
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό: Ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ και υποψήφιος 

Δημοτικός Σύμβουλος στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010. Μεγάλωσα στη Ν. 

Φιλαδέλφεια στη συνοικία  ΕΙΡΗΝΗ ( Κάκκαβα). Στη μεταπολίτευση ως  μαθητής (1ο 

Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας )και αργότερα ως σπουδαστής και με όνειρο μια νέα και 

Αντιφασιστική Ελλάδα εντάχθηκα στους μαθητικούς και κοινωνικούς αγώνες της γενιάς 

μου. Αργότερα σαν εργαζόμενος σε εργοστάσια της Ν. Ιωνίας δραστηριοποιήθηκα για την 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων  και εκλέχθηκα μέλος της Διοίκησης του 

Σωματείου κλωστοϋφαντουργών . Ως ιδρυτικό μέλος του Εξωραϊστικού Συλλόγου συνοικίας 

Ειρήνη και Γραμματέας του Συνοικιακού Συμβουλίου μαζί με τον Δήμαρχο Σάββα 

Σταματιάδη προσπαθήσαμε να λύσουμε μεγάλα προβλήματα στη μέχρι τότε άγνωστη αυτή 

γωνιά της πόλης όπως διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμων, ηλεκτροφωτισμό, 

αποχέτευση και δημιουργία της πλατείας Ειρήνης (Γεννηματά). Τα επόμενα χρόνια μαζί με 

άλλους συμπολίτες πήραμε πρωτοβουλίες  

1. για να σώσουμε το Δάσος από αυτούς που υπόσχονταν αξιοποίηση και εννοούσαν 

καταπάτηση και κερδοσκοπία . 

2. για να σταματήσουμε τον προγραμματισμένο αποχαρακτηρισμό από κοινόχρηστο 

πράσινο στο οικοδομικό τετράγωνο MAVA (ΡΕΝΩ). 

Τα τελευταία μαύρα χρόνια των μνημονίων κατανοώντας όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη 

αγώνα και συνεργασίας όλων των δημοκρατικών και αριστερών δυνάμεων της περιοχής 

Πάνος Γεώργιος 
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προχωρήσαμε στην ίδρυση της Λαϊκής Συνέλευσης   Ν.Φ-Ν.Χ  όπου αναπτύχθηκε ένα πολύ 

μεγάλο πολιτικό κίνημα αντίστασης, ανατροπής και κοινωνικής αλληλεγγύης . 

Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της ΔΥΝΑΜΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ γιατί πιστεύω ότι : 

Tο παλιό σάπιο πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει και στο Δήμο μας . Ο δικομματισμός 

τόσα χρόνια έθρεψε καλά τη διασπάθιση του Δημόσιου χρήματος την αναξιοκρατία ,τον 

παραγοντισμό και την αδιαφάνεια. Τώρα επιχειρείται το πείραμα  της συγκυβέρνησης 

μνημονιακών δυνάμεων και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση . Προσπαθούν  να ξεγελάσουν τους 

Δημότες ότι είναι ανεξάρτητοι και ακομμάτιστοι υποψήφιοι και ντρέπονται να 

κατονομάσουν τα κόμματα που τους στηρίζουν . ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ. 

Πρέπει όλοι αυτοί με τη ψήφο του λαού της Ν.Φ.-Ν.Χ .να αποχωρήσουν από τη πολιτική 

ζωή του τόπου. Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ μέσα σ’ αυτό το μαύρο πολιτικό τοπίο πρέπει να 

αποτελέσει Πανδημοκρατικό Αριστερό προσκλητήριο Αγώνα και Αλληλεγγύης ενάντια στα 

μνημόνια ,τον Καλλικράτη και τις επιλογές του ΔΝΤ και της ΕΕ και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο Άρης Βασιλόπουλος  είναι ένας νέος επιστήμονας χωρίς δεσμεύσεις από το παρελθόν ο 

οποίος γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης και αγωνίζεται γι’ αυτά εδώ και πολλά χρόνια  

και απέδειξε ότι είναι ικανός να συνεργάζεται με όλους τους παλιούς αγωνιστές της τοπικής 

κοινωνίας και ταυτόχρονα να εμπνέει και να συσπειρώνει δεκάδες νέους . 


