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Εγκαίνιαμε πολύ κόσμο και 
ενθουσιασμό έκανε στο 

εκλογικό του κέντρο ο Γιάννης Σταθόπουλος 
και η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ¨Νίκη για την 
Αγία Παρασκευή¨ πιστοποιώντας με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την απήχηση των ιδεών και των 
απόψεών τους καθώς και την μεγάλη ανταπόκριση 
των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής. 

Ο αυριανός Δήμαρχος σε κάθε ευκαιρία τονίζει 
πως πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από την επόμενη 
μέρα των εκλογών, να δικαιώσουμε τις προσδοκίες 
των πολιτών ώστε να αλλάξει η πόλη. 

Πλήθος συμπολιτών μας υποστηρίζουν ενεργά τις 
προσπάθειες του αυριανού Δημάρχου της πόλης, 
για την ανάταξη της πόλης μας με υπευθυνότητα 
και συλλογικότητα σε μια πρωτοφανή συσπείρωση 
που δείχνει καθαρά ότι ο Γιάννης Σταθόπουλος 
ενώνει ευρύτερες δυνάμεις και ανατρέπει το τοπικό 
Αυτοδιοίκητικο σκηνικό. Τη μάχη τη δίνει μαζί 
με τα στελέχη και τους υποψήφιους Δημοτικούς 
Συμβουλους κοντά στους πολίτες με αρχές και αξίες, 
με σχέδιο και όραμα με γνώμονα το συμφέρον της 
πόλης. Δημιουργείται πανστρατιά που αποδεικνύει 

ότι διαμορφώνεται το πιο ελκυστικό ψηφοδέλτιο 
το οποίο στελεχώνεται από ικανούς υποψηφίους 
δημοτικούς συμβούλους. Κατά κοινή ομολογία και 
πληροφορίες από τα γκάλοπ που διενεργήθηκαν 
στην πόλη μας για τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών 
οι πολίτες πιστεύουν το Γιάννη Σταθόπουλο ως τον 
καλύτερο και πλέον κατάλληλο για τη θέση του 
Δημάρχου καθότι είναι ικανός να δώσει λύσεις με 
αποτελεσματικότητα στα προβλήματα της Αγίας 
Παρασκευής που έχουν συσσωρευτεί από την 
αδράνεια της τετραετούς διοίκησης Γιαννακόπουλου.

Επιπλέον κοινή είναι η πεποίθηση ότι ο Γιάννης 
Σταθόπουλος είναι ένας σοβαρός πολιτικός που 
εμπνέει εμπιστοσύνη και ο οποίος νοιάζεται 
περισσότερο για την πόλη και ενδιαφέρεται 
περισσότερο για τους πολίτες της.

Η ανεξάρτητη Δημοτική κίνηση ¨Νίκη για την Αγια 
Παρασκευή¨ φέρνει το νέο στην Αγία Παρασκευή και 
καθημερινά διευρύνει την απήχηση της καθιστώντας 
στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές τον Γιάννη 
Σταθόπουλο και την παράταξη του Δήμαρχο νίκης 
και ανανέωσης.

Πολίτες απ’ολους τους χώρους με κοινό 
ενδιαφέρον για το μέλλον της Αγίας 
Παρασκευής έδωσαν το παρόν στην 

ιδρυτική παρουσίαση της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ¨ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ¨ στην πλατεία του Αγίου Γιάννη το 
Σάββατο 09/10/2010. Σε μια ανοιχτή εκδήλωση 
μπροστά στους πολίτες της Αγίας Παρασκευής 
ο αυριανός Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος 
ανακοίνωσε την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης 
δημοτικής κίνησης και παρουσίασε το ενωτικό 
ψηφοδέλτιο Νίκης των επομένων εκλογών που 
απαρτίζεται από ικανούς και καταξιωμένους 
συμπολίτες μας. 

Συνέχεια στις σελίδες 2-4

Ειδ
ική

 έκ
δο

ση

TOY ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟY

Η πόλη αλλάζει!Η ιδρυτική 
παρουσίαση της 

παράταξης
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ΑΪΔΙΝΗ ΣΟΦΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΛΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΟΣ MSc 

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΓΙΑΓΗ-ΤΣΙΟΥΦΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΦΡΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.-ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΛΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ(ΜΒΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΣΑΚΚΑ ΙΛΕΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  ΔΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ

ΣΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ

ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΕΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΦΑΡΚΩΝΑ-ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΩΗ  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Το ψηφοδέλτιο της Νίκης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

ΑΪΔΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
Περισσότερο φως, περισσσότε-
ρο οξυγόνο για την πόλη μας

ΓΚΟΦΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ευκαιρίες, υπευθυνότητα, 
εμπιστοσύνη.

ΖΑΦΡΑΝΙΔΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γιατί ήρθε η ώρα να  αλλάξου-
με την πόλη μας με δήμαρχο 
που διέπεται απο ανιδιοτέλεια,  
υπευθυνότητα, αυτοδιοικητικές 
αρχές και σεβασμό στον πολίτη.

ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φρέσκες ιδέες, αποφασιστι-
κότητα και όρεξη για δου-
λειά, για ένα επιτέλους κα-
λύτερο αύριο.

ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ψηλότερα, ταχύτερα, 
μακρύτερα.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΑ
Η μία και μόνη επιλογή 
είναι η ΝΙΚΗ για την ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ! ΤΩΡΑ!

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ
Η δύσκολη κοινωνικο-
οικονομική συγκυρία, που 
καλούμαστε άμεσα να 
αντιμετωπίσουμε, επιβάλλει 
τη συνεργασία των 
αξιότερων, επιβάλλει μία νέα 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ δημοτική 
κίνηση. ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ 
ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Προσδοκώ τη μέρα που η 
Αγία Παρασκευή θα γίνει 
ένας σύγχρονος Ευρωπαϊ-
κός Δήμος: φιλικός, λειτουρ-
γικός, με υποδομές και πολύ 
πράσινο. Γι’ αυτό συστρατεύ-
ομαι με την Δημοκρατική πα-
ράταξη «ΝΙΚΗ για την Αγία 
Παρασκευή» και τον αυριανό 
Δήμαρχο ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟ-
ΠΟΥΛΟ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ.
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ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Για ένα δυναμικό δήμο που υπη-
ρετεί το δημόσιο συμφέρον.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Το βέβαιο είναι ότι οι σημερινοί 
πολίτες ψάχνουν μια καινούργια 
κατεύθυνση στη δύσκολη οικο-
νομική συγκύρια του δανεισμού 
από το ΔΝΤ.

ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Για να αλλάξει η πόλη πρέπει να 
έχει στελέχη, προσωπικότητες, 
πολίτες ικανούς χωρίς χρίσματα και 
κομματικά στερεότυπα.

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ 
ΜΑΝΩΛΗΣ
Ο Γιάννης Σταθόπουλος είναι 
αυτός που όλοι αναζητούμε, 
να εμπιστευθούμε, για να 
απαγκιστρωθούμε από το 
παλαιό νοσηρό κλίμα και να 
ακολουθήσουμε ένα άλλο δρόμο 
δημιουργίας και ανάπτυξης 
στην πόλη μας.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Με υπευθυνότητα και συλλογικότη-
τα υπηρετούμε τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πολιτών 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Οι πολίτες γνωρίζουν καλά 
ποιες κινήσεις και πρόσωπα 
εκφράζουν τις αλλαγές, τις τομές 
και τις μεταρρυθμίσεις, που 
απαιτούνται για ένα δυναμικό και 
αποτελεσματικό δήμο.

ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 
ΓΙΑΝΝΗΣ 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος ως ανε-
ξάρτητος υποψήφιος της Αγίας 
Παρασκευής φαίνεται να είναι αυ-
τός που όλοι αναζητούν

ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Να ανατρέψουμε κατεστημένες 
αντίληψεις για να βελτιωθεί η 
καθημερινότητα και να γίνουν 
πράξη οι αλλαγές που χρειάζεται 
η πολή μας.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΣΩΤΗΡΗΣ
Να αλλάξουμε την πόλη μας 
και επιτέλους να έρθει μια 
πραγματικά νέα εποχή, που θα 
την καταστήσει αντάξια των 
προσδοκιών όλων των πολιτών.
Ο Γιάννης Σταθόπουλος, έμπει-
ρος αυτοδιοικητικός, με αποδε-
δειγμένα ανιδιοτελές ενδιαφέρον 
για τα κοινά, με πολυετή προσφο-
ρά στην πόλη, με προσωπική εντι-
μότητα και σοβαρότητα, αποδε-
κτός από ολους τους συμπολίτες, 
συνθετικός και δημοκρατικός, εί-
ναι το πρόσωπο, που αποτελεί τον 
εμβρυουλκό του νέου, τον πολιτι-
κό και κοινωνικό εκπρόσωπο του 
καινούριου, που η πόλη χρειάζε-
ται και οι πολίτες απαιτούν.

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Συμμετέχω και στηρίζω 
την ανεξάρτητη δημοτική 
κίνηση ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με επικεφαλής τον 
αυριανό μας Δήμαρχο, Γιάννη 
Σταθόπουλο. Στόχος μας είναι να 
σηματοδοτήσουμε ένα αισιόδοξο 
μέλλον για την πόλη μας, να 
αναβαθμίσουμε τον πολιτισμό 
της καθημερινότητάς μας, να 
στηρίξουμε την τοπική κοινωνία 
και να αναδείξουμε το παραγωγικό 
δυναμικό της. Με υπεύθυνη 
διαχείριση και άμεσο έργο 
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε 
τα μεγάλα προβλήματα της Αγίας 
Παρασκευής και να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη των κατοίκων της.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μπορούμε μόνοι μας να δούμε 
το καλύτερο για την πόλη μας.  

ΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
Με σταθερό προσανατολισμό τη 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της πόλης και των πολιτών.

ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Οικολογική συνείδηση για μία 
βιώσιμη πόλη.  

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ
Συστρατεύτηκα με το Γιάννη 
Σταθόπουλο γιατί είναι ένας 
άνθρωπος ικανός, σοβαρός, 
συνετός, συνεπής, έχει όραμα και 
αγάπη για την πόλη.
Πιστεύω ότι είναι ο 
καταλληλότερος για να αναλάβει 
τις τύχες της πόλης μας και η 
εκλογή του θα είναι λύτρωση 
για την Αγία Παρασκευή και 
ευεργετική για τους κατοίκους της.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΟΣ
Η ανιδιοτελής μου ανάγκη να 
προσφέρω στο τόπο που μεγάλωσα 
και να δω το μεγάλο μας σπίτι, 
την πόλη μας πιο όμορφη, 
οργανωμένη και δημιουργική 
και με μια δημοτική αρχή που να 
υπερασπίζεται με διαφάνεια τα 
συλλογικά μας αγαθά, με οδήγησε 
δίπλα στον Γιάννη Σταθόπουλο που 
όλα αυτά τα χρόνια υπηρετεί τις 
υψηλές αξίες και τα ιδανικά που 
θέσαμε και μας εμπνέουν.

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ
«ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ»: Επειδή τα δύσκολα προ-
βλήματα  απαιτούν δημιουργική 
σύνθεση και ισχυρή συστράτευση 
όλων μας. Επειδή όλοι μαζί μπο-
ρούμε να αλλάξουμε το γκρίζο πα-
ρόν της Αγίας Παρασκευής και να 
ζήσουμε  σε  ένα καλύτερο αύριο.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ.

Ενθουσιώδης ήταν η ανταπόκριση των κατοίκων του Αϊ-
Γιάννη στο μήνυμα της νέας Ανεξάρτητης Αυτοδιοικητικής 

Παράταξης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» και του 
υπoψήφιου Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου το Σάββατο 9 
Οκτωβρίου 2010.

Η πλατεία ήταν κατάμεστη από πολίτες αποφασισμένους στις 7 Νοεμβρίου, 
να διαμαρτυρηθούν με την ψήφο τους για την ραγδαία υποβάθμιση της 
καθημερινότητάς τους την τελευταία τετραετία από την διοίκηση Γιαννακόπουλου 
και να ανοίξουν ένα παράθυρο ελπίδας.

Στην αρχή της ομιλίας του ο Γιάννης Σταθόπουλος παρουσίασε την νέα 
μεγάλη Αυτοδιοικητική παράταξη «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή», καρπό 
της συνάντησης της Συνεργασίας Πολιτών, δημοτικής κίνησης με ιστορία  

και δράση 13 ετών, μαζί με αυτοδιοικητικούς πολίτες από τις δύο μεγαλύτερες 
παρατάξεις του Δήμου και όλους τους πολιτικούς χώρους.

Για το πρόβλημα που δημιούργησε ο κ. Γιαννακόπουλος με το «έργο» 
της Αγίου Ιωάννου, το οποίο έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο, ο Γιάννης 
Σταθόπουλος δεσμεύτηκε για οριστική λύση μετά από ειλικρινή διάλογο με 

τους κατοίκους και τους φορείς, για αποτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας, για 
ελεγχόμενη στάθμευση, για αλλαγή των επικίνδυνων ΄΄ξιφοειδών΄΄ μεταλλικών 
χωρισμάτων και για αισθητική ανάπλαση της οδού με προτεραιότητα στον πεζό.

Έως τότε η υφισταμένη κατάσταση και κυκλοφοριακή ρύθμιση θα παραμείνει 
ως έχει, ενώ θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κίνησης  των πεζών και των 
οχημάτων όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Τέλος ο Γιάννης Σταθόπουλος τόνισε ότι η στασιμότητα, η απραξία, η 
αδιαφάνεια, η υποβάθμιση της καθημερινότητας τερματίζονται οριστικά σε λίγες 
εβδομάδες. ΄΄Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει μαζί με τους κατοίκους, και για τους 
κατοίκους΄΄ είπε, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον τ. Δήμαρχο Α. Σιδέρη όπως και τον 
Δημοτικό Σύμβουλο Σ. Παπαμιχαήλ για τις δηλώσεις στήριξης στο πρόσωπό 
του και παρουσίασε τους 45 (σαραπέντε) πρώτους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους, όλους από τον κοινωνικό και συλλογικό ιστό της πόλης οι οποίοι 
καταχειροκροτήθηκαν από τους πολίτες.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους Φώντα 
Τζανίνη, Έφη Καραγιάννη και τα «Χαλκέντερα Χάλκινα».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  •  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α  •  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 


