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Κρίση στην 

Αγία Παρασκευή:

Ανεργία και νεόπτωχοι. 

Αποκλειστική συνέντευξη του 

αντιδημάρχου οικονομικών 

Σπύρου Παπαγεωργίου

«Όνειρο μας η πλήρης 

ψηφιοποίηση του Δήμου».

σελ. 6 - 7

Σε αγορά χώρου Πολιτισμού στοχεύει

άμεσα η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου..

σελ. 8

Η «πίτα» του Αη Γιάννη ως απαρχή πολιτικών συζητήσεων. 

σελ. 14

Άρνηση έκδοσης

και για τους «πέντε»!
Πρεμιέρα για τις «Επτά λογικές 

απαντήσεις» από την ομάδα 

θεάτρου Αγίας Παρασκευής.

Ολοκληρώνονται οι

εργασίες στην Πλατεία

του Άη Γιάννη. 

σελ. 3 σελ. 8 σελ. 9

“Με ανοιχτά χαρτιά”

από την πρώτη στιγμή

στήριξε την ανανέωση της

Νέας Δημοκρατίας 

ο Σωτήρης Ησαΐας!
σελ. 13

σελ. 4
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Ορίστηκαν οι νέοι 
Αντιδήμαρχοι και 
οι Εντεταλμένοι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Mετά την πρόσφατη παραίτηση για επαγγε-
λματικούς και προσωπικούς λόγους της Ζωής
Φωτεινού  από το αξίωμα της άμισθης Αντιδ-
ημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και την περαι-
τέρω ενασχόληση της με την κοινωνική πολιτι-
κή του Δήμου από τη θέση της Εντεταλμένης
Δημοτικής Σύμβουλου, με απόφαση του
δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου οι Αντιδήμα-
ρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι έχουν
πλέον  ως  εξής:
Αντιδήμαρχοι
Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου: Αντιδήμαρχος
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρε-
σιών (χωρίς αντιμισθία) .
Ιωάννης Σιδέρης: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος (με αντιμισθία).  
Ελισάβετ Πετσατώδη: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρ-
εσιών (με αντιμισθία). .
Σπυρίδων Παπαγεωργίου: Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(χωρίς αντιμισθία) .
Παναγιώτης Γκόνης: Αντιδήμαρχος Παιδείας και
Πολιτισμού (με αντιμισθία) .
Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ζωή Φωτεινού (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες: Το
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την
προώθηση της ισότητας  των δύο φύλων. Τη διοργά-
νωση εκδηλώσεων που αφορούν θέματα υγείας. Την
εποπτεία λειτουργίας του μουσικοκινητικού εργα-
στηρίου. Την εποπτεία λειτουργίας των Δημοτικών
Ιατρείων.
Γεράσιμος Βλάχος (χωρίς αμοιβή), με αρμοδιότ-
ητες: Την Κοινωνική Πολιτική. To Τμήμα Κοινωνικών
Υπηρεσιών και Αρωγής(κοινωνικά επιδόματα κ.λπ).
Την Εποπτεία Λειτουργίας όλων των Κοινωνικών
Δομών, Προγραμμάτων και Δράσεων του Δήμου,
(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο,  Κοι-
νωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτήριο  του Δήμου, Τρά-
πεζα Χρόνου, Κέντρο Γυναίκας,  ΚΑΠΗ, κ.λπ.).Την
παρακολούθηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορ-
ούν την κοινωνική πολιτική. Την Κοινωνική Πρόνοια
(Κοινωνικά Επιδόματα, κ.λ.π.)
Δημήτριος Κονταξής (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότ-
ητες: Τον έλεγχο και το συντονισμό των θεμάτων καθ-
ημερινότητας. Τον έλεγχο και το συντονισμό αξιο-
ποίησης Δημοτικής Περιουσίας.    
Στυλιανή Ψύλλα (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες:
Την Πολιτική Προστασία. Τη διαχείριση περιβαλλον-
τικών κρίσεων. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέ-
σποτων ζώων.
Ιωάννης Λογοθέτης (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότ-
ητα  την υποστήριξη των ενοριών και των εκκλησιών
του Δήμου.
Μαρία Ρεμπούτσικα (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα
την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις πολιτι-
στικές εκδηλώσεις του Δήμου.     
Χρύσα Κολώνια (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες :
Την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορ-
ούν στη Νεολαία και στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων. 
Ιωάννης Βοσταντζόγλου (Μποσταντζόγλου)
(χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα  την εποπτεία επί
θεμάτων που αφορούν στις θεατρικές ομάδες του
Δήμου σε συνεργασία με τον ΠΑΟΔΑΠ.
Βασιλική Σταθουλοπούλου Βασιλική (χωρίς αμοιβή)
με αρμοδιότητα  την ευθύνη λειτουργίας του Συμβου-
λίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν.
3852/2010).

“Με ανοιχτά χαρτιά” από την 
πρώτη στιγμή στήριξε την ανανέωση της 
Νέας Δημοκρατίας ο Σωτήρης Ησαΐας!

Οι εσωκομματικές εκλογές της
Νέας Δημοκρατίας τελείωσαν, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης «στέφθη-
κε» νικητής και 9ος πρόεδρος του
κόμματος και πλέον το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης προ -
χω ράει σε μια ανανέωση, όπως
ευαγγελίζεται ο νέος πρόεδρος,
ώστε να πετύχει το στόχο του,
δηλαδή να έρθει ξανά στην εξου-
σία. 
Η ανανέωση αλλά και η εκπλήρωση του
στόχου χρειάζονται όμως την ολοκλήρ-
ωση κάποιων πρώτων βημάτων. Δηλα-
δή την εσωτερική ανασυγκρότηση του
κόμματος από κάτω προς τα πάνω και
την αλλαγή του κέντρου βάρους σε ότι
αφορά την πολιτική (και ίσως ιδεολογι-
κή) ατζέντα και στρατηγική. 
Στην Αγία Παρασκευή η Νέα Δημο -
κρατία στις δημοτικές εκλογές ηττήθη-
κε υπό την αρχηγία του Βασίλη Ζορμπά. Είναι σαφές ότι η Ν.Δ. δεν θέλει να επαναληφθεί το ίδιο αποτέλε-
σμα στις δημοτικές εκλογές του 2019, καθώς θα αγγίξει τα δέκα χρόνια εκτός θέσεων διοίκησης του Δήμου.
Είναι επίσης σαφές ότι από τα ανερχόμενα στελέχη ο Σωτήρης Ησαΐας διεκδικεί στα «ίσα» το χρίσμα του
κόμματος και μέχρι στιγμής έχει επιδείξει μία σταθερή πορεία προόδου. Εκτός της επανεκλογής του το
2014, ο κ. Ησαΐας ήταν και υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθηνών στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτή
η θέση του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά όλα τα επιφανή κοινοβουλευτικά στελέχη και να
αρχίσει να χτίζει γερές σχέσεις μαζί τους. 
Επιπλέον οι πολύ τακτικές και συχνές τηλεοπτικές αναμετρήσεις του κ. Ησαΐα με στελέχη ή βουλευτές
άλλων κομμάτων τον ανεβάζουν στο «πολιτικό χρηματιστήριο» του κόμματος. Στις τελευταίες εσωκομμα-
τικές εκλογές, ο κ. Ησαΐας ευθύς εξαρχής με δημόσια ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε
δηλώσει το ποιον θα στηρίξει. 
Συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου 2015 ο Σωτήρης Ησαΐας είχε ανακοινώσει τα εξής: 
«Με πολιτική ευθύτητα και ανθρώπινη ειλικρίνεια, στηρίζω στα δύσκολα κι όχι στα εύκολα. Όταν αγωνίζε-
σαι για το κοινό καλό της χώρας, για μια καλύτερη κοινωνία, η ουδετερότητα είναι πολιτική υποκρισία.
Στηρίζω τον συν βιοπαλαιστή της ζωής και συναγωνιστή της πολιτικής Άδωνι Γεωργιάδη, για την πολιτική
ανατροπή της κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ».
Είτε συμφωνεί κάποιος είτε όχι με τη στήριξη στο πρόσωπο του κ. Γεωργιάδη, είναι άξιο αναφοράς ότι ο
Σωτήρης Ησαΐας ήταν ο μοναδικός Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά που
δημοσίως ξεκαθάρισε τη θέση του. 
Το ίδιο ακριβώς έκανε και για τον δεύτερο γύρο όταν στις 23 Δεκεμβρίου 2015 δήλωσε τα εξής: 
«Με πολιτική ευθύτητα και ανθρώπινη ειλικρίνεια και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εσω-
κομματικών εκλογών του πρώτου γύρου της Ν.Δ., έχοντας συνειδητά στηρίξει πολιτικά, την υποψηφιότητα
του Άδωνι Γεωργιάδη και σεβόμενος την πολυετή αγωνιστική παρουσία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, συνεχίζω
να στηρίζω την ενωτική ανανέωση της Ν.Δ., για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα, με ισότιμες αξιοκρατικές
ευκαιρίες, στα στελέχη και τα μέλη του. Στηρίζω το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των
πρώτων 111 ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη».
Ο κ. Ησαΐας λοιπόν ρίσκαρε, στήριξε και πέτυχε να είναι κομμάτι αυτής της ανανέωσης. Το μόνο που ανα-
μένεται να δούμε είναι τον «τρόπο» με τον οποίο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα τον αξιοποιήσει. 
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των δύο γύρων των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας βρήκε
συνολικά ως νικητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το σύνολο των 3.113 μελών συγκέντρωσε σε
ψήφους το 36,6%, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης το 30%, ο Άδωνις Γεωργιάδης το 26,3% και ο Απόστολος Τζι -
τζικώστας το 7,01%. 
Στον δεύτερο γύρο από το σύνολο των 2.690 ψήφων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να
συγκεντρώσει 1712 ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης 1001.  
Για την εκλογή αυτή του κ. Μητσοτάκη ο Σωτήρης Ησαΐας δήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής: 
«Είναι η χρονική στιγμή για δημιουργική ανανέωση, με γόνιμη αντιπολίτευση και κυρίως με τη Νέα Δημο-
κρατία ως τη μόνη εναλλακτική κυβερνητική λύση στη χώρα. Από σήμερα ξεκινά η αναζωογόνηση της προ-
οπτικής, για να διαμορφωθούν οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και την Ευρώπη, απέναντι στις πρακτικές
της κρατικής σπατάλης και του λαϊκισμού.
Με προνομιακό μας  χώρο την προστασία των αδυνάτων, πιστεύουμε ότι ο ορθός πολιτικός  λόγος, θα πρέ-
πει να γίνει πολιτική πράξη και η αριστερή ρητορική πολιτική να γίνει εφαρμοσμένη πραγματιστική πολι-
τική. Είναι η στιγμή όπου η χώρα θα πρέπει να αποξενωθεί από τις συντεχνίες  και να υποστηριχθεί κεν -
τρικά, η ιδιωτική πρωτοβουλία για να έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Με πνεύμα ενωτικό, αναμένουμε ο νέος Πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης , να δώσει νέες ευκαιρίες
σε νέους ανθρώπους, με αξιοκρατική αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, για ένα κόμμα των αξιών, απέναντι σε
στείρες νοοτροπίες και συμπεριφορές, για να γίνει η Ελλάδα και πάλι ισχυρή με αξιοπρέπεια και υπερηφά-
νεια».
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