
Ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής

νικητής
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
   στο 2ο γύρο με οποιοδήποτε αντίπαλο

Αγαπητοί συμπολίτες,

Πολίτες και προσωπικότητες απ’ όλους τους χώρους, 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, βαδίζουμε για την μεγάλη ΝΙΚΗ, τη ΝΙΚΗ 

της Αγίας Παρασκευής!

Δημιουργήσαμε, μετά από ευρύ ενωτικό διάλογο και κοινές 
θέσεις και δράσεις μέσα στην κοινωνία, τη νέα συλλογικότητα, 
τη νέα συμπαράταξη, την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “ΝΙΚΗ 
για την Αγία Παρασκευή”. 

Η νέα μεγάλη Δημοτική Kίνηση θέλουμε να αποτελέσει το 
συνδετικό κρίκο μεταξύ του Δήμου και των πολιτών της Αγίας 
Παρασκευής ώστε όλοι, με τη συμμετοχή μας να πετύχουμε 
ένα καλύτερο παρόν και μέλλον,  για να αλλάξει η πόλη μας 
σε βιώσιμη οικολογική κατεύθυνση. 

Η κυρίαρχη πρόκληση σήμερα, με την οικονομική κρίση 
σε παγκόσμιο επίπεδο και με το Δ.Ν.Τ. στη χώρα να επιβάλλει 
σκληρά μέτρα, είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος 
για εμάς και τις επόμενες γενιές μέσω ενός μετρήσιμου 
σχεδίου, με μακροπρόθεσμους αλλά και βραχυπρόθεσμους 

στόχους, οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από μια συλλογική 
συζήτηση και συνεργασία με όλους τους πολίτες του Δήμου, 
που επιθυμούν και νοιώθουν την ανάγκη να συμμετάσχουν. 

Τέσσερα χρόνια είναι αρκετά για να προσδώσουμε στο 
Δήμο μας την αναπτυξιακή δυναμική που του αξίζει. 

Χωρίς καθυστερήσεις, από την επόμενη μέρα των εκλογών 
πρέπει να εργαστούμε μαζί για τη δημιουργία ενός Δήμου 
πρότυπου για τα ελληνικά δεδομένα. 

Η ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, η 
υπεράσπιση της κοινωνίας, η πράσινη ανάπτυξη και ένα 
καθαρότερο περιβάλλον για όλους, η στήριξη της υγιούς 
επιχειρηματικότητας, η προστασία από την εγκληματικότητα, 
είναι πολιτικές όχι μόνο της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά και 
δική μας συλλογική ευθύνη και κατ‘ επέκταση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, που λειτουργώντας βάσει συγκεκριμένου 
προγράμματος και οράματος μπορεί να συνδράμει στην 
επίτευξη αυτών των στόχων. 

Το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών είναι ξεκάθαρο: 
ή αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή, ή συνεχίζει να είναι 
βυθισμένη στην αδιαφορία και την απραξία. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος
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ΑΪΔΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΑΠΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

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

ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ -  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΒΛΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛOΓΟΣ, MSc 

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΙΑΓΗ - ΤΣΙΟΥΦΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΚΡΙΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΔΑΠ

ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΦΡΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

ΚΑΣΟΛΑΣ ΜΗΤΣΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΚΑΣΣΙΩΤΗ - ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΔΑΦΝΗ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /
FIRENZE - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.,  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ - MSc

ΛΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΝΤΟΒΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ  -ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΚΑ ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

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

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΣΑΚΚΑ ΙΛΕΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΣΗΦΑΚΙΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ 

ΣΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ τ.  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΦΑΡΚΩΝΑ-ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΩΗ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Το ψηφοδέλτιο της Νίκης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΩΗ
Θεωρεί ότι πάνω απ’ όλα και 
όλων είναι η Αγία Παρασκευή, 
η πόλη μας που την αγαπά και 
θ’ αγωνιστεί με όλες της τις 
δυνάμεις για να γίνει καλύτε-
ρη γιατί της αξίζει, γιατί όλοι 
το αξίζουμε, κι εμείς και τα 
παιδιά μας, τώρα, σήμερα, κα-
θημερινά.

ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γιατί ο Γιάννης Σταθόπου-
λος μπορεί να κάνει την Αγία 
Παρασκευή την πόλη που 
ονειρευόμαστε.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΗΣ
Γιατί θέλουμε ένα Δήμο ικανό 
να υπερασπιστεί τα δικαιώμα-
τα και τις ανάγκες μας. 

ΓΙΑΓΗ - ΤΣΙΟΥΦΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Μια ευκαιρία στο διαφορετικό,  
μια τετραετία στο εφικτό. 
Μια αλλαγή γιατί όλοι μαζί 
μπορούμε καλύτερα.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Με την εμπιερία του επικεφα-
λής Γιάννη Σταθόπουλου και 
όπλο την γνώση και την αγά-
πη για την πόλη, ας νικήσου-
με το χθές για την Αγία Παρα-
σκευή που μας αξίζει.

ΣΑΚΚΑ ΙΛΕΑΝΑ
Οραματίζεται μία πόλη  λει-
τουργική, μία πόλη για όλους 
τους κατοίκους με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και τις ανά-
γκες τους.

ΓΚΡΙΤΖΑ ΜΑΡΙΑ
Με τη ΝΙΚΗ για την Αγία 
Παρασκευή μπορούμε να 
ανατρέψουμε τη πορεία υπο-
βάθμισης του προαστεί-
ου μας.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ.

ΚΑΣΟΛΑΣ ΜΗΤΣΟΣ
Γιατί ο πολιτισμός στην Αγία 
Παρασκευή είναι κατώτε-
ρος των δυνατοτήτων της και  
του ανθρώπινου δυναμικού 
της. Για να είναι οι άνθρω-
ποι των Τεχνών στην πρώτη 
γραμμή της αισθητικής ανα-
βάθμισης της πόλης.

ΣΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
 Οι πολίτες θα γυρίσουν την 
πλάτη τους σε υποψήφιους 
που πιστεύουν μόνο στην 
καρέκλα και την προσωπική 
τους ανάδειξη, που βλέπουν 
το αυτοδιοικητικό αξίωμα ως 
ένα ακόμα προνόμιο εξουσίας 
για πελατειακή σπατάλη και 
όχι ως υποχρέωση προσφοράς. 
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ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
Φιλόζωος , φυσιολάτρης και 
παλαιός κάτοικος της πόλης 
μας γνωρίζει τα προβλήματά 
της και στοχεύει να βοηθήσει 
στην ανάπλαση της Αγίας Πα-
ρασκευής.

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 
ΡΟΒΕΡΤΟΣ
Με το Γιάννη Σταθόπουλο για-
τί συσπειρώνει ανθρώπους με δι-
αφορετικές ιδεολογίες και πι-
στεύω, γιατί τολμά την ίδρυση 
ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης, 
χωρίς κομματική στήριξη, γιατί 
έχει σχέδιο και όραμα με γνώμο-
να το συμφέρον της πόλης.

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ
Δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο 
απο μία πόλη όμορφη,  
ανθρώπινη, να την χαίρονται οι 
πολίτες.

ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Είμαι δίπλα στον Γιάννη Σταθό-
πουλο γιατί πιστεύω οτι το επαγ-
γελματικό  και πολιτικό ήθος του, 
και η επιβεβαιωμένη προσωπική 
ανιδιοτέλεια του αποτελούν εγγύ-
ηση για την διαφάνεια που αιτείται 
στην διαχείρηση των κοινών της 
πολης μας. 

ΦΑΡΚΩΝΑ-ΠΛΑΤΙΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Στο επίκεντρο της προσπάθειάς μου 
είναι ο άνθρωπος, η κοινωνία, το 
περιβάλλον και η ανάδειξή τους σε 
ζωτικής σημασίας ζητήματα. 
Γι’ αυτούς τους λόγους  
εμπιστεύομαι τον Γιάννη 
Σταθόπουλο γιατί έχει όραμα, θελει 
και μπορεί να ανταπεξέλθει. 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Πιστεύω, οτι ο συνδυασμός μας,  
ανταποκρίνεται με το πρόγραμμά 
του, στο πνεύμα της Τοπικής αυ-
τοδιοίκησης.

ΛΟΓΚΑΡΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Στηρίζει τον Γιάννη Σταθόπου-
λο  και την «ΝΙΚΗ για την Αγία 
Παρασκευή», γιατί η πόλη μας 
χρείαζεται τον καλύτερο τοπικό 
συνδυασμό και τον ικανότερο Δή-
μαρχο.   

ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Με έντονο ενδιαφέρον για τα 
κοινά, μεγάλη αγάπη και εμπειρία 
στον τομέα του αθλητισμού.

ΒΛΑΜΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Συμμετέχω στη ΝΙΚΗ για την 
Αγ. Παρασκευή, μια παράταξη 
απαλλαγμένη από πολιτικές 
αδυναμίες και σκοπιμότητες, 
για να συνεισφέρω με φρέσκιες 
υλοποιήσιμες ιδέες, έτσι ώστε με 
σταθερά και μεθοδευμένα βήματα 
να καταφέρουμε να βγούμε από το 
αδιέξοδο και να πάμε την πόλη μας 
μπροστά!

ΝΤΟΒΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Στηρίζω  την Νίκη για Αγία  Παρα-
σκευή γιατί η πόλη μας αξίζει ένα 
καλύτερο αύριο.   

ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γιατί χρειαζόμαστε μια Ανεξάρτη-
τη πολυκομματική Αυτοδιοικητική 
Κίνηση που να μας ενώνει και νέ-
ους ανθρώπους με ιδέες και όραμα 
για τη ζωή και τη πόλη μας.  Γιατί 
κατα βάθος ο Σταθόπουλος ενας 
νεολαίος  είναι. 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
Οι πολίτες θα αναδείξουν με την 
ψήφο τους Δήμαρχο που είναι ικανός 
να υπηρετήσει τις μεγάλες θεσμικές 
αλλαγές για τον πολίτη και την 
ανάπτυξη του Δήμου.

ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γιατί πρέπει και εμείς οι νεότεροι 
να βοήθησουμε με τις δυνάμεις 
και  τις  ιδέες μας να κάνουμε την 
πολη που ζούμε πιο ανθρώπινη και 
περιβαλλοντικά πιο όμορφη.

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γιάννης Σταθόπουλος. Άτομο ικα-
νό να ανατρέψει το παρελθόν και 
να ανοίξει μια νέα σελίδα ελπίδας 
για το αύριο.

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Στηρίζω με  χαρά την  Ανεξάρτητη 
Δημοτική Κίνηση ΝΙΚΗ για την 
Αγία Παρασκευή, με την υπόσχεση 
ότι μετά την δαφαινόμενη  εκλογή 
μας  θα αναβαθμίσουμε το τοπίο 
στα πολιτιστικά πράγματα της 
πόλης μας.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ - 
ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μπορώ και θέλω να προσφέρω για 
μια καλύτερη πόλη.

ΚΑΣΣΙΩΤΗ - 
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΔΑΦΝΗ
Τα μεγαλεπήβολα σχέδια θέλουν 
και κατάλληλους συνεργάτες. Ναι, 
θα αλλάξουμε την Αγία Παρα-
σκευή εμείς, με Δήμαρχο τον Γιάν-
νη Σταθόπουλο, γιατί μπορούμε!
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ.

Νικητή τον Γιάννη Σταθόπουλο τη 2η Κυριακή των επερχόμενων εκλογών 

παρουσιάζουν και τα τρία γκάλοπ που διενεργήθηκαν στην Αγία Παρασκευή 

και αφορούσαν τις αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές. Σημαντικό εύρημα είναι ότι 

ο Γιάννης Σταθόπουλος επικρτατεί με οποιοδήποτε αντίπαλο βρεθεί αντιμέτωπος 

τη 2η Κυριακή. Εξήγηση στα αποτελέσματα των γκάλοπ δίνει η έρευνα της ΚΑΠA 

RESEARH που δείχνει ότι οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι από τη διοίκηση 

Γιαννακόπουλου και ο απερχόμενος Δήμαρχος γίνεται ο αποκλειστικός αποδέκτης 

της δυσαρέσκειας των πολιτών για την απουσία έργου κατά τη διάρκεια της τετραετίας 

του. Συγκεκριμένα στην έρευνα της ΚΑΠA RESEARH και στην ερώτηση «πόσο 

ικανοποιημένοι έμειναν οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής από τις δραστηριότητες 

και το έργο του σημερινού Δημάρχου» οι αρνητικές γνώμες που κατεγράφησαν 

υπερτερούν με 69,2% έναντι 30,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των 

πολιτών έχει κατασταλαγμένη άποψη, γνωρίζει καλά και το δηλώνει, διότι μόνο 

το 0,4% «Δεν γνωρίζει/Δεν απαντά» στη συγκεκριμένη ερώτηση.

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΓ/ΔΑ
0,4%

Πολύ
6,3%

Αρκετά
24,1%

Λίγο
30,7%

Καθόλου
38,5%

Τώρα που τελειώνει η θητεία της απερχόμενης δημοτικής αρχής
πόσο ικανοποιημένος θα λέγατε ότι μείνατε από

τις δραστηριότητες και το έργο του σημερινού Δημάρχου;

AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΥΝΑΤΗ Η «ΝΙΚΗ»
ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ - ΠΕΥΚΑΚΙΑ

Δυναμική ήταν η παρουσία στην εκδήλωση της νέας Ανε-
ξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρα-

σκευή» στην πλατεία ΙΟΛΑ το βράδυ της Παρασκευής 15 Οκτω-
βρίου, των κατοίκων του Παράδεισου και των Πευκακίων. Ο 
Γιάννης Σταθόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα της πόλης 
μας, και ειδικότερα της περιοχής Παράδεισου και Πευκακίων 
και αναρωτήθηκε ειδικότερα για τον Παράδεισο: «Τι κάνανε 
τέσσερα χρόνια;» αναφερόμενος στο «έργο» της απερχόμενης 
δημοτικής Αρχής στον Παράδεισο. Όπως ανέφερε : «Θα θέλαμε 
να μάθουμε εάν αναπλάσανε πεζοδρόμια, αν ρυθμίσανε κάπου το 
κυκλοφοριακό, του οποίου η μελέτη είναι απούσα και βρίσκεται 
στα συρτάρια του Δήμου εδώ και καιρό. Θα ήθελα να μάθω αν 
φτιάξανε  μια πλατεία, αν φτιάξανε ένα παρκάκι, αν βελτιώσανε τα 
παγκάκια εκεί που υπάρχουν». Επίσης ο Γιάννης Σταθόπουλος 

δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απαράδεκτη κίνηση του 
Δημάρχου κ. Γιαννακόπουλου να αποστείλει πρόστιμα, χωρίς 
καμία προειδοποίηση και στους καταστηματάρχες της οδού 
Κλεισθένους  «μια περιοχή που είναι απολύτως εγκαταλελειμμέ-
νη καθώς δεν έχει γίνει τίποτα στην Κλεισθένους εδώ και χρόνια».

Ακολούθως δεσμεύτηκε ότι από τα πρώτα έργα που θα πραγ-
ματοποιήσει θα είναι ο Αθλητικός χώρος στην περιοχή. «Δεν 
μπορεί ο απερχόμενος δήμαρχος να λέει πως έκανε περιμετρική 
ζώνη βαδίσματος και πως ο καλλωπισμός του παλαιού γηπέδου 
μπάσκετ αποτελούν έργα που ικανοποιούν τους κατοίκους στα 
Πευκάκια» είπε. «Η περιοχή, δικαιούται και άλλα έργα υποδομών: 
Δύο παιδικές χαρές, πλατεία, χώρους που θα μαζευτούνε οι κά-
τοικοι». Τέλος, ο Γιάννης Σταθόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στο κτήμα ΙΟΛΑ, τονίζοντας: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως 
οι αγώνες του συλλόγου των κατοίκω ν και όλων των πνευματι-
κών ανθρώπων της Αθήνας και της Ελλάδας δεν θα πάνε χαμένοι 
σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού και με πιθανό δάνειο 
από Ευρωπαϊκή Τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο». Σημειώνουμε 
ότι τιμητικό προεδρείο της εκδήλωσης ήταν οι υποψήφιοι της 
περιοχής Μανώλης Κρασανάκης, Χρήστος Παπαθανασίου, 
Γιώργος Βάσιλας, Αντώνης Παπάζογλου, και Δημ. Μούρτσινος 
όπως και τις τοποθετήσεις της Τούλας Καλογερά, γραμματέα 
του συλλόγου Κοντόπευκου - Παράδεισου - Πευκακίων, της 
Έφης Ροδοπούλου-Χατζή  κ.α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΤΗΣ
ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ  ΣΤΟ BEER ACADEMY
ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Από την παρουσίαση νέου δίσκου της Γλυκερίας με τίτλο ” Η ΑΓΑΠΗ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ “, σε μουσική Γιωργου Ζήκα και στίχους Βάσως 

Αλαγιάννη, την   Τρίτη  19 Οκτωβρίου 2010 στο  BEER ACADEMY.  Την 
παραγωγή του δίσκου έκανε ο  σύζυγος της  Γλυκερίας, γνωστός   σε 
όλους  συνθέτης και παραγωγός  Στέλιος Φωτιάδης, Υποψήφιος Δη-
μοτικός Σύμβουλος με την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για 
την Αγία Παρασκευή» του  Γιάννη Σταθόπουλου. 

Στη φωτογραφία από αριστερά: Δημητρης Σταρόβας,  Πάνος Φαλάρας, 
Γιάννης Σταθόπουλος, Γλυκερία και Κώστας Μακεδόνας.

Κοσμοσυρροή στη πλατεία Μελίνα Μερκούρη στο 
Κοντόπευκο Αγ. Παρασκευής, το βράδυ της Τετάρτης 

20 Οκτωβρίου, με αφορμή την εκδήλωση της νέας 
Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία 
Παρασκευή». Οι συμπολίτες μας  έδωσαν δυναμικό 
παρών στέλνοντας μήνυμα νίκης στον υποψήφιο 
Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, για τις εκλογές της 7ης  και 
της 14ης Νοεμβρίου.

Στην ομιλία του ο Γιάννης Σταθόπουλος στάθηκε στα 
προβλήματα του Κοντόπευκου για τα οποία όπως είπε 
έκανε «πολύ λίγα η απερχόμενη Διοίκηση». Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της εγκατάλειψης της περιοχής από τον κ. 
Γιαννακόπουλο, η κατάσταση της πλατείας στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, της «σκοτεινής πλατείας», 
όπως εύστοχα την χαρακτήρισε. Όπως τόνισε: «Αυτή η 
Διοίκηση δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τον φωτισμό της 
πόλης όπως και για την καθαριότητα. Αν εξαιρέσει κανείς 
μερικά πεζοδρόμια που διευρύνθηκαν και αναπλάσθηκαν  
τίποτα άλλο δεν έγινε στο Κοντόπευκο. Κανένα καινούργιο 
έργο υποδομής, τίποτα για τους σταθμούς του Μετρό, καμία 
δενδροφύτευση, καμία εξέλιξη για τα πάρκινγκ του Μετρό, 
καμία ρύθμιση κυκλοφορίας, κανένας ποδηλατόδρομος 

κ.λ.π.». Στο σημείο αυτό θύμισε ότι το 2007 είχε ορισθεί 
από την Διοίκηση ως «έτος Κοντόπευκου». Ο υποψήφιος 
Δήμαρχος, χωρίς να μοιράζει αφειδώς υποσχέσεις, 
αναφέρθηκε στις προτάσεις της νέας Ανεξάρτητης 
Δημοτικής Κίνησης «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»: 
«Χρειάζονται σημειακές παρεμβάσεις που να κάνουν την Αγ. 
Παρασκευή καλύτερη και πιο όμορφη, που θα μετατρέψουν 
το άτακτο πολεοδομικό περιβάλλον σε πιο λειτουργικό 
και βιώσιμο. Καινούργιοι αθλητικοί χώροι, πλατείες βατά 
πεζοδρόμια, χώροι συγκέντρωσης των κατοίκων, λέξεις 
άγνωστες για την απερχόμενη Δημοτική αρχή».

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την ομιλία του Γιάννη Στα-
θόπουλου, τον λόγο πήραν κάτοικοι της περιοχής που εξέ-
θεσαν τα προβλήματά τους, όπως και ο υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης Αττικής Αλέξης Μητρόπουλος που απηύθυνε σύ-
ντομο χαιρετισμό. Τιμητικό προεδρείο της εκδήλωσης ήταν 
οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής: Ατμα-
τσίδης Ηλίας, Βαλασιάδης Δημήτρης, Γκόφας Δημήτρης, 
Λογκαράκης Χρήστος, Λογοθέτης Γιάννης, Ματσούκας 
Γιώργος, Μποσταντζόγλου Γιάννης, Παναρίτης Δημήτρης, 
Παπαναστασίου Άννα, Σακκά Ιλεάννα, Σαραντόπουλος 
Χρήστος και Δάβαρης Σταύρος. 

ΜΗΝΥΜΑ «ΝΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ


