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Οι δύσκολες συγκυρίες που αντιµετωπίζει ο τόπος µας απαιτούν την εγρήγορση 
όλων µας και την συµµετοχή µας σε κοινές προσπάθειες µε στόχο την βελτίωση 
της καθηµερινότητας µας, στην αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής µας, την 
διασφάλιση των περιουσιών µας που κινδυνεύουν από την αδιαφορία εκείνων που 
τους εµπιστευθήκαµε µε την λαϊκή εντολή τις ελπίδες µας , επενδύοντας σε ένα 
καλύτερο αύριο για τα παιδιά µας ! ∆υστυχώς µας αγνόησαν….. 
Κατοικώ αρκετά χρόνια στην περιοχή και αντιµετωπίζω τα ίδια προβλήµατα όπως 
όλοι ! Τον κίνδυνο της απώλειας και υποβάθµισης των περιουσιών µας, την 
έλλειψη φροντίδας του δηµότη σε κάθε τοµέα : Από τους άθλιους δρόµους µας, 
την απουσία έργων υποδοµής όπως αποχέτευση ακαθάρτων και οµβρίων, 
ανύπαρκτων υπηρεσιών καθαριότητας, έλλειψη Παιδικών σταθµών , απουσία 
υπηρεσιών υγείας καθώς και κοινόχρηστων χώρων, έλλειψη φροντίδας και 
στήριξης των ατόµων της τρίτης ηλικίας, υποβάθµιση του Πολιτισµού, 
περιφρόνηση της Ιστορικής σηµασίας και παράδοσης , ανυπαρξία αξιόλογων 
∆ιαπολιτισµικών δράσεων, και καταστροφή κτιρίων  σηµαντικής ιστορικής αξίας, 
εγκατάλειψη των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και περιφρόνηση για τους µη 
έχοντες. Αδιαφορία για τα προβλήµατα της νεολαίας που ζει µε το άγχος της 
ανεργίας  και βιώνοντας τον  αποκλεισµό της από τα κέντρα των αποφάσεων 
θεµάτων που την αφορούν … είναι µόνο ελάχιστα από όλα εκείνα που µας 
ταλαιπωρούν…  
 Ίσως οι επαγγελµατικές και κοινωνικές µου ασχολίες να µου στερούσαν τη χαρά 
να µοιράζοµαι συχνά τη συντροφιά σας ή  να παρευρίσκοµαι σε πολλές από τις 
Τοπικές δραστηριότητες , αλλά σχεδόν πάντα ανταποκρίθηκα στις 
προσκλήσεις σας… 
 
 



 
 
 
 
  
Τούτη την ώρα όµως δεν έχουµε πλέον την πολυτέλεια της εσωστρέφειας και της 
αδράνειας ! Πρέπει να ενεργοποιηθούµε ! Οφείλουµε να κινηθούµε 
ώριµα , χωρίς υστερικές επικοινωνιακές  κορώνες , µε κύριο µέληµά µας να 
ενωθούµε για το καλύτερο αύριο των παιδιών µας ! ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ! 
Αυτή η συνειδησιακή αφύπνιση που αποτελεί αίτηµα των καιρών µε οδήγησε να 
αποφασίσω τη συµµετοχή µου στις ∆ηµοτικές εκλογές, µε τον Συνδυασµό                        
« Α∆ΕΣΜΕΥΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» και να τοποθετήσω ως  ύψιστο θέµα 
προτεραιότητας το ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ! 
Για τούτο σας καλώ : 

•  Να αντιδράσουµε και να συσπειρωθούµε µε τις Αδέσµευτες , Ακοµµάτιστες, 
τις θετικές, δηµιουργικές,  ΕΝΤΙΜΕΣ δυνάµεις, που διαθέτει η  περιοχή.                                   
∆ιότι υπάρχουν ακόµη ανάµεσά µας Οραµατιστές και έντιµοι… ΕΥΤΥΧΩΣ !                    
Φωτεινό παράδειγµα ο Αβραάµ Πασιπουλαρίδης !  
Επί 4 τετραετίες ∆ήµαρχος ∆ροσιάς είναι ο ΜΟΝΟΣ που διαχειρίστηκε το ∆ηµοτικό  
Ταµείο µε εντιµότητα και σεβασµό στους ∆ηµότες! ∆εν σπατάλησε το ∆ηµοτικό 
χρήµα για την προσωπική του προβολή, ούτε καν για την προώθηση του έργου 
του ! ∆εν µοίρασε στους τοπικούς και …εισαγόµενους οπορτουνιστές το Ταµείο των 
∆ηµοτών! ∆ιαχειρίστηκε µε σωφροσύνη τα χρήµατα, µε σεβασµό στον πολίτη, 
στον ∆ηµότη, στον συνάνθρωπο !  Το αποκαλύπτουν οι αριθµοί !  

• Είναι ο ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ∆ήµος της περιοχής που διαθέτει 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 4.500.000 ευρώ και ΜΗ∆ΕΝ χρέη !!!!      

 Έχει καλύψει όλες τις δαπάνες των έργων υποδοµής του ∆ήµου µε Κοινοτικούς 
Ευρωπαϊκούς πόρους  χωρίς να χρεώνει τους ∆ηµότες του! 

• Έχει ήδη 2 παιδικούς σταθµούς , την ίδια ώρα που οι γειτονικοί του ∆ήµοι 
δεν διαθέτουν ούτε µισό !!!!  

• Ετοιµάζει δεύτερο σχολείο εξασφαλίζοντας ∆ΩΡΕΑΝ οικόπεδο 2.500 τ.µ 
για την ανέγερση του µε ήδη εγκεκριµένη τη δαπάνη ανέγερσης από 
τον ΟΣΚ  

• Επίσης είναι ο ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ που απέδειξε τον σεβασµό του στην Τρίτη 
ηλικία δηµιουργώντας ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ!  

• Στηρίζει τους οικονοµικά ασθενέστερους µε ενίσχυση …και… και    
 Τούτος ο χώρος δεν είναι αρκετός για να καλύψει την προσφορά του… Μια µατιά 
στην ∆ηµοτική ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ροσιάς θα σας διαφωτίσει καλύτερα…… 
Ακόµη και µε µια προσωπική συνάντηση µαζί του… Είναι ΠΑΝΤΑ διαθέσιµος και 
ανοιχτός σε όλους µας….     
Με αυτόν τον παραδειγµατικό ∆ήµαρχο έχω την τιµή να συνεργάζοµαι για ένα  
κοινό Όραµα που σας καλούµε να  µοιραστούµε µαζί….. Είµαστε ανοιχτοί στις 
προτάσεις και τις εισηγήσεις σας..ΜΑΖΙ ενωµένοι θα γυρίσουµε σελίδα για να 
ορίσουµε τις νέες παραµέτρους που θα προσφέρουν νέες προοπτικές για τον τόπο 
µας….. Βλέπετε, µόνο ένας ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΈΝΑ «νοικοκύρης» ∆ήµαρχος θα 
καταφέρει να βάλει τάξη και προκοπή στο χάος που επικρατεί στους ∆ήµους και τις 
Κοινότητες που ενώνονται µε το σχέδιο « Καλλικράτης» για να αποτελέσουν τον 
νέο ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ.  
Ζητώ την ψήφο σας για να µου δώσετε το δικαίωµα να υπηρετήσω τους κοινούς 
µας προβληµατισµούς και να συµβάλλω µε τη σειρά µου στην επίλυση των 
εκκρεµοτήτων της περιοχής µας και την δροµολόγηση της Ανάπτυξης στον τόπο 
µας ! Με την πόρτα µου – όπως πάντα – ανοιχτή σε όλους , θα είναι τιµή και χαρά 
µου να συµβάλλω στην επίλυση των χρόνιων ή και έκτακτων  προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουµε… ΜΑΖΙ θα δώσουµε τις λύσεις…  
 Κι ο Θεός του Θεάτρου και των Τεχνών, ο ∆ιόνυσος, που κάθε χρόνο 
αναστηνόταν ως άλλος πρόδροµος της Αιώνιας ζωής, ας ευλογήσει την νέα ένωση 
δυνάµεων που φέρνει το ιστορικό όνοµά του : ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ – Ανεξάρτητα από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα που ανήκετε ( πχ 
ΑΝΟΙΞΗ,∆ΡΟΣΙΑ κ.λ.π) όπου  έχετε δικαίωµα µέχρι 3 σταυρούς 
προτίµησης, µπορείτε να ψηφίσετε για τον ενιαίο ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ έναν 
επιπλέον υποψήφιο από διαφορετικό ∆ηµοτικό διαµέρισµα (πχ. ∆ιόνυσο, 
Αγ. Στέφανο, Σταµάτα, Ροδόπολη, Κρυονέρι ) Έχετε δικαίωµα λοιπόν 
συνολικά 4 ψήφων .  
  
                                               ---------------------- 
 
Το  προσωπικό µου κινητό είναι 6947 505170 και µένει ανοιχτό 24ώρες                           
Στο Κέντρο του Συνδυασµού µε βρίσκετε στα 210 6219221 & 210 
6219338  
Σας περιµένω….         
 
                                   

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  

                 Γεννηµένη στην Αθήνα, Αρκαδικής και Ήλειας καταγωγής. 
                 Μόνιµη κάτοικος  Ανοίξεως  Αττικής.                                                                                                    

• Απόφοιτος της ∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και µε Master of Arts in 
Theatre Arts ( Bedford University UK ) 

• Honorary Diploma – Georgian Academy of Natural Sciences 
• Honorary Diploma – Russian Academy of Sciences 
• Professor of UNIVERSITY of INDIANAPOLIS 
• Visiting Professor of Zagreb University 
• ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΣ - Αντιπρόεδρος Τεχνών της « ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ » 
Με πολυετή  πορεία σε Θέατρο, Κινηµατογράφο, Τηλεόραση, και ανάλογη διαδροµή ως καθηγήτρια 
Θεατρολογίας και Παραστατικών Τεχνών καθώς και Σύµβουλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης, συνεργάζεται µε 
∆ιεθνείς Πολιτιστικούς Οργανισµούς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

• Πρόεδρος του “ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟY UNESCO “ 
• Πρόεδρος του « ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ » 
• Πρόεδρος επί σειρά ετών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Κρατικών Βραβείων Νέων 

Θεατρικών Συγγραφέων του Υπουργείου Πολιτισµού. 
• Έχει εκπονήσει και υλοποιήσει ως Επιστηµονική Υπεύθυνη αρκετά κρατικά προγράµµατα 

Πολιτιστικής Στρατηγικής και Πολλαπλών Εφαρµογών Πολιτιστικών 
Οργανώσεων  

• Μέλος του ΚΕΝΤΡΟΥ UNESCO για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
• Μέλος της ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
• Μέλος της Γυναικείας Οργάνωσης ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ  

 
 
                                     ΒΡΑΒΕΙΑ & ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Με πολλά βραβεία και διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό , όπως π.χ. από την Πολιτεία µε το 
ΑΙΕΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ, τον ∆ήµο Αθηναίων µε το ΜΕΤΑΛΛΙΟ της Πόλεως των ΑΘΗΝΩΝ, τον 
∆ήµο Ναυπλίου, την ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, την ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΡΩΣΣΙΑΣ, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του ΖΑΓΚΡΕΜΠ κ. α   

 
 

 
 

ΤΙΤΙΚΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΖΗΣΗ 
ΟΡΦΕΩΣ 7 – ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
6947 505170 & στα “ 210 6219221 & 210 6219338 
stassinopoulou@gmail.com  
stasinopoulout@uindy.gr  
info@iemc-unesco.org.comeze.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


