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Σε µια εποχή όπου το «χθες» δεν επαρκεί για να µάς οδηγήσει σε ένα καλύτερο «σήµερα»,
πολλώ δε µάλλω σε ένα ελπιδοφόρο «αύριο», διάφορες σκέψεις περνούν από το µυαλό µιας
οµάδας νέων ανθρώπων, αρκετοί εκ των οποίων συµµετέχουν για πρώτη φορά στην
εκλογική αναµέτρηση των (δηµοτικών) εκλογών του Μαίου 2014…Είναι η Μαρία, η Βασιλική,
ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Τρύφων, ο Ανδρέας, ο Λάζαρος αλλά και όσοι άλλοι τους στηρίζουν
… νέοι µε σπουδές και µεταπτυχιακά, µε ουσιαστική ενασχόληση µε τα κοινά, µε εθελοντική
προσφορά στην πόλη και τους συµπολίτες τους, µε ιδέες, όραµα και προσδοκίες. Νέοι που
προσπαθούν και που αγωνίζονται.

Είναι αυτοί που ανήκουν στις µεγαλύτερες πληθυσµιακές οµάδες της σύγχρονης ελληνικής
πραγµατικότητας, αυτών της ανεργίας (ως προς την επαγγελµατική αποκατάσταση) και
της αποχής (ως προς τη συµµετοχή στα κοινά).
Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η συµµετοχή των νέων σε µια δηµοκρατική πολιτεία αλλά και
διαδικασία (όπως οι εκλογές) συµβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.
Και όχι µόνο το πιστεύουν, αλλά πράττουν προς αυτή την κατεύθυνση, για το Λαϊκό
Πανεπιστήµιο, τον εθελοντισµό, τα πολιτιστικά δρώµενα, τη δηµιουργία διαδραστικού
µουσείου, δηµοτικής βιβλιοθήκης και λέσχης ανάγνωσης, δηµοτικού θεάτρου, διαδροµών για
ποδηλασία και άθληση, στεκιών νεολαίας και πολλών άλλων. Και ταυτόχρονα, συµµετέχουν
σε δράσεις ενηµέρωσης των συµπολιτών τους, συνδροµής ατόµων µε αναπηρία ή τρίτης
ηλικίας αλλά και οικονοµικά αδυνάτων, δια βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, πολιτισµού.
Είναι αυτοί που βρίσκονται δίπλα σας σήµερα, αλλά και αύριο, εφόσον τους δώσετε αυτή τη
δυνατότητα. Γιατί, πέραν από διάθεση προσφοράς, έχουν και τις γνώσεις, αλλά ιδίως την
ανάγκη να πιστέψετε σε αυτούς… την ανάγκη να πιστέψετε στη νέα γενιά, ώστε να
πιστέψουν και οι ίδιοι ότι η πόλη µας είναι «Νέα» όχι µόνο κατ’ όνοµα.
Μαρία – Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου ♦ Μαριέττα Μπακαλοπούλου ♦ Μαρία Στασινοπούλου
♦ Βάσια Σερέτη
Γιώργος Κρικρής ♦ Γιώργος Βλαζάκης ♦ Τρύφων Αλυκάτορας ♦ Κώστας Σιούµπουρας ♦
Ανδρέας Πλιάτσικας ♦ Ανδρέα Καραγιάννης ♦ Λάζαρος Σιάγκας
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Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι συνδυασµού
«Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών – Νέα Σµύρνη Πόλη Πρότυπο»
(µε επικεφαλής τον Σταύρο Τζουλάκη)

2/2

