ΟΜΙΛΙΑ
…Από τη Γορτυνία της Αρκαδίας, φίλες και φίλοι: από εκεί που κατέφυγε
η Δήμητρα αναζητώντας την Περσεφόνη και από εκεί που η Δήμητρα
ενώθηκε με τον Ποσειδώνα. Σήμερα, να το ξέρετε κι αυτό, η κεφαλή της
Δήμητρας αποτελεί και τη σφραγίδα του Δήμου Γορτυνίας. Από τον
«τέως Δήμο Ελευσίνας», λοιπόν, της Αρκαδίας ήρθα ως εσωτερικός
μετανάστης στην Ελευσίνα της Αττικής· από Ελευσίνα σε Ελευσίνα. Είμαι
Ελευσίνιος.
Το μυθολογικό και νοηματικό βάρος του τόπου μου ταυτίστηκε με αυτό
της Ελευσίνας του Θριασίου. Το 1983, μόνο με ένα δίπλωμα, ήρθα στην
πόλη μας. Οι κάτοικοι με αγκάλιασαν, συνεργάστηκαν μαζί μου. Έκανα
πολλές δουλειές. Μπήκα σε πολλά σπίτια (στους Μικρασιάτες, στους
Ηπειρώτες, στους Πελοποννησίους, στους Μακεδόνες, στους Θρακιώτες,
στους Θεσσαλούς, στους Κρήτες και σε άλλους νησιώτες).
Συνεργάστηκαν, επίσης, μαζί μου σε έργα για βιοτεχνίες, εργοστάσια,
εκκλησίες, ξενοδοχεία, δημοτικά και δημόσια κτήρια, σχολεία· σε έργα
στο λιμάνι, σε πλοία, γήπεδα και σε αθλητικούς χώρους. Γνωρίζω τους
ανθρώπους της πόλης και την πόλη καλά – από το 1983 μέχρι σήμερα.
Η ενασχόλησή μου με τις ανθρωπιστικές σπουδές μού έδωσε γνώσεις
στην αρχαιολογία, στις ανασκαφές, στην τουριστική αξιοποίηση
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων – ιδιαίτερα χρήσιμες γνώσεις για
τον Δήμο μας.
Το 1994, με στόχο την προσφορά στην πόλη μας, η σύζυγός μου
συμμετείχε ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές.
Το 1998 και το 2002 συμμετείχα εγώ. Από το 2002 και μετά
παρακολουθούσαμε με συμπολίτες μας συνεχώς τα πολιτικά και
κοινωνικά δρώμενα της πόλης μας. Παρακολουθούσαμε την εξέλιξή της,
τη μεταμόρφωσή της, τον αρχαιολογικό της χώρο, την παραλία της, τις
υποδομές της, την οικονομική της ζωή, την ανάπτυξή της.
Διαφωνούσαμε με τους ρυθμούς ανάπτυξης και με τις στρατηγικές
επιλογές ανάπτυξης. Παρατηρούσαμε μία σχεδόν στατική μεταβολή τής
πόλης. Δήμοι της Αττικής, όπως το Περιστέρι, το Ίλιον και το Χαϊδάρι,
άλλαξαν, φτιάχτηκαν. Εδώ, η Ελευσίνα και η Μαγούλα, ένας απ’ τους πιο
1

πλούσιους Δήμους της Ελλάδας έχει καταντήσει σε έναν απ’ τους πιο
φτωχούς. Σήμερα η Μαγούλα απομονώνεται.
Η οικονομική δραστηριότητα μειώνεται και στις δύο πόλεις. Κάτω από
την πίεση τέτοιων καταστάσεων, αποδέχτηκα την πρόταση συμπολιτών
μας να είμαι επικεφαλής ενός συνδυασμού για τις δημοτικές εκλογές του
2019.
Το όνομα, μέσω του οποίου εκφραζόμαστε, βασίστηκε στο «αλλάζωαλλάζουμε», διότι οι αλλαγές αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό τής
ζωής. Όλα γύρω μας αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς στα εξωτερικά
χαρακτηριστικά τους, στο περιεχόμενο και στην ουσία τους. Κι εμείς
αλλάζουμε
βιολογικά,
κοινωνικά,
πολιτικά,
διότι
ζούμε.
Αντιλαμβανόμαστε τη ζωή ως μια διαρκή μεταβολή, ως δημιουργία της
διαφορετικότητας στον τρόπο του σκέπτεσθαι και πράττειν. Η πόλη ζει,
όταν γίνονται μεταβολές, δηλαδή μεταρρυθμίσεις, μεταβάσεις από το
παλιό στο καινούριο. Η αστική δημοκρατία ζει με τις εναλλαγές των
πολιτικών δυνάμεων στη διοίκησή της. Η αλλαγή είναι πυλώνας της
δημοκρατίας.
Για το σήμα του συνδυασμού μας επιλέξαμε να τονίσουμε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που μαρτυρούν τη μακραίωνη πορεία των πόλεών μας
και παράλληλα δηλώνουν τη σύγχρονη φυσιογνωμία τους. Ποια είναι
αυτά; Η αρχαία ιστορία, η βιομηχανική κληρονομιά, η σημερινή
βιομηχανία και ο φυσικός πλούτος. Όσο ετερόκλητα και αν είναι αυτά
μεταξύ τους, αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που έχουν διαμορφώσει τον
δήμο μας και, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εμάς τους ίδιους, που ζούμε και
εργαζόμαστε εδώ. Για την επιλογή των συμβόλων δεχτήκαμε τη γνώμη
των νέων μέχρι 25 ετών, που τους ρωτήσαμε. Απορρίψαμε την άποψη
των μεγαλυτέρων σε ηλικία για μία κλασσική κεφαλή Δήμητρας ή ένα
στάχυ. Προτιμήσαμε να δηλώσουμε με το σήμα μας τη σύγχρονη
Ελευσίνα-Μαγούλα.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά του δήμου μας, όπως η αρχαία και νεότερη
πολιτιστική κληρονομιά, η σύγχρονη βιομηχανία και το φυσικό
περιβάλλον του, χρειάζεται να συνδυαστούν δημιουργικά και
αποτελεσματικά, ώστε να υλοποιηθούν δράσεις στρατηγικής
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ανάπτυξης (δηλαδή να τεθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι τους οποίους θα
πλησιάζουμε βήμα-βήμα, ολοκληρώνοντας επιμέρους έργα και δράσεις).
Φρέσκες ιδέες, οράματα αναπτυξιακά και πολιτισμικά θα
παρουσιαστούν και θα γίνουν πράξη από νέους πολίτες – φορείς ιδεών
και τεχνογνωσίας. Είμαστε επιστήμονες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες,
εργαζόμενοι της Ελευσίνας και της Μαγούλας.
Οι άνθρωποι που στηρίζουν και θα στηρίξουν την προσπάθειά μας
προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους (είμαστε κομματικά
ανεξάρτητοι). Το δηλώσαμε πρώτοι από όλους και τονίσαμε τη σημασία
των προσωπικοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική
αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολυσυλλεκτική, διότι έτσι μπορούν να
εκφράζονται και να εκπροσωπούνται αντικειμενικότερα οι τοπικές
κοινωνίες. Δεν διαφωνούμε με την ύπαρξη πολιτικών κομμάτων, αλλά
δεν κρυβόμαστε πίσω από πολιτικά κόμματα. Το δηλώσαμε και το
δηλώνουμε ευθαρσώς στους συνδημότες μας. Το πολιτικό μας φάσμα
βρίσκεται στον χώρο της ατομικής πρωτοβουλίας και των επιχειρήσεων.
Ο συνδυασμός μας αποτελείται από δυναμικούς, ικανούς και έμπειρους
συνδημότες. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε, για να αλλάξουμε τη νοοτροπία
και τις καθιερωμένες πρακτικές στον δήμο μας.
Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε, για να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε
προβλήματα κοινωνικών δομών και μέριμνας για ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες (όπως Α.με.Α, άνεργους, άστεγους, μονογονεϊκές οικογένειες,
πάσχοντες και άλλες ομάδες). Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε, για να
αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε προβλήματα κτηριακών υποδομών,
ανάπλασης, πρασίνου, εξεύρεσης πόρων, σχεδίου πόλεως και
οικονομικής ανάπτυξης του δήμου μας.
Σε αυτήν τη συνάντησή μας σας παρουσιάζουμε τις αρχές και την
ταυτότητα του συνδυασμού μας. Δεν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά
μας. Αυτό θα γίνει μετά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Όμως, μπορούμε να αναφέρουμε τώρα ότι εδώ που δημιουργείται το
40% της εθνικής παραγωγής, εδώ που χιλιάδες κόσμος μετακινείται
κάθε μέρα προς και από τα εργοστάσια, εδώ που 1500 άτομα κάθε μέρα
πηγαίνουν στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, εδώ δεν
υπάρχει μετρό. Η ζημιά που μας προκαλεί η έλλειψή του είναι τεράστια:
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μεγάλοι χρόνοι μετακίνησης προς και από την Αθήνα, απομόνωση τού
Δήμου και υποβάθμισή του, ταλαιπωρία των εργαζόμενων, και αρκετά
άλλα προβλήματα.
Μπορούμε να μιλήσουμε:
•
Για το παραλιακό μέτωπο
•
Για τα προβλήματα στον αρχαιολογικό χώρο. Άλλες πόλεις ζητούν
μια Πανεπιστημιακή σχολή ή ένα στρατόπεδο για να βελτιώσουν
την οικονομική τους ζωή. Εδώ; ως πότε θα παραμένουν οι
αρχαιολογικοί θησαυροί αναξιοποίητοι;
•
Για την έλλειψη πρασίνου
•
Για την έλλειψη υποδομών
Και για πολλά άλλα ακόμα.
Όλα αυτά που ακούσατε είναι γνωστά σε όλους μας και εκκρεμούν για
δεκαετίες, είναι τα αυτονόητα.
Η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η καταδίκη του ρουσφετιού, το δικαίωμα
στην εργασία, το δικαίωμα στην πολιτισμική δημιουργία, η αξιοπρέπεια
του πολίτη, η κοινωνική πρόνοια, η αύξηση των εσόδων του Δήμου, η
οικονομία, η εξοικονόμηση χρημάτων και η διάθεσή τους στους δημότες,
η υπερηφάνεια και ευημερία των κατοίκων, η είσοδος νέων συμβούλων
στη διοίκηση του Δήμου, η κατά προτεραιότητα απασχόληση των
εργαζομένων του Δήμου μας στα γύρω εργοστάσια, είναι έννοιες και
ενέργειες για τις οποίες είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και τις οποίες θα
διεκδικήσουμε δυναμικά. Στην Πολιτική μας Παιδεία η συνεργασία
κατέχει υψηλή θέση και η αξιοποίηση του έργου των προηγούμενων
αποτελεί αρχή μας. Θα τηρήσουμε το «ευ αγωνίζεσθαι» στη διάρκεια
του προεκλογικού αγώνα και δεν θα ενδώσουμε σε πιθανές προκλήσεις.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αδυναμία μας.

Φίλες και φίλοι, έχουμε συναντήσει έναν-έναν όλους τους
επαγγελματίες της Ελευσίνας και της Μαγούλας, καθώς και μεγάλο
πλήθος συνδημοτών μας. Συζητήσαμε και μας είπαν τα προβλήματά
τους, τους είπαμε τις προτάσεις του συνδυασμού μας. Έχουμε λύσεις.
Γνωρίζουμε (γιατί; Διότι ζούμε, δουλεύουμε και μένουμε εδώ).
Μελετάμε (γιατί; Διότι έχουμε τις τεχνικές δυνατότητες). Σχεδιάζουμε
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(γιατί; Γιατί μπορούν οι μηχανικοί μας). Εφαρμόζουμε (γιατί; Επειδή
είμαστε επαγγελματίες).

Το «Ελευσίνα μία πολιτιστική πρωτεύουσα για πάντα» είναι το
κυρίαρχο σύνθημά μας και όραμά μας. Είναι αυτό που ταιριάζει στην
Ελευσίνα, στη διαχρονική Ελευσίνα, στην τροφό Ελευσίνα, στης
βιοτεχνίας και της βιομηχανίας την Ελευσίνα, στη θρήσκα-ιερή Ελευσίνα
(έτσι ήταν πάντα ο Δήμος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ).

Όλοι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι διαμένουν στον Δήμο μας και
στο Θριάσιο Πεδίο, εργαζόμαστε εδώ, ζούμε εδώ, έχουμε τις οικογένειές
μας και τα σπίτια μας εδώ. Τονίζω: εργαζόμαστε εδώ και μένουμε εδώ.

Το πρόγραμμά μας είναι σχεδόν έτοιμο.
Μας ρωτάτε: Γιατί τόσο νωρίς; Δεν θέλετε τη γνώμη μας;
Σας απαντάμε: Ζούμε μαζί, στον ίδιο τόπο, για χρόνια. Συζητάμε μαζί
κάθε μέρα. Δουλεύουμε μαζί, κατασκευάζουμε, επιχειρούμε,
διαμαρτυρόμαστε, αγανακτούμε, βλέπουμε την εξέλιξη του Δήμου μας.
Βιώνουμε την ανεργία, την αγωνία των εμπόρων, των επαγγελματιών,
των επιχειρηματιών. Ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, αρθρογραφούμε
για τον πολιτισμό, αρθρογραφούμε για τα προβλήματα, γράφουμε για
την ιστορία της πόλης. Συμμετέχουμε στην οικονομική ζωή,
δημιουργούμε επιχειρήσεις, οργανώνουμε και αναπτύσσουμε
επιχειρήσεις, απασχολούμε συνδημότες στις δουλειές μας, ζούμε κάθε
μέρα την αγωνία των συμπολιτών μας. Γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι! Είμαστε
έτοιμοι από χρόνια.
Δηλαδή; Μας ρωτάτε……………………………………………………………………………..
Σας απαντάμε: Ακούστε, ξεκινάμε από τον ορισμό της Πόλης, δηλαδή
από εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια ανθρώπινη συγκέντρωση
ως «ΠΟΛΗ-ΔΗΜΟ». Αυτό είναι εύκολο να το καθορίσουμε, αν
θυμηθούμε ότι η «ΠΟΛΙΣ-ΔΗΜΟΣ» πρέπει να ικανοποιεί όλες τις
ανθρώπινες ανάγκες, τότε καταλαβαίνουμε τι μας λείπει, πού
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υστερούμε, τι πρέπει να δημιουργήσουμε, τι πρέπει να κτίσουμε, τι να
χωροθετήσουμε, προς τα πού πρέπει να πάμε και γιατί. Για
παράδειγμα, η Ελευσίνα έχει εργατική τάξη και μικρομεσαίους. Δεν έχει
μεγάλη αστική τάξη.
Τί σημαίνει αυτό πολιτικά και κοινωνικά; Τί επιπτώσεις έχει στο Δήμο;
Φανταστείτε τώρα ότι στεκόμαστε ψηλά ή είμαστε όλοι πάνω στον
Προφήτη Ηλία της Μαγούλας, και παρατηρούμε τις δύο πόλεις μας. Σας
πληροφορώ ότι από εκεί θα τα δείτε και θα τα καταλάβετε όλα. Θα
καταλάβετε πού πλεονεκτούμε και πού υστερούμε. Με ποιους
γειτονεύουμε, τι προσφέρουν αυτοί σε εμάς και τι εμείς σε αυτούς.
Ο συνδυασμός μας βλέπει από εκεί πάνω όλες τις περιοχές του δήμου
μας: τις εργατικές κατοικίες, το μπλόκο, τη Βλύχα, τον αρχαιολογικό
χώρο, την παραλία, το Καλυμπάκι, τον οικισμό των Ελευσίνιων Ποντίων,
το Πάτημα, το Τσακάλι, τους Πόντιους της Μαγούλας, τις πλατείες, τα
νεκροταφεία, τα συνεργεία, το λιμάνι, τον Κόλπο με τα καράβια, τα
γήπεδα, τα πάρκα, το πράσινο του Δήμου, την Ελαιουργική, τις
βιοτεχνίες, τα εργοστάσια, τα αρχαία, τα εγκαταλελειμμένα κτήρια, τα
νεοκλασικά κτήρια, τα ρέματα… Οι άνθρωποί μας κινούνται καθημερινά
μέσα στο δήμο, μετέχουν στην οικονομική, αθλητική, πολιτιστική,
θρησκευτική, επιστημονική και κοινωνική ζωή του.
Έχουμε τον δήμο στο μυαλό μας, γιατί κάθε ημέρα τον ζούμε μαζί –εσείς
κι εμείς-, αγωνιούμε για το μέλλον του, για τα παιδιά μας, γιατί πρέπει
να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο, κάτι σπουδαίο. Γιατί; Διότι:
•
•
•
•
•
•

Τα παιδιά μας δεν θέλουν να μείνουν εδώ
Τα εγγόνια μας δεν θα θέλουν κι αυτά να μείνουν εδώ
Ο Δήμος διώχνει τους νέους γιατί δεν καλύπτει τις ανάγκες τους
Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πελάτες, κινδυνεύουν
Στις πόλεις μας δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχουν
επισκέπτες
Το περιβάλλον δεν είναι αυτό που θέλουμε
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Φίλες και φίλοι,
Μετά από όλα αυτά, επιτρέψατέ μου να πω λίγα λόγια για τον
συνδυασμό μας……………………………………………………………………………………….
Ακολουθήσαμε τη λογική ύπαρξης των τεσσάρων κοινωνικών ομάδων﮲
δηλαδή των παιδιών, των νέων, των μεσηλίκων και των ηλικιωμένων.
Επειδή τα παιδιά απαγορεύεται από τον νόμο να συμμετέχουν σε
εκλογικές διαδικασίες, συγκροτήσαμε την ομάδα μας από συμπολίτες
μας ηλικίας 20-35 ετών, 35-50 και 50-65. Ισορροπήσαμε την ωριμότητα
των ηλικιωμένων με την ικανότητα και αποτελεσματικότητα των
μεσηλίκων, και με την ορμή, την όρεξη και τα όνειρα των νέων.
Δεν σπάσαμε τους κρίκους της κοινωνικής αλυσίδας. Το αντίθετο. Τη
μεταφέραμε μέσα στον συνδυασμό. Έτσι, αυτό που συμβαίνει στην
καθημερινότητα, καλείστε να το επιλέξετε, να το ψηφίσετε.
Δώστε την ευκαιρία στους:
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Πειραιά,
Νομική Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υποψήφιος
Διδάκτορας στην Οικονομική Πολιτική
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  Ιδιωτικός υπάλληλος
3. ΑΟΥΡΕΛΙΑ ΣΤΕΡΚΟΥΔΗ  Δικηγόρος, μεταπτυχιακό στο Ιδιωτικό
Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών στο Ε.Κ.Π.Α.
Εξειδίκευση στο Ποινικό, Αθλητικό Δίκαιο και στη Διαμεσολάβηση
4. ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς
Σχέσεις. Μεταπτυχιακό στην Διακυβέρνηση και στις Δημόσιες
Πολιτικές. Υπάλληλος στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.)
5. ΓΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Συνταξιούχος, σύμβουλος επιχειρήσεως
6. ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  Επιχειρηματίας μηχανουργός, παράγοντας στο
χώρο της ποδηλασίας
7. ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΙατρός: φυσίατρος
(Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση)
8. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  Συνταξιούχος, πρώην επιχειρηματίας
9. ΚΟΥΠΕΝΟΥ - ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Πρωταθλήτρια Ιππικής
Δεξιοτεχνίας, 6 φορές Βαλκανιονίκης, Απόφοιτη Σχολής
Προπονητών και Αεροσυνοδών
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10. ΚΟΣΜΙΔΗ ΒΑΣΩ  Επιχειρηματίας, ιδιωτική υπάλληλος
11. ΛΑΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  Υπάλληλος Κέντρου Υγείας
Ελευσίνας
12. ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  Ελεύθερος επαγγελματίας,
Ιδιωτικός υπάλληλος
13. ΛΙΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Πρώην υπάλληλος Θριασίου
Νοσοκομείου
14. ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  Αξιωματικός Πολεμικής
Αεροπορίας ε.α.
15. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Πολιτικός Μηχανικός
16. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ελεύθερος
επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών
17. ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Φοιτητής Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
18. ΝΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Ασφαλιστής
19. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  Διευθυντής πωλήσεων,
Ιδιωτικός υπάλληλος στο χώρο των κατασκευών
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Αρχιτέκτων μηχανικός
21. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Τελειόφοιτος Γεωλογικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
22. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ελεύθερος
επαγγελματίας, ιδιωτικός υπάλληλος
23. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ιδιωτικός υπάλληλος στο
χώρο των φαρμάκων
24. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ιδιωτικός υπάλληλος
25. ΣΤΑΘΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  Αρχαιολόγος Πανεπιστημίου
Αθηνών - Μεταπτυχιακό στην Προϊστορική Αρχαιολογία
26. ΣΤΑΜΟΥ ΤΑΣΟΣ  Διπλωματούχος Μηχανολόγος
Μηχανικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Λυκειάρχης
27. ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ  Δημοτικός διοικητικός
υπάλληλος, απόφοιτος Εθνικής Σχολής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με μεταπτυχιακό στην Δημόσια Πολιτική
και Διοίκηση. Απόφοιτος Ψυχολογίας του εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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28. ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  Ιδιωτικός υπάλληλος,
Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Πήγασος Θριασίου
2012
29. ΤΣΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Πρώην βιοτέχνης, επιχειρηματίας
30. ΤΣΟΥΓΚΡΗ ΜΑΡΙΝΑ  Ειδικός προσχολικής αγωγής,
ελεύθερη επαγγελματίας, ιδιωτική υπάλληλος
31. ΧΙΟΝΙΔΗ ΕΦΗ  Ελεύθερη επαγγελματίας, γραφίστρια

Συνδημότισσες και συνδημότες, φίλες και φίλοι. Έχετε μπροστά σας τους
ανθρώπους που ονειρεύονται μια νέα Ελευσίνα και μια νέα Μαγούλα,
που οραματίζονται ένα νέο Δήμο, που θα αγωνιστούν για να το φτιάξουν.
Έχετε μπροστά σας τον συνδυασμό της ΔΡΑΣΗΣ και της ΑΛΛΑΓΗΣ – τον
συνδυασμό της ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.
Ελάτε μαζί μας, για να ζήσουμε αυτό που οραματιζόμαστε για τις πόλεις
μας. Αλλά-ζουμε ΤΩΡΑ την Ελευσίνα και τη Μαγούλα.
Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας και για την ενθάρρυνσή σας.
Όλοι μαζί για την Ελευσίνα και την Μαγούλα.
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