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Ορκίστηκε το νέο 

Δημοτικό Συμβούλιο

Johnny

Βαβούρας 

σελ. 8-9

Γιώργος Καράμπελας:

«Κολυμβητήριο τώρα»!

«Ο Βασίλης

Γιαννακόπουλος

αυτοκτόνησε 

πολιτικά στις 

εκλογές του Μαΐου»

σελ. 6-7

σελ. 10-11

Ο Ησαΐας Σωτήρης σε

οικονομικό συνέδριο

με τους δύο πρώην 

πρωθυπουργούς της

Ιταλίας και τον 

Αντώνη Σαμαρά σελ. 13
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Ευχαριστήρια επιστολή 
της κ. Άννας Γάκη

Φίλοι και φίλες, αγαπ-
ητές συμπολίτισσες και
αγαπητοί συμπολίτες. 

Με την επιστολή μου αυτή
θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερμά τους δημότες που με
τίμησαν με την ψήφο τους
όλα αυτά τα χρόνια που
ασχολούμαι ενεργά με την
τοπική αυτοδιοίκηση. Θα
ήθελα, επίσης, να ευχαρι-

στήσω τους συναδέλφους μου, τους συνεργάτες, όλο το προ-
σωπικό του Δήμου και τους δημότες που ήταν πάντα πρόθυμοι
συμπαραστάτες στις προσωπικές μου προσπάθειες. Ειδικότε-
ρα, ευχαριστώ τους Δημάρχους για τις θέσεις που μου εμπι-
στεύτηκαν τις προηγούμενες τέσσερις τετραετίες. 
Ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρος βρε-
φονηπιακών σταθμών, ως αντιπρόεδρος επικοινωνίας, συμμε-
τοχής και εξυπηρέτησης πολιτών, μέλος σε διοικητικά
συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ως
αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ασχολήθηκα με
συνέπεια και ευθύνη στα καθήκοντά μου. Κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης θητείας μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρωτο-
στάτησα στην ανέγερση και λειτουργία του 5ου Γυμνασίου
Αγίας Παρασκευής και την ίδρυση 2ου ΚΕΠ που κάλυπτε τις
περιοχές Αγ. Ιωάννου, Τσακού και Νέας Ζωής. 
Σας διαβεβαιώνω ότι παρόλο που η εκλογή μου δεν κατέστη
δυνατή, θα συνεχίσω να παραμένω στη διάθεσή σας και να
προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως δημότης και ενεργός πολίτης
όπου χρειαστεί. 

Με εκτίμηση και αγάπη, 
Άννα Γάκη

Ο Σωτήρης Ησαΐας σε οικονομικό
συνέδριο μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά

Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας την περίοδο
που διανύουμε, όπως όλοι την βιώνουμε, είναι εξαιρ-
ετικά δύσκολη και πολλοί συμπολίτες μας και συν άν   -
 θ ρω    ποί μας πέρα από τα όρια της Αγίας Παρασκευής
ζουν είτε στα όρια της φτώχιας, είτε κάτω απ’ αυτά. 
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του economist
στο οποίο το παρών έδωσε και ο δικός μας συμπολίτης, στέ-
λεχος της Νέας Δημοκρατίας κ. Σωτήρης Ησαΐας. 
Ο κ. Ησαΐας που τον έχουμε γνωρίσει από τα έδρανα του
Δημοτικού Συμβουλίου και την τηλεόραση κατάφερε να
εκλεγεί τρίτος Δημοτικός Σύμβουλος ανάμεσα στο σύνολο
των εκλεγέντων, παρότι δημοσιοποιεί συνέχεια τις οικονομι-
κές του απόψεις που συμπλέουν μ’ αυτές της συγκυβέρνησης. 
Ο κ. Ησαΐας, άνθρωπος της ιδιωτικής αγοράς, παρουσιάζεται αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας
και συναντηθήκαμε μαζί του να μας πει λίγα λόγια για την εμπειρία του από το συνέδριο:
«Συμμετέχοντας κάθε χρόνο σε Διεθνή  Συνέδρια στο εξωτερικό ,με τη τεχνοκρατική επαγγελμα-
τική μου ιδιότητα,  έτσι και φέτος  συμμετείxα στο οικονομικό συνέδριο του Economist, έχοντας την
ευκαιρία να συνομιλήσω με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Enrico Letta και Mario
Monti και φυσικά με τον Έλληνα πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά .
Φυσικά τα θέματα της συζήτησης μου, μαζί τους  ήταν η έκβαση της παγκόσμιας οικονομίας και η
επίδραση στις χώρες της Ευρωζώνης όπως επίσης και η πρόοδος της Ελληνικής Οικονομίας .
Είναι γνωστές οι οικονομικές αναλύσεις και οι προσωπικές μου τοποθετήσεις σε πολιτικές εκπομ-
πές της Ελληνικής  τηλεόρασης. 
Στο Συνέδριο τα θέματα  τα οποία είχα την ευκαιρία και συζήτησα και στους τρείς πρωθυπουργούς
ήταν τα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας στην πατρίδα μας , η αποκατάσταση των αδικιών
στους  Έλληνες χαμηλοσυνταξιούχους , τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης στις κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες μέσω  της τοπικής αυτοδιοίκησης  και τέλος εξέφρασα την αισιοδοξία μου ότι τα stress test
των τραπεζών τον Οκτώβρη , θα περάσουν επιτυχώς και πάλι από την Ευρωπαική Κεντρική Τρά-
πεζα , διότι η κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών είναι επαρκής , με αποτέλεσμα η Ελλάδα
να μήν προβεί σε τρίτη λήψη δανείου.
Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι η διαπραγμάτευση με τη τρόικα θα είναι θετική και πιστεύω ότι
το φθινόπωρο  θα έχει θετική  εξέλιξη η απομείωση του Ελληνικού χρέους με μεγάλη χρονική επι-
μήκυνση και μείωσης των επιτοκίων».
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