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ΘΈΜΗΣ ΠΑΥΛΌΠΟΥΛΟΣ
  O Θέμης Παυλόπουλος είναι 39 χρονών.
Μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη όπου μένει και
εργάζεται έως σήμερα.
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σΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

  Αποφοίτησε από την Ευαγγελική Σχολή
και συνέχισε τις σπουδές του στη Φυσική
Αγωγή & τον Αθλητισμό στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Ακολούθως, σπούδασε στη
Μεγάλη Βρετανία, Διατροφή του Ανθρώπου.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.
  Παρακολούθησε επίσης το διατμηματικό μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο
την Κλινική Εργοφυσιολογία.
  Στα φοιτητικά του χρόνια ασχολήθηκε ιδιαίτερα -ως
εργαζόμενος- με τον σχολικό αθλητισμό. Είναι ιδρυτικό μέλος
του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου Νέας Σμύρνης
και ενεργοποιείται στο μαζικό λαϊκό αθλητικό κίνημα.
  Επί σειρά ετών υπήρξε αθλητής της καλαθοσφαίρισης
και σήμερα είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων.
  Σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος
επαγγελματίας στον τομέα
της άσκησης και διατροφής.
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ΘΈΜΗΣ ΠΑΥΛΌΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δημάρχος Νέας Σμύρνης
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  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη πόλη της κοινωνικής συνοχής.

Με προγράμματα ενίσχυσης ανέργων, μηδενισμό δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες,
στήριξη κοινωνικών συνεταιρισμών, σύγχρονες δραστηριότητες για την τρίτη ηλικία,
μετανοσοκομειακή φροντίδα και επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη πόλη ανοιχτή στον αθλητισμό.

  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη πόλη της διαφάνειας και της δημοκρατίας.

Με δημιουργία τοπικών συμβουλίων στις γειτονιές, με δυνατότητα διαχείρισης
προϋπολογισμού. Ετήσια λογοδοσία των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
Καθιέρωση θεματικών δημοτικών συμβουλίων.
  Θέλουμε ο Δήμος να κάνει στροφή στις γειτονιές.

Mε ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών. Στήριξη των νέων επαγγελματιών.
Αποκέντρωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στοχευμένες ενέργειες
για την ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης μας.
  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη πρωτοπόρα στον αστικό σχεδιασμό.

Συγκροτούμε ένα νέο πολύπλευρο καί συνεκτικό πρόγραμμα με άξονες την
αποκέντρωση και την καθημερινότητα των κατοίκων. Ανασχεδιάζουμε πλατείες,
πεζοδρόμια, οδικούς άξονες, δημοτική συγκοινωνία και πάρκα, με στόχο την ανάπτυξη
και την ποιότητα της ζωής του δημότη.

Με συνεργασία Δήμου, συλλόγων και ομάδων φροντίζουμε για τη συντήρηση και
αξιοποίηση όλων των εγκαταστάσεων και τη δημιουργία προγραμμάτων άθλησης για
όλους: ΑμεΑ, νέους, παιδιά, ηλικιωμένους.
  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη πόλη της Πολιτιστικής Δημιουργίας.

Με την ανέγερση σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου. Με έμφαση στην παραγωγή
σύγχρονου πολιτιστικού έργου. Ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας των κατοίκων.
Επανασχεδιασμό των Ιωνικών Γιορτών.
  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη φιλική στα κατοικίδια και τα αδέσποτα ζώα της.

Με οργάνωση υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης, για την καλύτερη συμβίωση,
επωφελή για όλους.

  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη σύγχρονη ανθρώπινη, καινοτόμα πόλη.

Εξασφαλίζουμε την πλήρη προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία σε όλες τις δομές
της πόλης. Εξασφαλίζουμε ένα εναλλακτικό ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης
απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή (ξεχωριστοί κάδοι γιά κάθε υλικό).
  Θέλουμε τη Νέα Σμύρνη πόλη της μάθησης.

Με πλήρη, τακτική συντήρηση όλων των σχολείων, κάλυψη των ελλείψεων σχολικής
στέγης, επιστάτριες/ες και καθαρίστριες/ές παντού. Με στήριξη
από το Δήμο των σχολικών δραστηριοτήτων και της υλικοτεχνικής υποδομής.
Με σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία, με αθλητισμό, θέατρο, πρωτοβουλίες
για την ισότητα και την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του φασισμού.

Η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ιδρύθηκε το 2009 από ενεργούς πολίτες που
επιδιώκουν το ριζικό αναπροσανατολισμό της δημοτικής πολιτικής σε μια
κατεύθυνση αριστερή, οικολογική, κοινωνική.
Λειτουργεί με ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες και οι δημοτικοί της σύμβουλοι
εκφράζουν τις συλλογικά διαμορφωμένες θέσεις.
Αγωνιζόμαστε μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο για την υπεράσπιση
των δημόσιων χώρων, τη βελτίωση των σχολείων και των υποδομών του Δήμου,
την προστασία του περιβάλλοντος, τη διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων,
τη συμμετοχή των πολιτών.

