβαίνω (και ελπίζω) καλά είναι
στο τελείωμα της (τύπου πάω να αγοράσω ψαλίδι για να κόψω την κορδέλα) και στην Δερβενακίων,
που μάλλον πάει για μονοδρόμηση (εε φιλαράκια μελετητές και εργολάβοι, το έχετε δει προφανώς
ότι δε χωράει να είναι διπλής, σωστά). Εξαιρετικά έργα και τα 2 και τολμώ να πω πως ιδίως με την
Δερβενακίων μου έχει γεννηθεί ξαφνικά η επιθυμία να γίνω ενας νέος Lans Armstrong και να ξεχυθώ
με το ποδήλατο μου σε αυτά τα 500 μέτρα ποδηλατο-στενάκι! 
Και δε μας έφταναν όλα αυτά, έχεις και τα νέα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων που ξεφυτρώνουν
στην Αγίου Ιωάννου.. Καλύτερο σκηνικό της προάλλες είναι η εκδήλωση που έκανε υποψήφιος
εκλογών με τραπεζάκια και τα ρέστα, όπου καθώς πέρναγα μπροστά από το happening του έπαιζε
το τραγούδι των ΑΒΒΑ «The winner takes in all»..μα πόσο προφητικό? Και ΠΡΟΦΑΝΩΣ τόσα χρό-
νια στην Ελλάδα αυτό γίνεται αλλά, ρε παιδιά, πότε θα έρθει η στιγμή που ο λαός θα τα take it all?
Πόσο ακόμη πρέπει να είμαστε οι losers που we have to fall? Πόσο ακόμη θα ναι το destiny μας αυτό?
Και πόσο ΑΒΒΑ πρέπει επιτέλους να ακούσω για να καταλήξω στο ότι το  «Money, money, money»
πρέπει να δίνετε στον λαό στο 100% σαν έργα υποδομής ! Με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, ελάχιστα
λάθη και τήρηση της συμφωνηθείσας μελέτης!
Καταλήγω λέγοντας:
1. Να εύχεστε να τελειώσουν τα έργα προεκλογικά γιατί μας βλέπω να ξεμένουμε από κεντρικούς
δρόμους
2. Να αγοράσετε διθέσιο αυτοκίνητο ΟΛΟΙ σας, και δεν εννοώ sport διθέσιο αλλά δύο θέσεις, μια
οδηγού και μια πίσω. Ίσως έτσι μπορούν να χωρέσουν 2 αυτοκίνητα παράλληλα στους δρόμους. 

Εγκαίνια «Νίκης»
Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «Νίκη των πολιτών Αγίας Παρα -
σκευής» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο κ. Γιάννη Σταθό-
πουλο πραγματοποίησε το Σάββατο 12 Απριλίου 2014 τα εγκαίνια
του εκλογικού της κέντρου στην οδό Γιαβάση 11. 
Μέσα σ’ ένα πανηγυρικό και εορταστικό κλίμα ενόψει των επικείμενων
δημοτικών εκλογών ο κ. Σταθόπουλος παρέθεσε ένα σύντομο χαιρετισμό
στους φίλους αλλά και στους εκπροσώπους τοπικών φορέων και συλλόγων
καθώς και σ’ έναν αριθμό υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων που συμμε-
τέχουν στο ψηφοδέλτιό του.
Ο κ. Σταθόπουλος άνοιξε την ομιλία του τονίζοντας, ότι η ανεξάρτητη δημο-
τική κίνηση «Νίκη για την Αγ.Παρασκευή», έχει πετύχει μια μεγάλη
συσπείρωση από όλο τον πολιτικό χώρο, το γονεϊκό κίνημα, τους τοπικούς
συλλόγους, το Δίκτυο Αλληλεγγύης, τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς

και γενικά από όλα τα διεκδικητικά κινήματα της πόλης. 
Η Ανεξάρτητη Δημοτική παράταξη «Νίκη για την Αγ.Παρασκευή» είπε ο κ. Σταθόπουλος, θα νική-
σει στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, γιατί είναι η μόνη δημοτική κίνηση που συζητά για τα προβ-
λήματα της πόλης με τους κατοίκους σε κάθε περιοχή και πραγματοποίησε για το σκοπό αυτό πέντε
συνεχείς εκδηλώσεις σε όλες τις περιοχές της Αγίας Παρασκευής (Παράδεισος – Τσακός – Άη Γιάν-
νης – Πευκάκια) και ακολουθεί μία ακόμα στη Νέα Ζωή για το επίμαχο θέμα του κολυμβητηρίου.
Στόχος της παράταξής μας είπε ο κ. Σταθόπουλος, είναι η άσκηση μιας πολιτικής που θα σέβεται
τους Δημοτικούς χώρους, θα υπερασπιστεί τα δημοτικά σχολεία, τη δημόσια εκπαίδευση, τον αθ -
λητισμό και τη νεολαία, την κινητικότητα των πολιτών με εκδόσεις εντύπων, με βραδιές πολιτισμού,
δεντροφυτεύσεις και γενικά πολλαπλές τοπικές δραστηριότητες. 
Είμαστε μια δημοτική κίνηση, επεσήμανε ο κ. Σταθόπουλος που έχουμε αποδείξει διαχρονικά τη
σχέση μας με τον πολίτη, δεν εμφανιζόμαστε μόνο στο διάστημα της προεκλογικής περιόδου αλλά
και στο ενδιάμεσο. Ο κ. Σταθόπουλος επεσήμανε επίσης ότι ως συνέπεια τα εφαρμογής του νεοφι-
λελευθερισμού, χάθηκε για το Δήμο το 65% των χρηματοδοτικών πόρων με αποτέλεσμα τις δυσμε-
νείς για την πόλη μας απολύσεις των σχολικών φυλάκων και δημοτικών αστυνόμων. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεράσιμος Βλάχος, Μαργαρίτα Καβρου-
δάκη – Δημητρίου, Ζωή Φωτεινού και Γιάννης Σιδέρης, ο πρώην δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης, , οι κ.
Γιάννης Λογοθέτης και Νίκος Σόβολος από το σύλλογο Τσακού, οι κ. Δημήτρης Μπεθάνης και
Δημήτρης Σουσούδης, η κ. Παναγιώτα Σκόνδρα, ο πρόεδρος του συλλόγου Κοντοπεύκου κ. Γιώρ-
γος Ματσούκας, από το γονεϊκό κίνημα οι κ. Πάνος Γκόνης και Αντώνης Παπάζογλου, οι κ. Πανα-
γιώτης Παναγάκος και Δημήτρης Βαλασιάδης, ο πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου «Άγιος
Ιωάννης» Παναγιώτης Βαβουγυιός, ο αντιπρόεδρος Βαγγέλης Θεοδοσόπουλος και ο πρόεδρος του
ΓΣΑΠ κ. Γιώργος Καράμπελας.

Κάτια Βέργου

Πολιτικός

Επιστήμων 
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Ξεκίνησαν οι
εργασίες για την

πεζογέφυρα 
«Γελαδάκη»

Ξεκίνησαν στις  28 Απριλίου 2014 τα έργα
κατασκευής της πεζογέφυρας «Γελα-
δάκη» στη Λεωφόρο Μεσογείων λίγο πριν
τη διασταύρωση του «Σταυρού». 

Το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε πάγιο αίτημα
δεκαετιών  των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής
είχε απασχολήσει αρκετές διοικήσεις, όλες τις
παρατάξεις και τους τοπικούς συλλόγους της
πόλης μας και η έλλειψη υλοποίησης του ευθύνε-
ται για το θάνατο ενός μεγάλου αριθμού αθώων
συνανθρώπων μας. 
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ο
εντεταλμένος σύμβουλος επι τεχνικών θεμάτων
του Δήμου κ.Κωσταντίνος Τσιαμπάς  μας είπε τα
εξής:

« Το έργο ξεκίνησε πριν 26 χρόνια, αλλά κάποιοι
τοπικοί παράγοντες του δημιουργούσαν προβ-
λήματα γιατί δεν το ήθελαν. Με την παρέμβαση
τη δική μας η οποία ήταν έντονη τόσο προς το
ΥΠΕΚΑ όσο και προς άλλους φορείς το «ξεκολ-
λήσαμε» το έργο και στη συνέχεια πετύχαμε τη
χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ. Η υλοποίηση
του καθυστέρησε περίπου επτά μήνες με ευθύνη
των κοινωφελών εταιρειών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.)
που σκάβοντας καθημερινά εύρισκαν συνεχώς
καινούργια προβλήματα. Έτσι  από σήμερα
ξεκίνησε  το γεωτρύπανο τις εργασίες του και
Θέλω να προσθέσω ότι αυτό αποτελεί  ένα όνει-
ρο πολλών ετών για όλους τους κατοίκους και
ειδικά της περιοχής των Πευκακίων και ΔΕΝ
είναι προεκλογικό γιατί οι διαδικασίες από εμάς
ξεκίνησαν περίπου εδώ και ενάμιση χρόνο». 
Ο Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ.Γιάννης
Γουργούλης μας είπε ότι: «Ως κάτοικος της περ-
ιοχής των Πευκακίων και Δημοτικός Σύμβουλος
θέλω να επισημάνω ότι ο Βασίλης Ζορμπάς
κρίθηκε αποτελεσματικός στα έργα του και αυτό
αποδεικνύει ότι χρόνια προσπαθούσαμε και ο
σύλλογος Πευκακίων αλλά και οι δημοτικές παρ-
ατάξεις να μπορέσουν να κατασκευαστεί η γέφ-
υρα ήταν όχι μάταιες αλλά αίτημα παρελθόντων
ετών. Αποδεικνύεται σήμερα ότι ο δήμαρχος με
τον τρόπο του και τους χειρισμούς του δείχνει
αποτελεσματικός για τη Δημοτική Αρχή».  

Σοφία Σακοράφα: 
“Στις 25 του Μάη ψηφίζουμε για τη ζωή μας”

Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές αποτελεί
έναν προπομπό θετικών πολιτικών εξελίξεων,
αφού είναι το πρώτο βήμα για την ανατροπή
του κυβερνητικού κατεστημένου και των
βάναυσων πολιτικών που εφαρμόζει.
Από τις εκλογές του 2012 είναι η πρώτη φορά που
μπορεί εκλογικά να τοποθετηθεί ο λαός μας. Για το
λόγο αυτό είναι μια κορυφαία μάχη και με έντονο
πολιτικό περιεχόμενο, καθώς εμπεριέχει το σπόρο της
ανατροπής.
Ταυτόχρονα η ευρωβουλή θα αποτελέσει και μια
κοιτίδα διεργασιών, ενημέρωσης, παρεμβάσεων και
δράσεων της ομάδας μας για την προετοιμασία της
εφαρμογής μιας άλλης ατζέντας, πλήρως συγκρουσια-
κής με τη σημερινή. Της ατζέντας της κυβέρνησης της
Αριστεράς.
Στο ευρωψηφοδέλτιο διακρίνει κανείς πίσω από τα πρόσωπα, δύο μείζονα πολιτικά θέματα. 
Το ένα είναι το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. 
Το άλλο είναι η ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική και θεσμική προετοιμασία στην Ευρώπη αναφορικά με
την ΕΛΕ, με το λογιστικό έλεγχο δηλαδή του χρέους, το οποίο το έθεσα για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο στην
ελληνική βουλή το 2011. 
Είναι ανάγκη να τεκμηριωθεί πολιτικά και θεσμικά στην Ευρώπη, η αναγκαιότητα και η βασιμότητα διεξαγωγής
του ελέγχου. 
Πρόκειται λοιπόν για μια σοβαρή προετοιμασία, καθώς όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι με το παρόν δημόσιο χρέος
δεν επιβιώνουμε. Ούτε βέβαια με κουρέματα υπέρ τρίτων και εναντίον του λαού μας και των αναγκών του.
Και αυτονόητα η τυπική διαπραγμάτευση θα γίνει με το σύστημα απέναντί μας, η ουσιαστική όμως έχει να κάνει
με τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα στη διαμόρφωση τόσο των όρων όσο και των τελικών αποφάσεων. 
Αυτός είναι ο καθοριστικός ρόλος της ΕΛΕ : να αποσαφηνίσει την αφηρημένη έννοια του δημόσιου χρέους, να
αποκαλύψει τις αιτίες που το παρήγαγαν και να αναδείξει το λαό μας σε ελεγκτή των διαπραγματεύσεων και απο-
φασισμένο υπερασπιστή των αποφάσεών του.
Στις 25 του Μάη ψηφίζουμε για τη ζωή μας…και δεν είναι σύνθημα..είναι συνθήκη επιβίωσης της κοινωνίας μας!

Σοφία Σακοράφα

υποψήφια Ευρωβουλευτής

ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ

Αλέξης Μουστόγιαννης : 
«Δώστε μας  τη δύναμη να συνεχίσουμε!»

Τα εγκαίνια του εκλογικού περιπτέρου
της παράταξης «Μια γενιά μπροστά»
πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία του
Άη Γιάννη στις 30 Απριλίου 2014. 
Ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος
δήμαρχος  κ.Αλέξανδρος  Μουστόγιαννης
αφού ευχαρίστησε τους συμπολίτες που παρ-
ευρέθησαν μίλησε για την πρωτιά που πέ -
τυχε η παράταξή του στο να εκδώσει πρώτη
το πρόγραμμά της. 
Ο κ. Μουστόγιαννης υπογράμμισε ότι ο ίδιος
και τα στελέχη της παράταξης «Μια γενιά
μπροστά» κατάφεραν να βγουν αλώβητοι
από τον πόλεμο που τους ασκήθηκε,
καταδίκασε την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο εκλογικό τους πόστο από άγνωστους λίγες μέρες πριν το
τέλος Απριλίου και αναρωτήθηκε γιατί καμία άλλη παράταξη δεν έπραξε το ίδιο.   
Ο υποψήφιος δήμαρχος χαρακτήρισε πρωτοπόρο το πρόγραμμα της παράταξης, το οποίο όπως υπογράμμισε,
σχεδιάστηκε από απλούς ανθρώπους και όχι από πληρωμένους επικοινωνιολόγους και συνέχισε λέγοντας τα
εξής: 
«Οι Δημοτικές εκλογές του Μαΐου σίγουρα θα διεξαχθούν σε περίεργο κλίμα. Από τη μία μεριά η οικονομική
κρίση που μαστίζει την χώρα και ταυτόχρονα την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και το περιορισμένο ενδιαφέρον
που δείχνουν οι πολίτες. Πρέπει και οφείλουμε να πετύχουμε την συμμετοχή. Ήρθε η ώρα η Νέα Γενιά να περά-
σει μπροστά! Να διεκδικήσει! Προσπαθήσαμε μέσα από τις θέσεις που έχουμε για την πόλη μας, να αποδείξουμε
ότι υπάρχει ελπίδα και ότι με την θέληση και τη συλλογικότητα μπορούμε να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας. Μέσα
από διαβούλευση με εσάς τους συνδημότες μας και οδηγό τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την παράταξή μας
σας παρουσιάζουμε ρεαλιστικές – υλοποιήσιμες προτάσεις που έχουμε για την Αγία Παρασκευή του Αύριο. Έτσι
δίνουμε ξεκάθαρα το στίγμα της ταυτότητάς μας αλλά και της εναλλακτικής πρότασης που έχουμε για έναν Ευρ-
ωπαϊκό Δήμο του 2014. Από εσάς ζητάμε να μας κρίνετε δίκαια και να μας δώσετε ώθηση να συνεχίσουμε να ορα-
ματιζόμαστε και να δημιουργούμε». 
Πριν το κλείσιμο της εκδήλωσης,  ο κ. Μουστόγιαννης παρουσίασε τους ανθρώπους που απαρτίζουν το ψηφο-
δέλτιο της παράταξης και προέτρεψε όλους τους κατοίκους να κάνουν μία στάση από την πλατεία του Άη Γιάννη
, στο εκλογικό τους πόστο για  να προμηθευτούν το τυπωμένο πρόγραμμα της παράταξης που διατίθεται για να
ενημερωθούν λεπτομερώς. 
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Γεννήθηκα το 1979 στην Αγία Παρασ-

κευή, αριστούχος απόφοιτος του

Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Μετά

από σειρά ετών σε θέσεις Μάρκετινγκ

και Διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα,

σήμερα κατέχω τη θέση του Διοικητή

του Νοσοκομείου Καρύστου. 

Σε τοπικό επίπεδο, τα τελευταία τέσ-

σερα χρόνια, είμαι ο Γραμματέας του

Συλλόγου κατοίκων Τσακού καθώς και

εκπρόσωπος του Συλλόγου στη

Δημοτική επιτροπή Διαβούλευσης.

Επέλεξα να κατέβω ως υποψήφιος

της «Συμμαχίας Ευθύνης» γιατί αποτε-

λεί μια συμμαχία ανεξάρτητων

πολιτών που έχουμε τις ίδιες

ανησυχίες και την ίδια διάθεση προ-

σφοράς για την πόλη μας.

Στόχος μου είναι δημιουργήσουμε μια

πόλη με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα

που θα στέκεται δίπλα στους πολίτες

της.    

Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά

στο χώρο της ενέργειας 

και του φυσικού αερίου.

Ενστερνίστηκα τις οικολογικές αξίες από

τα φοιτητικά μου χρόνια, συμμετέχοντας

στο οικολογικό κίνημα και  υποστηρίζον-

τας το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας. 

Μέλος των Οικολόγων-Πράσινων.

Μέλος ΔΣ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

(2013). Μητέρα 2 αγοριών και σύζυγος

του αείμνηστου Σπύρου Σγούρου, που

αφιέρωσε τη ζωή του για την ανάπτυξη

της βιολογικής γεωργίας και που τόσο

ξαφνικά χάσαμε πριν από δυο χρόνια.

Βασίλης Γιαννακόπουλος: «Θα μου
ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ζορμπάς 
γι’ αυτά που με κατηγορούσε;».

Τα εγκαίνια του προεκλογικού κέντρου της παράταξης «Συμμαχία Ευθύνης»
με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο πραγματοποι-
ήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 28 Απριλίου2014 στο πρώην «Διάφανο  
(Αγίου Ιωάννου 12).
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στη συγκέντρωση, γεγονός το οποίο τόνισε εξαρχής ο κ.
Γιαννακόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι η παρουσία εκατοντάδων πολιτών αποτελεί
σθεναρή απάντηση για αλλαγή της τωρινής διοίκησης, η οποία έχει έναν άφαντο δήμαρ -
χο που έχασε την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν αρκετό καιρό. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος συνέχισε την επίθεση του προς τον  Βασίλη  Ζορμπά κατηγορώντας
για ανακολουθία λόγων και έργου αφού «άλλα»  είχε εξαγγείλει προεκλογικά το 2010 και
«άλλα» έκανε  κατά τη διάρκεια της τετραετίας του ως δήμαρχος, φέρνοντας ως χαρακ-
τηριστικό παράδειγμα τα έργα στην Αγίου Ιωάννου θυμίζοντας ότι ο κ. Ζορμπάς το 2010
μιλούσε για καρκινογόνες πλάκες ιγνιμβρίτη ενώ στη συνέχεια όταν εξελέγη στο δημαρ -
χιακό θώκο χρησιμοποίησε άφοβα τα ίδια υλικά!   

Ο  κ. Γιαννακόπουλος
κατήγγειλε το Βασίλη
Ζορμπά για τα ψεύδη
που είχε εκτοξεύσει
εναντίον περί « ατασ -
θαλιών» και «μαύρης
οικονομικής τρύπας»
χωρίς να του  ζητήσει
ποτέ συγγνώμη αφού
όλοι οι έλεγχοι που
πραγματοποιήθηκαν
στα οικονομικά στοι -
χεία  του Δήμου από
πέντε ελεγκτικούς
μηχανισμούς δεν βρή-
καν κάτι το μεμπτό. 

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της «Συμμαχία Ευθύνης» είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Ζορ -
μπάς «δεν μπορεί ούτε ψηφοδέλτιο να μαζέψει»  και εξήγησε στο παρευρισκόμμενο
πλήθος ότι «κληροδότησε» στη διοίκηση Ζορμπά τέσσερα έργα: 1) την ανάπλαση της
Αγίου Ιωάννου, 2) τις αναπλάσεις στις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατριάρχου Γρη-
γορίου, 3) την ανάπλαση στην οδό Κυκλάδων και 4) την ανάπλαση των πεζοδρομίων και
τη δημιουργία ποδηλατόδρομου στην οδό Δερβενακίων. Επιπλέον ο κ. Γιαννακόπουλος
θύμισε ότι το τελευταίο έργο ο σημερινός δήμαρχος δεν το είχε ψηφίσει από τα έδρανα
της αντιπολίτευσης ενώ σήμερα προσπαθεί να το υιοθετήσει ως δική του προσπάθεια!!
Στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής ο κ. Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε ως «αυτονόη-
τη»  τη δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του αντίστοιχου Μαγειρείου,
εξηγώντας ότι τέτοιοι θεσμοί υλοποιούνται σήμερα σε όλη την Ελλάδα και κατηγόρησε
τη σημερινή διοίκηση για το κλείσιμο του 3ου Δημοτικού Ιατρείου και την υποβάθμιση
των άλλων δύο καθώς και για τη μεταφορά της ΔΥΟ  Αγ. Παρασκευής στο Δήμο Χολαρ -
γού, το κλείσιμο του ΚΕΠ στην οδό Πελοποννήσου ενώ μίλησε για «υπερθεματισμό» από
πλευράς Βασίλη Ζορμπά αναφορικά με  το κλείσιμο της ΕΡΤ!!! 
Ο κ. Γιαννακόπουλος δεν στάθηκε μόνο σ’ αυτά τα σημεία αλλά συνέχισε την επίθεση του
απέναντι στην τωρινή διοίκηση του Βασίλη Ζορμπά κατηγορώντας τον: 
α) για αδιαφάνεια και για ρεκόρ απευθείας αναθέσεων με κορυφαία την αντίστοιχη των
230.000 ευρώ που δόθηκαν για τη στήριξη των τοιχωμάτων του κληροδοτήματος «Για-
βασείου», 
β) για παρακμή των συγκοινωνιακών δομών της πόλης η οποία απώλεσε τις γραμμές
λεωφορείων 303 και 408    
γ) για μη τακτικό καθαρισμό της πόλης και των σχολείων καθώς και την άμεση ανάγκη
μεταστέγασης του γκαράζ του Δήμου που δεν τόλμησε ο Βασίλης Ζορμπάς και 
δ) για το «πάγωμα» των υποθέσεων «Μακρή» και «Μπαρμπίκα» αφού η διοίκηση δεν
ασχολήθηκε την τριετία που μας πέρασε. 
Ο κ. Γιαννακόπουλος στη συνέχεια έκανε σφοδρή επίθεση και στον υποψήφιο δήμαρχο
Γιάννη Σταθόπουλο,  λέγοντας ότι η πόλη «δεν του χρωστά τίποτα» για να τον εκλέξει
δήμαρχο αφού τέσσερις εκλογικές χρονιές τον έχει απορρίψει και χαρακτήρισε την
συνερ γασία του με την οικογένεια Σιδέρη και Χατζηανδρέου ως «συνεργασία βαρόνων». 
Ο επικεφαλής της «Συμμαχία Ευθύνης» στη συνέχεια δήλωσε ότι οι «Γιατροί απο-
δείχθηκε πως δεν είναι καλοί δήμαρχοι» και είπε ότι σε περίπτωση που η ανεξάρτητη
δημοτική κίνηση της οποίας ηγείται «μπει» στο δεύτερο γύρο θα σαρώσει. 
Στο τέλος και προτού παρουσιάσει έναν έναν τους υποψηφίους ο κ. Γιαννακόπουλος
ευχαρίστησε για τη συστράτευση τους και τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο της παρά-
ταξης τον π. αντιδήμαρχο διοίκησης κ. Δημήτρη Αλεφαντή και τον κ. Κώστα Κατσάρα,
υιό του αείμνηστου δημάρχου Σωτήρη Κατσάρα καθώς  ευχαρίστησε για τη συμπαρά-
σταση τους στον αγώνα που δίνουν τον π. αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Κώστα Στερο-
δήμα και την π. αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Ελένη Δάβαρη.  
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Γιάννης Σταθόπουλος: 
«Οι προτάσεις μας για το

θέμα του κολυμβητηρίου». 
Ανοικτή συζήτηση με θέμα το
«Kολυμβητήριο - Φάντασμα» της οδού
Μακεδονίας πραγματοποίησε την Κυρι -
ακή 13 Απριλίου 2014 η ανεξάρτητη
δημοτική κίνηση «Νίκη των πολιτών
Αγίας Παρασκευής» με εισηγητή τον
υποψήφιο δήμαρχο κ. Γιάννη Σταθόπου-
λο. 
Στην εισήγησή του ο κ. Σταθόπουλος κατ΄
αρχήν ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι της πόλης
μας οφείλουν να φτιάξουν μικρά ή μεγάλα
κινήματα και να προβάλλουν μέσα από αυτά τις
απόψεις τους για τα προβλήματα του Δήμου κι

ότι από την πλευρά τους οι Δημοτικές Αρχές οφείλουν να δέχονται
πίεση από τους δημότες και να ακούν τα μηνύματά τους. 
Σήμερα, είπε  ο κ. Σταθόπουλος, που λόγω της πολιτικής του νεοφιλε-
λευθερισμού που ασκείται και στην οποία ως δημοτική κίνηση είμαστε
αντίθετο, έχουν μειωθεί οι χρηματοδοτικοί πόροι περίπου στο 65% με
αποτέλεσμα εμείς ως δημοτική παράταξη να περιμένουμε τα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ για την ανάπλαση της πόλης μας και τη δημιουργία
του κολυμβητηρίου. Η Αυτοδιοίκηση, συνέχισε ο κ. Σταθόπουλος, αν
δεν χρηματοδοτηθεί γι’ αυτά που τις έχουν ανατεθεί (όχι για φιέστες
και πανηγύρια) δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της με απο-
τέλεσμα να διαχειρίζεται μόνο τη μιζέρια της καθημερινότητας . 

Ήρθαμε ως δημοτική κίνηση στη Νέα Ζωή, είπε ο κ. Σταθόπουλος, για
να αγκαλιάσουμε ένα ευρύ φάσμα πολιτών από πολλούς πολιτικούς
χώρους και να συνομιλήσουμε μαζί τους για τα προβλήματα της πόλης
όπως τα σχολεία, ο αθλητισμός και οι ελεύθεροι χώροι. 
Το θέμα του κολυμβητηρίου ο κ. Σταθόπουλος το χαρακτήρισε ως ένα
πολύ δύσκολο ζήτημα και δύο ίσως λύσεις θα μπορούσαν να συμβάλ-
λουν στην αντιμετώπισή του: 
1) Η ισοπέδωση όλου του χώρου και η μετατροπή του σε πλατεία ή σε
χώρο πολιτισμού μόνο με τις κερκίδες και 
2) Η μετατροπή του χώρου σε πισίνα διαστάσεων 33 μέτρων και σε
πλατεία παράλληλα.
Η πορεία μας ως ανεξάρτητη δημοτική κίνηση συνέχισε στην ομιλία
του ο κ. Σταθόπουλος είναι να καθαριστεί ο χώρος ώστε να μην
υπάρχει η σημερινή τριτοκοκοσμική εικόνα, να αντιμετωπιστεί το
θέμα της μόλυνσης και να περιφραχτεί ο χώρος αξιοπρεπώς, λύσεις
που να ικανοποιούν τις ανάγκες της πόλης χωρίς επιβάρυνση της πε -
ριοχής. 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις κατοίκων της περιοχής και συγκεκρι-
μένα του κ. Πανούτσου ο οποίος έκανε λόγο για δύσβατους δρόμους
στην περιοχή της Νέας Ζωής και χαλασμένα πεζοδρόμια που δυσχερ-
αίνουν τη βαδισιμότητα των κατοίκων στην καθημερινότητά τους, ενώ
στην περιοχή δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά. 
Άλλοι κάτοικοι με τη σειρά τους δήλωσαν ότι υπάρχει στη Νέα Ζωή
μεγάλο πρόβλημα στις διασταυρώσεις των δρόμων λόγω της ελλιπούς
σηματοδότησης, ότι υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες από αδέσποτα
σκυλιά, μεγάλη επικινδυνότητα ατυχημάτων από σύρμα στην οδό
Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολλές ελλείψεις στο θέμα του φωτισμού. 
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κατοίκων της Νέας Ζωής υπάρχει
έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα,
έλλειψη κάδων ανακύκλωσης, ανύπαρκτη φροντίδα των χώρων
πρασίνου, έλλειψη χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, προβλήματα για
τα οποία οφείλει να συσταθεί επιτροπή η οποία θα φέρει τις προτάσεις
της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεράσιμος
Βλάχος, Ζωή Φωτεινού και Γιάννης Σιδέρης.  

Κάτια Βέργου

Πολιτικός

Επιστήμων 

Η Αγία Παρασκευή έτοιμη να
αποκτήσει ένα σύγχρονο κοιμητήριο

1.   Ένα από τα χρόνια προβλήματαπου αντιμετωπίζει  ο Δήμος
της Αγίας Παρασκευής  είναι και το Δημοτικό  Κοιμητήριο.
2. Η συνολική εμφάνιση  και λειτουργία του κοιμητηρίου σήμε-
ρα, παρά τις προσπάθειες των  διοικήσεων  διαχρονικά για την
συνεχή αναβάθμισή του,   είναι απαράδεκτη  για ένα Δήμο  σαν
τον δικό μας.  Μερικοί από τους  λόγους  που συνετέλεσαν  διαχρ-
ονικά να φθάσουμε στην σημερινή κατάσταση, κατά την
εκτίμησή  μου είναι:
(α). Αρχικά οι μικρές ανάγκες  του Δήμου σε συνδυασμό με την
έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. 
(β). Η μη πρόβλεψη  της πληθυσμιακής  ανάπτυξης  του Δήμου.
(1896 :64 κάτοικοι, 1928: 512, 1940 :3557, 1951:6977, 1961:12.122,
1971:18345, 1981:29252,1 991:47463, 2000:56.000,
2011:59704).
(γ).  Οι  Διοικήσεις   εκμεταλλεύτηκαν  το κοιμητήριο    για είσπρ-

αξη εσόδων,  αλλά το διαχειρίσθηκαν  ως κακοί  επιχειρηματίες .
(δ).   Δεν  αντιμετώπισαν  το κοιμητήριο με την ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση  που
αρμόζει  σε μια πολιτισμένη χώρα, η οποία μάλιστα  πρώτη έδωσε το παράδειγμα και  δίδα-
ξε στην ανθρωπότητα τον σεβασμό στους νεκρούς  με την τιμωρία  του Αλκιβιάδη.
(ε).   Αντιμετώπιζαν  τις  καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες  με ημίμετρα  και στη βάσει  ‘’κάν-
το  τώρα και βλέπουμε’’.
(στ).    Οι συνεχείς αγωγές  κάποιων  κατοίκων της περιοχής (περιβαλλοντικός  σύλλο-γος
Τσακού) οι οποίοι  δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα με αντικειμενικότητα και την δέου-σα
κοινωνική ευαισθησία.    
(ζ).   Ο φόβος  και η προκατάληψη στο άκουσμα και  μόνο της  λέξης Νεκροταφείο.   
3.  Για την ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας θα κάνω μια σύντομη ανα-
δρομή στα κυριότερα σημεία εξέλιξης της ιστορίας του κοιμητηρίου:
α.    Εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 21/1/43 διάταγμα (ΦΕΚ46/Α/1-3-43)
β.    Τροποποιήθηκε με το από 24/3/53 Β. Δ/γμα (ΦΕΚ341/9-12-1953)
γ.   Το Υπουργείο Γεωργίας  παραχώρησε με τον οριστικό τίτλο  υπ. Αριθμόν 9/15-4-1952
έκταση 9,400 στρεμμάτων ( σημερινός χώρος ταφής).
δ.  Με την υπ. αριθμόν 1591/1996 πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής η
έκταση έμπροσθεν του χώρου ταφής και μέχρι την οδό Νεαπόλεως κηρύχτηκε αναδασω-
τέα,  στερώντας πλέον από  το Δήμο  την δυνατότητα οποιασδήποτε παρέμβασης για την
υγεία, καθαριότητα και καλλωπισμό στο κοιμητήριο ανεξάρτητα των μετέπειτα παραχωρή-
σεων.   
ε.   Με την υπ. αριθμόν 1038221/2778/Α0010/3-8-2005 απόφαση  του υπουργού  και Υφυ-
πουργού Οικονομικών, παραχωρήθηκε η έκταση των 8695,00 τ.μ. από το λειτουργικό χώρο
του νεκροταφείου, που δεν είχε τακτοποιηθεί ιδιοκτησιακά.
στ.   Με την υπ. αριθμόν 3579/2010 απόφαση του ΣΤΕ μετά από προσφυγή του περιβαλ-
λοντικού  συλλόγου Τσακού,  η παραπάνω απόφαση ακυρώθηκε επειδή δεν είχε παραχωρ-
ηθεί με το σωστό άρθρο του σχετικού νόμου.
ζ.   Από 1/1/2011 Αναλαμβάνει τη διοίκηση του Δήμου η παράταξη του Κυρίου Ζορμπά Βασι-
λείου, ο οποίος μου ανέθεσε το συγκεκριμένο θέμα .Σε συνεργασία  με την Τεχνική Υπηρ-
εσία  του Δήμου  αρχίσαμε εκ νέου την διαδικασία για την παραχώρηση των 8695 τετρα-
γωνικών μέτρων με τη σωστή πλέον διαδικασία. 
η. Με την αρ. πρωτ. 1042773/108/Α0010/14-3-12  ΚΥΑ  των υπουργών  Οικονομικών και
Εσωτερικών. Παραχωρήθηκε εκ νέου η  έκταση των 8695,00 τμ
θ.  Από το Φεβρουάριο του 2012 αρχίσαμε την διαδικασία   για την άρση της απόφασης που
έκρινε τον χώρο έμπροσθεν του κοιμητηρίου και μέχρι την οδό Νεαπόλεως (5713 τ.μ. απο-
τελεί τμήμα των 8695 τ.μ.)) ΑΝΑΔΟΣΩΤΕΑ. 
ια.   Μετά από αγώνες και προσπάθειες κατορθώσαμε το θέμα να εισαχθεί με θετική εισή -
γηση από το Δασαρχείο Πεντέλης  στην πρωτοβάθμια Επιτροπή επίλυσης Δασικών διαφο-
ρών στην οποία προεδρεύει  ανώτερος Δικαστικός και με αντίδικο τον περιβαλλοντικό
σύλλογο Τσακού. Τον Δεκέμβριο του 2013 η επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της
αναδάσωσης.   
ιβ. Στις 19/2/2014 με το υπ  ́άριθμ:   44/Δ/2014  ΦΕΚ έγινε  η άρση της αναδά-σωσης του
χώρου έμπροσθεν του κοιμητηρίου και μέχρι την οδό Νεαπόλεως δίδοντας πλέον την
έννομη δυνατότητα στον Δήμο να προβεί σε εργασίες για την αναβάθμισή του.
4. Η  Διοίκηση Ζορμπά  αμέσως μετά τις εκλογές με την αποφασιστικότητα που την δια-
κρίνει (γέφυρα Γελαδάκη, Αγίου Ιωάννου κλπ )θα προχωρήσει στην :  
α. Αναβάθμιση του  κοιμητηρίου με   ανθρώπινη  και κοινωνική διάσταση. 
β.  Αναβάθμιση των προσφερομένων  υπηρεσιών του κοιμητηρίου  με την  αύξηση των δυνα-
τοτήτων αυτού, με πρόβλεψη και προοπτική  εκατονταετίας  τουλάχιστον. Τονίζεται ότι ΔΕΝ
θα γίνει επέκταση του χώρου ταφής στο χώρο μεταξύ οδού Νεαπόλεως   και του παράλληλου
προς αυτήν  μαντρότοιχου.    
γ.Στην ανέγερση  εκκλησίας  (υπάρχει πίστωση από δωρεά κληροδοτήματος περίπου
280.000 ευρώ από το 2001), ώστε να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο, να κλείνουν
κεντρικοί δρόμοι για να διέρχονται  οι  πομπές των νεκρώσιμων τελετών
δ. Ανέγερση διοικητηρίου  με  όλους τους απαραίτητους χώρους.
ε. Κατασκευή των απαραίτητων βοηθητικών χώρων.
5. Η πόλη μας δικαιούται  ένα σύγχρονο κοιμητήριο που να τιμά τους νεκρούς της

Τσιαμπάς Κων/νος 

Εντεταλμένος Δημοτικός

Σύμβουλος

Υποστράτηγος ε.α.
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Πρόγραμμα θερινής 
δημιουργικής 
απασχόλησης

Ο Δήμος ανακοίνωσε την Παρασκευή 25/04/2014 το θε -
ρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που για μια
ακόμα χρονιά διοργανώνει για τους μαθητές της πόλης, στο
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. 
Για μια ακόμα χρονιά το θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχό -
λησης έχει κόστος για τους γονείς. Για μια ακόμα χρονιά οι γονείς θα
πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Και αυτό γιατί το πρό-
γραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης για το έτος 2014, όπως
αυτό ομόφωνα ψηφίστηκε μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής,
δεν θα λήξει την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου όπως γινόταν όλα
τα χρόνια, καλύπτοντας τους γονείς που προγραμμάτιζαν τις διακο-
πές τους τον Αύγουστο, αλλά μόλις στις 18 Ιουλίου, αφήνοντας τις
οικογένειες στις οποίες απευθύνεται ακάλυπτες για τις 2 εβδομάδες
που απομένουν μέχρι τις διακοπές του Αυγούστου. 

Κοινωνική πολιτική σημαίνει στηρίζω ως κοινωνικό σύνολο αυτούς
που έχουν ανάγκη. Η διάρκεια ενός προγράμματος θα έπρεπε
επίσης να υπηρετεί ακριβώς τον «χρηστικό» ρόλο τέτοιων προγ -
ραμμάτων. 
Στόχος τους ήταν και θα έπρεπε να είναι η διευκόλυνση των οικογε-
νειών κατά τη θερινή περίοδο από τη λήξη του σχολικού έτους έως
και τα τέλη Ιουλίου. Με την έναρξη του προγράμματος 16 Ιουνίου
και τη λήξη του 18 Ιουλίου (2 εβδομάδες πριν το τέλος Ιουλίου), το
πρόγραμμα χάνει τον ουσιαστικό κοινωνικό του χαρακτήρα. Η οικο-
γένεια στις μέρες μας χρειάζεται ουσιαστική στήριξη καθώς για πολ-
λούς γονείς οι μέρες αυτές που απομένουν μέχρι τις διακοπές του
Αυγούστου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καθώς θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν λύσεις που κοστίζουν ακριβότερα.
Με την απόφαση 101/2014 – 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού –
της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενίσχυση του
θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης κατά 40.000
ευρώ ελπίσαμε προς στιγμήν πως το πρόγραμμα θα γινόταν δωρε-
άν. Διαβάζοντας προσεκτικά τους όρους λειτουργίας, οι οποίοι
συζητήθηκαν σε επόμενη συνεδρίαση και συγκρίνοντας με τα προη-
γούμενα χρόνια διαπιστώσαμε ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι αυξάνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος κατά 100
στην Α’ φάση, χρησιμοποιώντας 1 ακόμα σχολικό κτίριο, εξυπη -
ρετώντας 1 ακόμα γειτονιά, αυτή των Πευκακίων. Επικροτούμε
απόλυτα αυτή την κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει από πιο παλιά και
ελπίζουμε να καθιερωθεί ως μόνιμη κάλυψη και της περιοχής των
Πευκακίων και να μην ισχύσει μόνο για εφέτος.
Η Ένωση Γονέων επιμένει στην πρόταση που έχει καταθέσει από το
2012 για εντελώς δωρεάν παροχή προς τους γονείς, αίτημα το οποίο
αντικατοπτρίζει πλήρως τις κοινωνικές ανάγκες των γονέων που
αξιοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Θυμίζουμε ότι:
- Το πρόγραμμα αφορά σε οικογένειες νέων με μικρά παιδιά που
έχουν πληγεί ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη κοινωνική-οικονομική
συγκυρία.
- Εάν οι γονείς έχουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα μπορούν
να εγγράψουν τα παιδιά τους σε άλλα προγράμματα, επί πληρωμή,
που διαφημίζονται ευρέως (τα λεγόμενα summer camp, όπως αυτό
που και ο ΠΑΟΔΑΠ διοργανώνει) ή σε κατασκηνώσεις όπου
πληρώνουν την συμμετοχή τους.
- Τα προγράμματα που διοργανώνονται μέσα στα δημόσια σχολεία
με την ευθύνη του Δήμου ΟΦΕΙΛΟΥΝ να καλύπτουν τις ανάγκες
των πλέον αδύναμων να ανταποκριθούν οικονομικά. Προς αυτούς
ΟΦΕΙΛΕΙ ο Δήμος να παρέχει ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ.
Λύσεις για να υλοποιηθεί η πρότασή μας υπάρχουν και τις έχουμε
προτείνει. Το θέμα είναι εάν ο Δήμος ασχολείται επί της ουσίας ώστε
να τις εφαρμόσει και να καλύψει τις ανάγκες μαθητών και γονέων ή
απλώς διεκπεραιώνει υποχρεώσεις.

Το ψηφοδέλτιο της
“Λαϊκής Συσπείρωσης”

Υποψήφιος Δήμαρχος ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ  Μαθηματικός - Εκπαιδευ-
τικός, γραμματέας της  Α-Γ ΕΛΜΕ Β Αθήνας,
Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής.
Γεννημένος το 1957, κατοικεί στην Αγία Παρασ -
κευή από το 1961. Αποφοίτησε από το Μαθημα-
τικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου της Πάτρας.
Εκλεγμένος για τρείς τετραετίες Δημοτικός

Σύμβουλος, διατέλεσε αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και νεολαίας (2000 – 2002). Ανάπτυξε πολι-
τική δράση και συμμετείχε ενεργά στο λαικό κίνημα και  στους τοπικούς  κοινωνικούς αγώνες. 
Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, εκπρόσωπος του Δήμου και
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού
(ΣΠΑΥ), αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Λυκείου, εκπρόσωπος στην Ένωση Γονέων
και στη συνέλευση της Ανώτατης  Συνομονσπονδίας  γονέων Ελλάδας.
Παντρεμένος με την οδοντίατρο Ελένη Κώτσιου, πατέρας  τεσσάρων  παιδιών, της Βάλιας, του
Κωστή, της Ειρήνης, της Χριστίνας. 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ συνταξιούχος ΟΤΕ, μέλος Δ.Σ. Παιδικών Σταθμών. 
2. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, κοινωνιολόγος. 3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, φυσικός, εκπαιδευτικός. 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
φυσικοθεραπεύτρια, πρόεδρος Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών. 5  ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ φυσικός, φοιτητής διδακτορικού. 6. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΗΛΙΑ μαθηματικός, εκπαιδευτικός, συνδικαλιστής ΠΑΜΕ 7. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας, μέλος Δ. Σ. βιβλιοθήκης 8. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ μηχανικός υπολογιστών και δικτύων, ιδιωτικός υπάλληλος. 9. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκπαιδευτικός, προγραμματιστής. 10. ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ εκπαιδευτικός στο 7ο Δημοτικό,  μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Δασκάλων Περικλής. 
11. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ επαγγελματίας, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου
Γυναικών. 12. ΔΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ συνταξιούχος ΟΤΕ. 13.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ   ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ φοιτήτρια ΠΑΠΙ. 14. ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ συνταξιούχος ξυλουργός.
15.ΖΙΩΓΑ-ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επαγγελματίας, μέλος Σχολικής Επιτρ-
οπής Αβάθμιας εκπαίδευσης. 16.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ οικονομολόγος,
μέλος Δ.Σ. Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού. 17. ΚΑΛΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ φοιτητής Πολυτεχνείου.
18. ΚΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αντιστασιακός. 19. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ επαγγελματίας, μέλος Δ.Σ. ΕΝΕΒΑΠ. 20. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΖΗΣΗ τρα-
πεζουπάλληλος, μέλος Δ.Σ. Ένωσης Γονέων. 21. ΚΑΡΥΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τρα-
πεζουπάλληλος, συνδικαλιστής.
22. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ μαθηματικός εκπαιδευτικός, συνδικαλιστής
ΠΑΜΕ 
23. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ιδιωτικός υπάλληλος. 24. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ επαγγελματίας. 25. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ μηχα-
νολόγος, ναυπηγός.
26. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ λογίστρια, ιδιωτική υπάλληλος. 27. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ τεχνικός δικτύων, μέλος Δ.Σ. συλλόγου εργαζομένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ.
28. ΛΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ συνταξιούχος Δημοσίου. 29. ΛΗΜΝΑΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ γυμναστής, προπονητής καλαθοσφαίρισης. 30. ΛΩΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ φιλόλογος, μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας.
31. ΜΑΚΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ συνταξιούχος, πρόεδρος Σωματείου Συνταξιούχων. 
32.ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ άνεργη. 33.ΜΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Ελληνοκουβανικού Συλλόγου. 34. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία. 35. ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ιδιωτικός υπάλληλος, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. 36. ΜΥΤΙΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αντιστασιακός, μέλος Δ.Σ. παραρτήματος ΠΕΑΕΑ –
ΔΣΕ. 37. ΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ συνταξιούχος οικοδόμος. 38. ΝΙΚΗΤΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ πολιτικός μηχανικός, ιδιωτική υπάλληλος. 39. ΝΤΟΥΠΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος. 
40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΣΥ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εκπαιδευτικός Αβάθμιας
εκπαίδευσης, μέλος Δ.Σ. Επιτροπής Αδελφοποίησης. 41. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ φιλόλογος, εκπαιδευτικός στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής. 42. ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κοινωνιολόγος, ιδιωτική υπάλληλος.43.ΠΑΤΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ επαγγελματίας. 44.ΡΗΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ συνταξιούχος ΟΤΕ.
45. ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ χημικός μηχανικός. 46. ΡΙΤΖΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ επαγγελματίας, μέλος Ββάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 47. ΣΑΡΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΡΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ μαθηματικός, εκπαιδευτικός. 48. ΣΙΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ συνταξιούχος Δημοσίου. 49. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ φιλόλογος
εκπαιδευτικός στο 2ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής.  50. ΤΑΡΑΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
επαγγελματίας. 51. ΤΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ηλεκτρολόγος. 52. ΤΑΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ οδηγός αστικών λεωφορείων. 53.ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ φιλόλογος – μουσικός.
54.ΤΖΙΚΑ-ΠΕΤΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων 1ου Λυκείου, μέλος
Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών. 55. ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ φοιτητής Πολ-
υτεχνείου.   56. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μηχανικός αυτοματιστής, Δημο-
τικός Σύμβουλος. 57. ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ συνταξιούχος φαρμακοποιός.
58. ΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ βιοτέχνης.
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