Γύρισε την πλάτη
την πρώτηΚυριακή
στο κατεστημένο ψηφίζουμε ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ
Την πρώτη Κυριακή εκλέγουμε Δημοτικούς
και στους
Συμβούλους, με απλή αναλογική. Τη
δεύτερη Κυριακή, εκλέγουμε τον Δήμαρχο.
υποστηρικτές του
θα στείλεις
Η διοίκηση Ζενέτου (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), με την
καθεστωτική λογική και αλαζονική πρακτική
δεκαετιών, θυσιάζει την κοινωνική πολιτική στον
βωμό της επικοινωνιακής σκοπιμότητας.
Επικεντρώνεται στο Ίλιον των τριών κεντρικών
πεζόδρoμων και στις ανάγκες των ντόπιων τζακιών,
βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες των πολλών
και των γειτονιών. Η νεοφιλελεύθερη και
ανταποδοτική λογική της διοίκησης Ζενέτου έχει δύο
υποστηρικτές:
Την παράταξη Κακούρη (ΝΔ), η οποία βολεύεται
και ωφελείται από την πολιτική που ευνοεί τα
τζάκια και τους εισοδηματίες. Τα όριά της με τη
διοίκηση Ζενέτου είναι δυσδιάκριτα. Επιπλέον,
αληθεύει ότι ο κ.Κακούρης επιδοκιμάζει στα
κοινωνικά δίκτυα τον έκπτωτο βασιλιά
Γλύξμπουργκ αλλά και τον θεωρητικό της χούντας
και του φασισμού, Κ. Πλεύρη; Χωράνε οι
ακροδεξιοί και οι υμνητές της Χούντας στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Την παράταξη Κάβουρα (ΣΥΡΙΖΑ), η οποία δύο μήνες
πριν τις εκλογές αντιπολιτεύεται τη Δημοτική Αρχή
για την εγκατάλειψη στις γειτονιές, όταν τα
τελευταία πέντε χρόνια, ψηφίζει το Τεχνικό
Πρόγραμμα που απαξιώνει τις συνοικίες! Η δε
ιδιότητα του κ. Κάβουρα ως διορισμένου
“συμβούλου” της Κυβέρνησης, δεν αφήνει κανένα
περιθώριο αμφιβολίας για το τι θα πράξει αν πρέπει
να διαλέξει ανάμεσα στους δημότες και στην
κεντρική εξουσία.
Η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης (ΚΚΕ) αν ήθελε πραγματικά να
αλλάξει τον Δήμο, θα ανταποκρινόταν θετικά στη διαρκή πρόταση
μας για μέτωπο πέρα και έξω από κομματικές σκοπιμότητες.
Δυστυχώς επιλέγει μια στενή κομματική καταγραφή.

Με άκυρο ή αποχή δεν θα γίνει φανερή
η δυσαρέσκεια σου!
Η λύση δεν είναι η αδιαφορία. Αν λες ότι "δεν με
νοιάζει" ποιος διοικεί τον Δήμο, χαρίζεις τη
δυνατότητά σου να αλλάξεις τα πράγματα σε όσους
θέλουν να μείνουν τα πράγματα όπως είναι.

Την πρώτη
Κυριακή
επιλέγεις
ποιους θα
στείλεις στο
Δημοτικό
Συμβούλιο

όσους είναι πειθήνιοι και συμβιβασμένοι,
είτε στην κεντρική εξουσία είτε στο τοπικό
καθεστώς, ξεχνώντας τις ανάγκες των
πολλών και των γειτονιών;
Ή
θα ενισχύσεις
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ασυμβίβαστο
ΙΛΙΟΝ, που ξέρεις ότι είναι πλάι σου σε
κάθε σου πρόβλημα, κάθε μέρα και όχι
μόνο προεκλογικά;
Ζωντανή απόδειξη για αυτό είναι ότι
καταδικαστήκαμε γιατί στηρίξαμε τις
διεκδικήσεις των συνδημοτών μας για να
απομακρυνθούν κεραίες κινητής
τηλεφωνίας απέναντι από σχολειά.
Μαζί με τις δημοτικές εκλογές γίνονται οι
περιφερειακές και οι ευρωεκλογές

Στη μία
από τις τρείς
κάλπες,
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δημοτικών
εκλογών,
αξίζει
να ψηφίσεις
ασυμβίβαστο
ΙΛΙΟΝ
ανεξάρτητα από
τις πεποιθήσεις
σου για τις
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τις προτιμήσεις
σου για την
Περιφέρεια
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Το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ:
- Είναι η μοναδική ανεξάρτητη δύναμη που
δεν ετεροκαθορίζεται από κομματικές
σκοπιμότητες και βάζει πάνω απ΄όλα τις
ανάγκες των δημοτών.
- Έχει 17 χρόνια καθημερινής παρουσίας,
παλιότερα ως Αριστερό Σχήμα Ιλίου,
σήμερα ως ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ.
Η ενισχυμένη παρουσία του
ασυμβίβαστου ΙΛΙΟΥ σημαίνει:
- Ανεξάρτητο και τεκμηριωμένο έλεγχο με
κριτική αλλά και προτάσεις.
- Άπειρο σεβασμό στις ανάγκες των
πολλών και των γειτονιών
και μηδενικό σεβασμό, αν χρειαστεί,
στην οποιαδήποτε κεντρική εξουσία.
Το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ είναι ανεξάρτητο
από κόμματα, αλλά δεν είναι πολιτικά
ουδέτερο. Βρίσκεται απέναντι στις
δυνάμεις που χρεοκόπησαν τη χώρα,
έστειλαν τη νεολαία στη μετανάστευση,
έκαναν τους συνταξιούχους επαίτες,
δίνοντας γη και ύδωρ στο κεφάλαιο, στους
δανειστές και στην ΕΕ.

Για το Ίλιον
των πολλών
και των
γειτονιών
Όχι μόνο
του
κέντρου
και των
δύο τζακιών

ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
Κατάγεται από
τα Ιωάννινα,
έχει δουλέψει
χρόνια ως
μεσίτης, σήμερα ως ασφαλιστής. Εκλέχτηκε δημοτικός
σύμβουλος με το Αριστερό
Σχήμα Ιλίου το 2010. Από τη
συνοικία Ρίμινι.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
Μεγάλωσε στην
Παλατιανή,
σήμερα ζει
στον Άγιο
Νικόλαο και
εργάζεται ως
φωτογράφος. Είχε συμμετοχή
στο κίνημα των πλατειών.
Πρωτοστάτησε στην Πρωτοβουλία Πολιτών Ιλίου ενάντια
στα χαράτσια της ΔΕΗ.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μένει στη συνοικία Εστίας,
δραστηριοποιήθηκε στο
γονεϊκό κίνημα. Έχει ενεργό
δράση στον αγώνα κατά της
ανεξέλεγκτης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις
κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

ΒΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ζει στη συνοικία
της Εστίας - Ραδιοφωνίας. Είναι πρόεδρος
του Συλλόγου
Γονέων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιλίου.
Ήταν μέλος του ΚΚΕ ως το
2010, σήμερα δραστηριοποιείται στον Σύλλογο "Γιάννης
Κορδάτος".

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ
Μένει στον Άγιο
Μένει στον Άγιο
Νικόλαο. ΣπούΝικόλαο, κατάδασε Πολιτική
γεται από την
Επιστήμη και
Κρήτη. ΜαχόΔημόσια Διοίμενη δασκάλα,
κηση και εργάζευπηρετεί στο 24ο
ται ως ιδιωτική υπάλληλος.
Δ.Σ. Ιλίου (Εστία). Μητέρα δύο
Συμμετείχε στο φοιτητικό
παιδιών, συνδικαλίστρια, εκλεγκίνημα για δημόσια παιδεία.
μένο μέλος επί σειρά ετών στο
Ασχολείται με ζητήματα της
Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευνεολαίας και του πολιτισμού. τικών Π.Ε. «Δ. Γληνός».

ΔΕΝΑΞΑ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε και
ζει στη Ραδιοφωνία. Έχει
σπουδάσει
κλασικό πιάνο
και τραγούδι, καθώς και βυζαντινή μουσική.
Μέλος του μουσικού σχήματος
"Αρμανιάκ". Κόρη του Δ. Δεναξά, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή
του Ολυμπιακού Ν.Λιοσίων.

ΚΑΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΣ
Κατοικεί στο Ρίμινι, κατάγεται από την
Ευρωστίνη
Κορινθίας.
Ήταν στέλεχος
της Δημοτικής Παρέμβασης
του Γ. Μπεζαΐτη. Συμμετέχει
στο Δυτικό Μέτωπο για την
απομάκρυνση της Χωματερής
και στο Κοινωνικό Ιατρείο.

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Δάσκαλος στο
3ο Δ.Σ. Ιλίου.
Κατάγεται
από Ηλεία και
Εύβοια και
μένει στο Ίλιον
30 χρόνια. Για πολλά χρόνια
είχε θέσεις ευθύνης σε βιομηχανία και εμπόριο. Ενεργό
μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Δ. Γληνός".

ΚΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
Κατάγεται από
Συνταξιούχος,
Καρδίτσα και
κάτοικος Αγ.Νιμένει στην Πακολάου. Συμμελατιανή. Ιδρυτείχε στην
τής του ΑθλητιΠρωτοβουλία
κού Ομίλου "Νέοι
Πολιτών Ιλίου
Παλατιανής", του "Αρχείου Δη- ενάντια στα χαράτσια.
μοτικού Τραγουδιού", του Κέ- Αγωνίστηκε για να μην
ντρου Λαϊκού Πολιτισμού "Το μεταφερθεί το ΙΚΑ Αγίου
Πανηγύρι". Καταγράφει παρα- Φανουρίου. Πατέρας δυο
δοσιακά τραγούδια και χορούς. παιδιών.

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΒΙΒΗ
Κατάγεται από
την Αιτωλοακαρνανία. Είναι νοσηλεύτρια στο Κωνσταντοπούλειο
Νοσοκομείο «Αγία Όλγα». Παντρεμένη, με δύο παιδιά, μένει
στο Κέντρο, συμμετείχε στη
δημοτική κίνηση "Αριστερό
Σχήμα Ιλίου" από το 2006.

ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
Κάτοικος
Παλατιανής,
εργάζεται ως
βοηθός φαρμακοποιού στη
συνοικία
Μιχελή. Πιστεύει στην
ενεργοποίηση των δημοτών
ώστε όλες οι συνοικίες να
έχουν ισότιμη μεταχείριση από
τον Δήμο.

ΚΥΛΑΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Κατάγεται από
το Αγρίνιο,
εργάζεται ως
μηχανικός
αυτοκινήτων.
Γεννήθηκε και
ζει στη Ζωοδόχο Πηγή.
Ενεργός πολίτης, στηρίζει τους
τοπικούς αγώνες ενάντια στην
εγκατάλειψη των συνοικιών.

ΜΠΙΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Κατάγεται από τα
Γιάννενα, μένει
στον Άγιο
Νικόλαο. Διατηρεί βιοτεχνία
και δραστηριοποιήθηκε ενάντια στα μνημόνια και την καταστροφή των
μικρών επιχειρήσεων με την
Πρωτοβουλία Αντίστασης και
Αλληλεγγύης Ιλίου.

ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Γεννήθηκε στον
Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Από έφηβος ασχολείται με τα κοινά,
ενεργός στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, πιστεύει ότι
οι δημότες πρέπει να είναι
ενεργοί πολίτες.

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΑΚΗΣ
Κατάγεται από
Δάσκαλος, πρώην
Μεσολόγγι,
μέλος του συλεργάζεται στις
λόγου Γονέων
οδικές μεταφοστο 25ο Δημορές. Δραστηριοτικό (Αγίου
ποιείται στην
Νικολάου). ΠρωΠαλατιανή και πρωτοστάτησε τοστάτησε στον αγώνα ενάστην προσπάθεια να επισκευα- ντια σε εγκατάσταση κεραίας
στούν οι ξεχασμένες και
κινητής τηλεφωνίας. Χρόνια
εγκαταλειμμένες πλατείες της ασχολείται με το θέατρο, ως
περιοχής.
ηθοποιός και σκηνοθέτης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ
Ιδιωτικός υπάλληλος, πατέρας δύο παιδιών. Μένει
στην Παλατιανή. Πρωτοστάτησε στον αγώνα της
γειτονιάς του για την
αποκαθήλωση της κεραίας
στην λεωφόρο Παλατιανής &
Αγίας Σοφίας.

ΓΑΡΟΦΑΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γεννημένη στον
Ορχομενό Βοιωτίας, μένει
στο Ρίμινι.
Συμμετείχε
στην Πρωτοβουλία Πολιτών Αντίστασης και
Αλληλεγγύης ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ και στα κινήματα
κατά της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Ζει στου Μιχελή. Συμμετείχε στους αγώνες ενάντια στους πλειστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας. Ήταν υποψήφιος με
τη Δημοτική Κίνηση ΑΑΚΠΙ
του Νίκου Ξενάκη.

ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Σπούδασε στα
Πανεπιστήμια
Αθηνών και
Πειραιώς, διατηρεί Κέντρο
Μελέτης στη γειτονιά του Μιχελή. Έχει πάρει
ενεργό μέρος στα φοιτητικά
και αντιπολεμικά κινήματα,
ενώ συμμετείχε και στη θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου.

ΔΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Βιοτέχνης επίπλων στη Ζ.Πηγή, γεννήθηκε
στο Αγρίνιο,
ζει στο Ίλιον
από το 1970. Από
παιδί εντάχθηκε στην Aριστερά.
Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ. Είχε
& έχει ενεργό δράση σε όλα τα
τοπικά κινήματα. Πρόεδρος
του Συλλόγου Αιτωλ/νων Ιλίου.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Κατάγεται
από το
Μεσολόγγι,
μένει στη
συνοικία του
Αγίου Νικολάου. Συμμετείχε
στον αγώνα κατά των
χαρατσιών της ΔΕΗ και στο
μπλοκάρισμα των πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο.

ΚΑΚΟΤΑΡΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ
Από τη συνοικία
του Αγίου Νικολάου, φιλόλογος, απόφοιτη
Φιλοσοφικής
Πανεπιστημίου
Πατρών. Συμμετείχε ενεργά
ως φοιτήτρια στις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση
του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Κατάγεται από
την Ηλεία. Τελείωσε το 9ο
Γυμνάσιο και
το 4ο Λύκειο
Ιλίου. Μένει στο κέντρο του
Ιλίου. Αποφοίτησε από τα ΙΕΚ
ΞΥΝΗ, από το τμήμα Γραφιστικής και έχει εργαστεί ως γραφίστρια και βοηθός Λογιστή.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Συνταξιούχος
ΑΜΕΑ
(τυφλός),
πρώην εργάτης στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, αγωνιστής
της Αριστεράς. Κατοικεί στου
Μιχελή και έχει ενεργό
συμμετοχή στους αγώνες και
στα κινήματα της πόλης μας.

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΣΣΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Από τον Άγιο ΦαΟικονομολόγος,
νούριο, παρών
απόφοιτος
στην πολιτική
Οικονομικού
και στα κινήΠαν/μιου Πειματα της πόραιά. Γεννήθηλης μας, αγωνικε και ζει στην
ζόμενος εναντίον της μνημοπεριοχή της Ραδιοφωνίας, δρανιακής κηδεμονίας και επιτρο- στηριοποιήθηκε στο Αριστερό
πείας της χώρας. Μέχρι το
Σχήμα Ιλίου το 2009, συμδημοψήφισμα του 2015 συμ- μετέχει σε ομάδα παραγωγής
μετείχε στην Αλληλέγγυα Πόλη. ταινιών μικρού μήκους.
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Κατάγεται από
Από συνοικία
Πρωτοστάτησε
τη Λακωνική
Αγίου Φανουστο κίνημα
Μάνη και μέρίου. Κατάτων αγανανει στο
γεται από
κτισμένων
Κέντρο του
Γιάννενα.
της πλ. ΣυντάΙλίου. ΣυνταΑρτοποιός για
γματος. Ιδρυτής
ξιούχος
νηπιαγωγός,
συμμετεί30 χρόνια, τώρα είναι εργάτης και επί χρόνια πρόεδρος του
χε ενεργά στο Κέντρο Γυναισε πολυεθνική εταιρεία.
σωματείου εργαζομένων στο
κών Ιλίου, στη δημιουργική
Ενεργός πολίτης, παλεύει για
ΠΛΑΙΣΙΟ, Γ.Γ. της Πανελλήένα Δήμο στην υπηρεσία των
νιας Ένωσης Εργαζομένων στο απασχόληση παιδιών των
εργαζομένων μητέρων.
πολιτών.
εμπόριο. Ζει στου Μιχελή.
ΜΕΝΤΖΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΠΟΠΗ
Κάτοικος ΠαλαΚατάγεται από
Κατάγεται από
τιανής, εργάτην Εύβοια και
τη Μύκονο,
ζεται ως ημένει στο
μένει στη
λεκτρολόγος
Κέντρο του
γειτονιά της
μηχανικός
Ιλίου. ΣπούΕστίας.
σε βιομηχανία.
δασε μηχανοΠρωτοστάτησε
Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του σω- λόγος και δουλεύει στον ιδιωστην κινητοποίηση των
ματείου του και σύνεδρος στο τικό τομέα. Πολιτικοποιημένος κατοίκων για να κατέβει η
ΕΚΑ και την Ομοσπονδία του.
από μικρός στην Αριστερά,
κεραία κινητής τηλεφωνίας
Συμμετέχει στους κοινωνικούς σήμερα αγωνίζεται με το
δίπλα στο 24ο Δημοτικό
αγώνες στον δήμο μας.
ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ.
Σχολείο.

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γεννήθηκε και
κατοικεί στη
συνοικία της
Ζωοδόχου
Πηγής. Ιδιωτικός υπάλληλος,
πρώην διαιτητής ποδοσφαίρου
Α' και Β' Εθνικής. Ενδιαφέρεται
για την ανάπτυξη του μαζικού
ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ
αποτελείται από
απλούς, λαϊκούς
ανθρώπους, που
μοχθούν καθημερινά για
να ζήσουν και
ταυτόχρονα νοιάζονται
για τη γειτονιά, για τα
κοινά.
Δεν θα βρείτε στο
ψηφοδέλτιό μας
παράγοντες, τζάκια,
τρόφιμους της
εξουσίας, επαγγελματίες
της πολιτικής. Ο κάθε
υποψήφιος στο
ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ
είναι ένας από εσάς,
είναι σαν κι εσάς.

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Συνταξιούχος
καθηγητής
του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. Κατοικεί στην περιοχή της Πολυτέκνων από το
1982 και ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μελισσοκομία.
Παρών σε κάθε αγώνα
κατοίκων στο Ίλιον.
ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΟΣ
Γιατρός στην
πρωτοβάθμια
περίθαλψη,
μετεκπαιδευμένος στο ζαχαρώδη διαβήτη.
Μέλος της Πολιτικής
Γραμματείας της ΛΑΕ και του
ΔΗΚΚΙ. Πρωτοστατεί στο
Κοινωνικό Ιατρείο Ιλίου.

ΞΕΝΑΚΗ ΦΡΟΣΩ
Οικονομολόγος,
απόφοιτη Παντείου. Κατάγεται από τη
Νάξο. Ξεκίνησε να δραστηριοποιείται για τα δημοτικά
πράγματα με αφορμή την
ενεργή θητεία του πατέρα της,
Νίκου Ξενάκη, Δημοτικού
Συμβούλου με το ΑΑΚΠΙ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο Bill
Columbia ζει
από μικρός
στο Ίλιον.
Εργάστηκε στη
μουσική δισκογραφία Columbia-Virgin, ασχολήθηκε με
διοργανώσεις μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέλος
του συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Συνταξιούχος,
πρώην νοσηλεύτρια στο
ΙΚΑ, μένει
στον Άγιο Φανούριο. Ενεργό
μέλος της Πρωτοβουλίας
Πολιτών Ιλίου ενάντια στο
χαράτσι της ΔΕΗ, υποψήφια
του Αριστερού Σχήματος Ιλίου
το 2014.

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Μένει στο Ρίμινι,
συνταξιούχος,
πρώην συνδικαλιστής στο
Σωματείο
υπαλλήλων των
Πρακτορείων Εφημερίδων και
Περιοδικών, αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Συνταξιούχων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων.

ΠΕΡΡΟΥ ΤΟΝΙΑ
Συνδικαλίστρια
σε τράπεζα
μέχρι τη συνταξιοδότησή
της. Ενεργή
στα τοπικά κινήματα, στο Ιατρείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ιλίου και στη
Συνέλευση Ειρηνοδικείου ενάντια στους πλειστηριασμούς.
Μένει στο Ρίμινι.

ΠΕΡΡΟΥ ΧΡΥΣΑ
Γεννήθηκε και
ζει στη
συνοικία της
Ραδιοφωνίας.
Κατάγεται
από την
Καρύταινα της Αρκαδίας. Είναι
κομμώτρια, έχει ένα γιό.
Πιστεύει ότι η συμμετοχή των
δημοτών είναι ο μόνος τρόπος
να αλλάξουν τα πράγματα.

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κατάγεται από
Άμφισσα,
γιατρός ενδοκρινολόγος. Τα τελευταία 11 χρόνια
διατηρεί ιατρείο στη γειτονιά
της Αγίας Βαρβάρας στη συνοικία του Κέντρου, με
εθελοντική προσφορά στο
Κοινωνικό Ιατρείο Ιλίου.

ΣΚΑΡΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Μηχανικός,
κατάγεται από
τη Φθιώτιδα
και είναι
κάτοικος
Αγίου Φανουρίου. Συμμετέχει από το 1974
σε αγώνες, σε απεργίες, σε
οργανώσεις και εργατικά
σωματεία.

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεννήθηκε και
μένει στον
Άγιο Φανούριο. Ενεργός
στα κινήματα
και την Αριστερά. Συμμετείχε στον αγώνα
των κατοίκων στην οδό Δήμητρας ενάντια στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από
κεραία κινητής τηλεφωνίας.

ΤΡΑΓΟΥΔΗ ΒΑΣΩ
Κατάγεται από
Μυτιλήνη και
Αρκαδία, μένει στη Ζωοδόχο Πηγή,
και αγωνίζεται
ενάντια στην εγκατάλειψη και
την αδιαφορία που δείχνει ο
Δήμος για τις απομακρυσμένες
γειτονιές. Συμμετείχε στο μπλοκάρισμα των πλειστηριασμών.

ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γεννήθηκε και
μεγάλωσε
στου Μιχελή.
Ως μητέρα
βλέπει τη δημοτική αρχή να αντιμετωπίζει τους
παιδικούς δημοτικούς
σταθμούς στη λογική των
«έργων βιτρίνας».

ΦΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεννήθηκε και
ζει στη Ζωοδόχο Πηγή,
πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Πρωτοβουλίας Αντίστασης και Αλληλεγγύης στη γειτονιά. Συμμετείχε στο Κοινωνικό Ιατρείο, στο
μπλοκάρισμα των πλειστηριασμών και σε κάθε τοπικό αγώνα.

ΧΑΛΙΚΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Ζει στη Ζωοδόχο Πηγή, κατάγεται από
την Κεφαλονιά. Συμμετείχε
στις συνελεύσεις
της πλατείας στην Πρωτοβουλία Πολιτών Ιλίου Αντίστασης
και Αλληλεγγύης. Ενεργό
μέλος στο 5ο ΚΑΠΗ.

ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεννήθηκε στο
Ίλιον, δάσκαλος στο 16ο
Δ.Σ. Από το
1996 εκλέγεται στο Δ.Σ.
του συλλόγου εκπαιδευτικών
"Δ. Γληνός". Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών.
Δημοτικός σύμβουλος με το
ΑΣΙ από το 2010.

