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Σε μια μαζική συνέλευση, με τη συμμετοχή άνω των 150 ατόμων, την Παρασκευή 28/2, τα
μέλη και οι υποστηρικτές της δημοτικής κίνησης Στροφή Νέας Σμύρνης αποφάσισαν για τον
επικεφαλής του ψηφοδελτίου καθώς και για τα πρώτα ονόματα υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων.

Η συνέλευση ομόφωνα κατέληξε στην ανάδειξη του Παναγιώτη Πάντου, επιμελητή
εκδόσεων, στη θέση του υποψηφίου δημάρχου.

Ο Παναγιώτης Πάντος, που ήταν υποψήφιος δήμαρχος με τη ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ και
το 2010, κάλεσε τα μέλη της δημοτικής κίνησης αλλά και όλους τους πολίτες σε έναν κοινό
αγώνα για την αλλαγή των δημοτικών πραγμάτων της Νέας Σμύρνης. Όπως είπε:

«Απέναντί μας έχουμε τις παρατάξεις Τζουλάκη και Κουτελάκη, που ουσιαστικά αποτελούν
μία παράταξη αφού μαζί διοίκησαν τα προηγούμενα χρόνια και υπόσχονται να
συνεργαστούν και μετά τις δημοτικές εκλογές. Μαζί τους συντάσσεται μια ετερόκλητη
συμμαχία προθύμων, από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, άγνωστο με τι ανταλλάγματα ο καθένας.
Διάφοροι που δεν είχαν βολευτεί μέχρι τώρα επιδιώκουν να το κάνουν σε αυτές τις
εκλογές.

Η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ αγωνίζεται για να τους ξεβολέψει. Αγωνίζεται για ένα δήμο που
θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα βάζει σε προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική, τη
στήριξη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση των σχολείων της πόλης, αντί για
σπάταλα έργα βιτρίνας. Για ένα δήμο που θα βρίσκεται απέναντι στη μνημονιακή πολιτική
και θα αγωνίζεται γα την ανατροπή της, αντί να αποτελεί τον πιστό εφαρμοστή της. Για
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ένα δήμο που θα είναι εκπρόσωπος των πολιτών και όχι υπάλληλος της κυβέρνησης

Καλούμε όλους τους πολίτες να ονειρευτούν μαζί μας μια διαφορετική αυτοδιοίκηση και
όλοι μαζί να την κάνουμε πράξη στις εκλογές του Μαΐου».

Οι πρώτοι 25 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι

Το ψηφοδέλτιο της ΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ θα πλαισιωθεί από ενεργούς πολίτες όλων
των ηλικιών, από διάφορους κοινωνικούς χώρους – ανάμεσά τους πολλοί πρώην δημοτικοί
σύμβουλοι αλλά και πολλά νέα πρόσωπα. Η συνέλευση της δημοτικής κίνησης αποφάσισε
και ανακοινώνει τους πρώτους 25 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους:

Αβαγιανός Ιγνάτιος, χημικός, πρ. δημοτ. σύμβουλος
Αγγελόπουλος Γιώργος, αρχιτέκτονας εσωτ. χώρων, πρ. δημοτ. σύμβουλος
Βαμβουρέλλη Μαρία, νοσηλεύτρια, δημοτ. σύμβουλος
Γάτσιος Δημήτρης, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος
Γεωργούτσος Παναγιώτης, μαθηματικός στη β΄βαθμια εκπ/ση, ΔΣ ΕΛΜΕ
Δημητράτου Άννα, εργατολόγος, πρ. δημοτ. σύμβουλος
Ηλιόπουλος Αλέξανδρος, φοιτητής Μαθηματικού τμήματος, μέλος ΔΣ συλλόγου
φοιτητών
Κακαβάς Χαράλαμπος, τραπεζοϋπάλληλος
Καλομενόπουλος Μιχάλης, λογιστής
Καναβού Ιωάννα, μηχανικός εργαζόμενη στην Εθνική Τράπεζα
Καραμουσουλής Γιώργος, δάσκαλος, μέλος της α΄βάθμιας επιτροπής παιδείας
Καταλειφός Θεόφιλος, πρ. δημοτ. σύμβουλος
Κομπότης Γιώργος, συνταξιούχος μαθηματικός στη β΄βαθμια εκπ/ση
Κοταρά Γαρυφαλλιά (Λίτσα), γιατρός ΩΡΛ, μέλος ΔΣ Συλλόγου Επιστημονικού και
Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ
Κουρουζίδου Αγγελική, βιολόγος
Μαντζαβράκου Ανθή, δασκάλα, πρ. διευθύντρια 2ου δημοτικού σχολείου
Μιχελή Όλγα, φιλόλογος, ιδιωτική υπάλληλος
Μουζάκη Χάιδω, οδοντίατρος
Παπαδόπουλος Φίλιππος, μέλος ΔΣ Μίλωνα
Παυλίδης Αχιλλέας, αρχιτέκτονας
Παυλόπουλος Θέμης, διατροφολόγος
Ρωμαίος Γιώργος, αρχιτέκτονας
Σκουλά Αθηνά, μέλος ΔΣ Ένωσης Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα»
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Τσαμασίρου Ρουμπίνη, βιολόγος, πρ. πρόεδρος δημοτ. συμβουλίου
Φιλιππίδης Φίλιππος, μαθηματικός, αναλυτής συστημάτων
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