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Επανασύνδεση. Οι απόφοιτοι
του College of Marathon 1979
ξαναβρίσκονται για τα 40χρονά
τους!
Επανασύνδεση. Οι απόφοιτοι του College of Marathon 1979
ξαναβρισκονται για τα 40χρονα τους!
Στης 11 Μαΐου κατά της 8μμ στο Marathon Vilage στην παραλία

Μαραθώνα οδός Φειδιππίδου 94, τηλ.22940 57685 κ 6942400752. Το
συντονιστικό,
ΖέρβαΒούλαΓ1,
ΜικροπουλοςΣπύροςΓ2,
ΤαχταντζηςΑνδρέας Γ3.
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Η φιλοσκοπιανή προπαγάνδα του
ΣΥΡΙΖΑ στα ελληνικά σχολεία
και η φίμωση των Ελλήνων
πολιτών
Ιωάννης Αμπατζόγλου

Πριν από λίγες ημέρες, συνέβη ένα περιστατικό που δείχνει ότι
το καθεστώς του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί με συστηματικό τρόπο να
παγιώσει την μαϊμού μακεδονοποίηση των Σκοπιανών. Γίνεται
προσπάθεια ώστε η επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών, από
προδοτική συμφωνία μίας μειοψηφίας πρόθυμων Νενέκων, να
μετατραπεί σιγά-σιγά σε μία συμφωνία την οποία θα αποδεχθεί
στο σύνολό της η ελληνική κοινωνία.

Σε αυτή την προσπάθεια η κυβέρνηση ρίχνει το ανθελληνικό της
«δηλητήριο» προς την μαθητιώσα νεολαία ώστε η ζημιά που θα
προκαλέσει να είναι βαθύτερη και πιό μόνιμη.

Το νέο αυτό περιστατικό συνέβη στο Λύκειο του Δοξάτου Δράμας.
Στο Ηρωικό Δοξάτο, σε ένα χωριό της Μακεδονίας μας που δεν
πρέπει να ξεχνούμε ότι έχει υποστεί τρείς γενοκτονίες μέσα σε
τριάντα χρόνια από τους Βουλγάρους, στην προσπάθεια
εκβουλγαρισμού της περιοχής αλλά και ως αντίποινα στην
αντίσταση των Ελλήνων.

Στο Λύκειο αυτού του ηρωικού χωριού λοιπόν, στις 10 ή 11
Απριλίου 2019 σε διαγώνισμα της 1ης Λυκείου, στο μάθημα
«Πολιτική Παιδεία», μεταξύ των άλλων υπήρχε και το ερώτημα

προς τους μαθητές: «Η μετακίνηση από την Αθήνα προς τη Βόρεια
Μακεδονία θεωρείται εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση;».

Οι μαθητές απάντησαν ότι αυτή «είναι εσωτερική μετανάστευση»
και όταν είδαν διορθωμένα τα γραπτά τους διαπίστωσαν ότι η
απάντηση αυτή θεωρήθηκε λανθασμένη. Στη συνέχεια ο καθηγητής
που διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα πληροφόρησε τους μαθητές
ότι η σωστή απάντηση είναι ότι η μετανάστευση αυτή είναι
«εξωτερική».

Όπως τονίστηκε και πιο πάνω, με αυτό τον τρόπο γίνεται
προσπάθεια να προσαρμοστούν οι μαθητές μας ώστε αυτό που τώρα
αποκαλούμε προδοτικό, να έρθει μία στιγμή που θα το
αποδεχθούμε και θα σταματήσουμε τις αντιδράσεις. Τότε θα είναι
που θα έχουν νικήσει αυτοί που επέβαλαν την επαίσχυντη
Συμφωνία των Πρεσπών και ο εθνικός μας ακρωτηριασμός θα έχει
γίνει πλέον μόνιμος.

Το συγκεκριμένο γεγονός ανάρτησε μία προσωπική μου φίλη και
ιδρυτικό μέλος της ομάδας του Facebook «Μακεδόνες Δραμινοί».
Μέσα σε 5-10 λεπτά της ώρας από αυτή της την ανάρτηση
μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός του προφίλ της στο Facebook.
Σημειωτέον ότι αυτό ήταν το δεύτερο προφίλ της συγκεκριμένης
φίλης και το δημιούργησε επειδή πριν από 4 ημέρες της είχαν
μπλοκάρει τον αρχικό λογαριασμό της.

Ζούμε απίστευτες στιγμές ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με την
φιλοσκοπιανή προπαγάνδα που βιώνουμε καθημερινά. Ταυτόχρονα
όμως βιώνουμε και την ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ συμπεριφορά του
καθεστώτος, το οποίο ελέγχει τις αναρτήσεις μας στο διαδίκτυο
μπλοκάροντας άλλες φορές όσες από αυτές θεωρεί ενοχλητικές και
άλλες φορές τους λογαριασμούς των χρηστών ώστε να μην έχουν
την δυνατότητα άλλης ανάρτησης.

Η ζημία που προκαλείται από τις συγκεκριμένες πολιτικές είναι
τεράστια. Επιβάλλεται να δράσουμε όλοι ώστε να απαλλαγούμε από
τους δυνάστες της εθνικής μας αξιοπρέπειας αλλά και της
δημοκρατίας πριν είναι αργά.

Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ
του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του
Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

https://www.pronews.gr/opinion-makers/765215_ilian
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Ο
Ανδρέας
Βασιλόπουλος
επισκέφθηκε το παράρτημα του
Λυκείου Ελληνίδων στη Ραφήνα

Εξαιρετικά εποικοδομητική και διαφωτιστική και για τις δύο
πλευρές, η συνάντηση του επικεφαλής της «Δύναμης
Ανάπτυξης» και υποψήφιου δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ανδρέα
Βασιλόπουλου, με την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων (Παράρτημα Ραφήνας), που
ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρότασή μας για συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων.

Στη διάρκεια της επίσκεψης μας το απόγευμα της Τετάρτης
10/04/2019 στα γραφεία του παραρτήματος στη Ραφήνα, μας δόθηκε
η ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα που απασχολούν όλους τους
κατοίκους του δήμου μας, αλλά και να ακούσουμε τα σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει το παράρτημα του Λυκείου
Ελληνίδων στη Ραφήνα, όσον αφορά τη στέγαση του αλλά και την
πλούσια ιματιοθήκη που διαθέτει με πλήθος αυθεντικών
παραδοσιακών ενδυμασιών, η οποία παραμένει αναξιοποίητη και
ξεχασμένη από όλες τις δημοτικές αρχές μέχρι τώρα. Είναι
τουλάχιστον λυπηρό ένας τέτοιος πολιτιστικός “θησαυρός” να
αγνοείται από τη δημοτική αρχή, ενώ η προβολή του στον
κατάλληλο χώρο θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης και γνώσης
για τους επισκέπτες της περιοχής μας.

Ευχαριστούμε την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Ραφήνας, κα Εύη
Γκατζοπούλου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα Άννα
Ραπτοπούλου-Παπαθανασίου, κα Χαρούλα Καράογλου, κα Χρυσούλα
Παντελή-Κική και κα Αρχοντούλα Σταθάκη, για την άψογη
φιλοξενία και προσδοκούμε σε μια καρποφόρα και αποτελεσματική
συνεργασία όταν αναλάβουμε τη διοίκηση του δήμου μας.

Να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια των
προγραμματισμένων συναντήσεων του Ανδρέα Βασιλόπουλου με όλους
τους συλλόγους του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με στόχο την
καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι κάτοικοι-μέλη των συλλόγων αλλά και την γόνιμη ανταλλαγή

απόψεων με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

Δύναμη Ανάπτυξης

Γραφείο επικοινωνίας, τηλ. 211 8004294
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6 Απριλίου 1941:Το “αγκίστρι

του
θανάτου”
για
τους
Γερμανούς στο Οχυρό Ιστίμπεη
Γράφει ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΛΑΔΗΣ

Το ελληνικό Οχυρό Ιστίμπεη στη Μακεδονία αποτέλεσε τον τρόμο
των Γερμανών εισβολέων, που έβλεπαν τις χειροβομβίδες να
πέφτουν βροχή από τους υπερασπιστές των πυροβολείων, με
αποτέλεσμα να ονομαστεί το “αγκίστρι του θανάτου”

Το οχυρό Ιστίμπεη ήταν ένα από τα οχυρά της γραμμής
Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο μαζί με τα γειτονικά Κελκαγιά και
Αρπαλούκι κάλυπτε τον υποτομέα Θύλακος. Η φρουρά του
αποτελείτο από 350 άνδρες και 14 αξιωματικούς με διοικητή τον
ταγματάρχη ΠΖ Πικουλάκη Ξάνθο.

Την επίθεση κατά του Ιστίμπεη (6 Απριλίου 1941) είχε αναλάβει
το III/85 γερμανικό Τάγμα Ορεινού Πεζικού. Προηγήθηκε σφοδρός
βομβαρδισμός από αέρος και πυροβολικό απέτυχε να προκαλέσει
σοβαρές ζημίες, ενώ τα Stuka υπέστησαν απώλειες. Τα
αντιαεροπορικά του οχυρού σίγησαν, αφού πρώτα κατέρριψαν τρία
εχθρικά αεροσκάφη (συν μία πιθανή κατάρριψη). Οι Έλληνες
στρατιώτες ήταν οι μόνοι που δεν λύγιζαν ψυχολογικά από τον
απαίσιο θόρυβο των σειρήνων των αεροπλάνων και ανταπέδιδαν τα
πυρά.

Ο ανθυπολοχαγός Όμηρος Παπαδόπουλος περιγράφει την πρώτη
γερμανική επίθεση: «Τους αφήνω να πλησιάσουν στα
συρματοπλέγματα ανενόχλητοι. Έχουν πιστέψει ότι αχρηστεύτηκαν
τα πολυβόλα μας από το πυροβολικό τους… ξαφνικά έξι πολυβόλα

αρχίζουν να τους θερίζουν… Σε πέντε λεπτά μπροστά μας δεν
βρισκόταν τίποτε άλλο από νεκρούς».

Στην περίπτωση όμως του Ιστίμπεη, οι γερμανοί διατηρούσαν ένα
πλεονέκτημα: λόγω της φύσης του εδάφους, το οχυρό ήταν
κατασκευασμένο πολύ κοντά στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα,
επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να βάλλουν με πυροβόλα
ευθυτενούς τροχιάς κατευθείαν εναντίον των θυρίδων του
συγκροτήματος. Το συνεχές πυρ κατά των θυρίδων του οχυρού
άρχισε να αποδίδει. Οι υπερασπιστές του οχυρού μόλις άρχιζαν
τα πυρά αποσύρονταν σε βαθύτερα και ασφαλέστερα σημεία. Μόλις
το εχθρικό πυρ σταματούσε, επέστρεφαν στις θέσεις τους.

Η τακτική αυτή όμως τους απασχόλησε αρκετά με αποτέλεσμα το
γερμανικό πεζικό να κατορθώσει να πλησιάσει και να επικαθίσει
στο οχυρό. Το ελληνικό πυροβολικό έβαλλε κατά των εκτεθειμένων
γερμανικών πυροβόλων, καταστρέφοντας μάλιστα σε σύντομο
χρονικό διάστημα δύο οβιδοβόλα και τρία αντιαρματικά.

Αντίθετα με το πυροβολικό, τα ειδικά όπλα εφόδου των Γερμανών

δεν φάνηκαν αποτελεσματικά εναντίον του ελληνικού οχυρού. Τα
φλογοβόλα δεν λειτουργούσαν σωστά, ίσως λόγω του υψομέτρου,
ενώ τα εκρηκτικά κοίλου γεμίσματος δεν κατάφεραν να
διαπεράσουν τα τοιχώματα των ελληνικών οχυρών.

Τις χειροβομβίδες που εκτόξευαν οι Γερμανοί, συχνά τις
επέστρεφαν οι υπερασπιστές των οχυρών με καταστρεπτικά
αποτελέσματα. Χαρακτηριστική είναι μια περίπτωση όπου μια
ομάδα Γερμανών στρατιωτών εκτόξευσε διαδοχικά τέσσερις δέσμες
χειροβομβίδων κατά ενός πολυβολείου. Οι χειροβομβίδες
επεστράφησαν όλες στους παραλήπτες τους!

Περισσότερο δραστικά αποδείχθηκαν τα καπνογόνα, αλλά μόνο
προσωρινά, αφού οι αμυνόμενοι τα επέστρεφαν, μόλις διαλυόταν ο
καπνός. Η μόνη αποτελεσματική μέθοδος ήταν η «τύφλωση» των
θυρίδων βολής με πέτρες και χώμα, με τα οποία οι επιτιθέμενοι
γέμιζαν το κενό ανάμεσα στο σκυρόδεμα και τα συρμάτινα δίκτυα
παραλλαγής.

Παρά τη σκληρή ελληνική άμυνα, οι διεισδύσεις του εχθρικού
πεζικού είχαν ήδη αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα. Οι
επιτιθέμενοι είχαν αποδυθεί σε έναν «αγώνα δρόμου»,
προκειμένου να προλάβουν να «τυφλώσουν» τις θυρίδες, προτού
αποδεκατιστούν από τα ελληνικά πολυβόλα. Οι αμυνόμενοι του
οχυρού, διαπιστώνοντας ότι δεν μπορούσαν πλέον να

χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους από τις θυρίδες, αποσύρθηκαν
βαθιά μέσα στο οχυρό και κάλεσαν πυρά πυροβολικού κατευθείαν
επάνω στις θέσεις τους.

Όλες οι προσπάθειες της Luftwaffe να σιγήσουν το ελληνικό
πυροβολικό απέτυχαν, λόγω της αρίστης παραλλαγής του και της
μειωμένης ορατότητας. Οι απώλειες του γερμανικού τάγματος
εξακολούθησαν να αυξάνονται, ιδίως μετά από τις αιφνιδιαστικές
αντεπιθέσεις των αμυνόμενων του οχυρού, οι οποίοι
χρησιμοποιούσαν τις κρυφές εξόδους του.

Οι Γερμανοί όμως παρέμειναν στις θέσεις τους, προσπαθώντας
απεγνωσμένα να γεμίσουν με πέτρες τις θυρίδες των πολυβολείων,
και περίμεναν να νυχτώσει. Το πείσμα των επιτιθέμενων, οι
οποίοι είχαν πιαστεί στο «αγκίστρι του θανάτου», (όπως
ονομάστηκε το Ιστίμπεη) αποδίδεται ανάγλυφα στις παρακάτω
γραμμές: «Τώρα όμως ο εχθρός έπαιζε το τελευταίο του ατού.
Κατεύθυνε καταστρεπτικά πυρά επάνω στο οχυρό…Οι βολές ήταν
πολύ ακριβείς και οι απώλειες μας σοβαρές. Η θέση των κυνηγών
μας ήταν δύσκολη. ..Επί 10 ώρες χτυπούσε το εχθρικό
πυροβολικό…Οι κυνηγοί γαντζώθηκαν γερά και δεν άφησαν ούτε
σπιθαμή από το έδαφος που κατέλαβαν. Με πέτρες, κλαριά και
χώμα, προσπαθούσαν να φράξουν τα φατνώματα των πολυβολείων. Τα
ελληνικά τμήματα ανθίστανται ηρωικά και απελπισμένα…».

Τις πρώτες βραδινές ώρες, όταν πια το ελληνικό πυροβολικό
άρχισε να εμφανίζει έλλειψη πυρομαχικών, το γερμανικό τάγμα
αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από τον 6ο Λόχο Σκαπανέων με
υποστήριξη βαρέων πολυβόλων. Ο λόχος αυτός συνέχισε και
ολοκλήρωσε την «τύφλωση» του οχυρού. Οι Γερμανοί κυνηγοί
άρχισαν και πάλι τις επιθέσεις εναντίον του Ιστίμπεη. Τα δύο
εναπομείναντα πολυβόλα του οχυρού «βρυχιόνταν» ακόμα.
Παράλληλα μικρές ομάδες στρατιωτών ξεπρόβαλαν μέσα από τα
χαλάσματα και χτυπούσαν αιφνιδιαστικά τους εισβολείς. Παρά την

απελπισμένη ελληνική άμυνα η πτώση του οχυρού ήταν θέμα
χρόνου, αν και μια πρώτη γερμανική προσπάθεια να καταληφθεί με
έφοδο αποδείχθηκε εξαιρετικά ατυχής ιδέα.

“Μια ομάδα σκαπανέων εισήλθε στο οχυρό, αλλά αναγκάσθηκε να
αποχωρήσει με σημαντικές απώλειες. Οι Έλληνες αμύνονταν
λυσσασμένα και μέσα στις στοές!”

Ο Όμηρος Παπαδόπουλος θυμάται τις τρομερές εκείνες στιγμές:
«Αποσύρονται τα πολυβόλα του έργου στους διαδρόμους και
σβήνονται τα φώτα. Οι πολυβολητές είναι ταμπουρωμένοι πίσω από
γαιόσακους στη γωνία του κεντρικού διαδρόμου. Οι Γερμανοί
έχουν μπει στο διάδρομο. Απέχουν μόλις 20 μ. από τα
πολυβόλα…Ακούγεται μια λέξη: «Πυρ»… Σε ένα λεπτό και οι 100
Γερμανοί που τόλμησαν να διεισδύσουν στο οχυρό ήταν ξαπλωμένοι
στο διάδρομο σε μια μεγάλη λίμνη αίματος, πολλοί νεκροί και
άλλοι βαριά τραυματισμένοι, βογκώντας από τους πόνους».

Μόνο οκτώ από τους επιτιθέμενους κατάφεραν να βγουν από τον
«τάφο» του Ιστίμπεη, παίρνοντας μαζί τους και μερικούς
αιχμαλώτους. Απ’ αυτούς ο διοικητής της 5ης Μεραρχίας,
υποστράτηγος Γιούλιους Ρίνγκελ πληροφορήθηκε, εντυπωσιασμένος,
ότι οι μικρές ελληνικές
χαλάσματα, είχαν χάσει
διοίκηση του οχυρού. Δεν
παρά μόνο αν το διέταζε ο

ομάδες που πολεμούσαν μέσα από τα
κάθε επικοινωνία με την κεντρική
υπήρχε καμία ελπίδα να παραδοθούν,
διοικητής τους.

Η μέρα πέρασε και οι Γερμανοί δεν είχαν καταφέρει να κάμψουν
τη λυσσαλέα ελληνική άμυνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ελληνικά
τμήματα, αντεπιτιθέμενα, ανακατέλαβαν κατεστραμμένα πολυβολεία
κατά τη διάρκεια της νύκτας. Απόπειρα των Γερμανών να
πυρπολήσουν τους αμυνόμενους με βενζίνη απέτυχε, αφού τα
καύσιμα εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, προτού διεισδύσουν αρκετά

βαθιά. Τελικά, το πιο αποφασιστικό όπλο τα καπνογόνα
υποχρέωσαν την ελληνική φρουρά να παραδοθεί στις 16.00 της 7ης
Απριλίου, με απώλειες 25 νεκρών και 70 τραυματιών.

Ο Ε. Ζαχαράκης, μαχητής του οχυρού, περιέγραψε το χρονικό της
παράδοσης: «Ο διοικητής του οχυρού συνοδευόμενος από τον
υπασπιστή του βγήκε έξω από ένα ξεχαρβαλωμένο πολυβολείο και
συναντήθηκε με τον Γερμανό διοικητή. Σε λίγο επέστρεψε στο
οχυρό και εξέδωσε την διαταγή παραδόσεως, με τη διαδικασία που
καθόρισαν οι Γερμανοί. Πρώτοι θα έβγαιναν έξω από την κυρία
πύλη του οχυρού οι αξιωματικοί φέροντες τα περίστροφά τους και
θα ακολουθούσαν οι στρατιώτες άοπλοι… Στην έξοδο του οχυρού
μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Βρισκόταν παρατεταγμένο ένα
τιμητικό γερμανικό απόσπασμα και παρουσίασε όπλα στους
αξιωματικούς. Ο διοικητής του γερμανικού αποσπάσματος μας
συνεχάρη για την άμυνα του οχυρού».

Πάντως, ο Πικουλάκης κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να
πείσει τους άνδρες του να παραδοθούν. Ο τελευταίος που βγήκε
από το οχυρό ήταν ο δεκανέας Γεώργιος Αγιαννιτόπουλος, ο
οποίος κατέγραψε στα πολεμικά του απομνημονεύματα τη
συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή:

“Βγήκα τελευταίος βλέποντας τους στρατιώτες έτοιμους σε
φάλαγγα και τον ταγματάρχη στην είσοδο του οχυρού μας σε
παράταξη με τους Γερμανούς αξιωματικούς…Ράγισε η καρδιά μου,
πήγε να σπάσει γιατί τα πολυβόλα του οχυρού Μπουμπουτλίβιτσα
(Ποποτλίβιτσα) έβαζαν. Αυτοί δεν είχαν παραδοθεί ακόμα. Έβαζαν
για αντιπερισπασμό. Δάκρυσα εγώ ο σκληρός που είχα σκοτώσει
τόσους Γερμανούς! Γιατί, μα γιατί να παραδοθούμε; Έπρεπε να
πέσουμε ως τον τελευταίο. Σκούπισα τα μάτια μου κρυφά και
κοίταξα τον λοχία που έκανε και αυτός το ίδιο. Όλα είχαν
χαθεί…Τώρα πήραμε το μεγάλο δρόμο της αιχμαλωσίας. Ποιοι;
Εμείς οι νικητές, οι ήρωες του Ιστίμπεη”.

6 Απριλίου 1941:Το “αγκίστρι του θανάτου” για τους Γερμανούς
στο Οχυρό Ιστίμπεη
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Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ με τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ και τον Βασίλη Πιστικίδη
ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Διασταύρωση Ραφήνας και είναι 31
ετών. Όλα τα
σχολικά του έτη έχει φοιτήσει στην πόλη μας και έχει
διατελέσει πρόεδρος του
15μελους Συμβουλίου του Λυκείου Ραφήνας.
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς του τμήματος
Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης και εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια ως
Ασφαλιστικός
Σύμβουλος αξιοποιώντας
τις σπουδές του. Δραστηριοποιείται
επίσης
στην πόλη
μας και στον χώρο της εστίασης.
Είναι παντρεμένος και έχει και έναν γιο.
Ο Παναγιώτης Δήμας τονίζει:

<< Όντας γέννημα θρέμμα Ραφηνιώτης και έχοντας αρκετή τριβή
στην πόλη μας,
καθώς η ενασχόληση μου στις τοπικές επιχειρήσεις και στον
αθλητισμό, με έχουν
βοηθήσει στο να έχω μια καλή εικόνα σχετικά με τα προβλήματα
αλλά επίσης και
με τις δυνατότητες εξέλιξης της, εφόσον γίνει σωστή δουλειά με
προγραμματισμό
και όραμα, με έκαναν να θελήσω να βοηθήσω όσο μπορώ από έναν
πιο ενεργό
ρόλο στο πλευρό ενός εντίμου και μεθοδικού ανθρώπου.
Επομένως στηρίζω τον υποψήφιο Δήμαρχο Βασίλη Πιστικίδη και την
παράταξη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εμπειρία των μεγαλύτερων σε
συνδυασμό με την
φρεσκάδα και την όρεξη της νέας γενιάς θα φέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα για τον
Δήμο που μεγαλώσαμε, εργαζόμαστε και ζούμε με τις οικογένειες
μας.>>
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
LASY 01Λήψη

Καλημέρα από τον ΚΥΡ 3-4-2019

Καλησπέρα
30-3-2019

από

τον

ΚΥΡ

Καλησπέρα
29-3-2019

από

τον

ΚΥΡ

Ανάδειξη
προβλημάτων
της
πληγείσας
περιοχής
της
Ανατολικής
Αττικής
και
προτεινόμενες
λύσεις
στο
Ξενοδοχείο Μάτι 31 Μαρτίου
2019.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 στο
Ξενοδοχείο Μάτι (Ποσειδώνος 33), σε ενημερωτική ημερίδα με
θέμα: «Ανάδειξη προβλημάτων της πληγείσας περιοχής της
Ανατολικής Αττικής και προτεινόμενες λύσεις» Θα μιλήσουν
εκπρόσωποι φορέων.

Τη συζήτηση
Μαρκόπουλος

θα

συντονίσει

ο

Δημοσιογράφος

κ.

Δημήτρης

Με εκτίμηση Γεώργιος Θ. Βλάχος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Καλημέρα
28-3-2019

από

τον

ΚΥΡ

Καλημέρα
27-3-2019

από

τον

ΚΥΡ

