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Ο Βουλευτής κ. Γιώργος Βλάχος
σε θερμοκήπια και αγροτικές
εκμεταλλεύσεις στην περιοχή
του Μαραθώνα
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θερμοκήπια και αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή του
Μαραθώνα επισκέφθηκε ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βλάχος , και συζήτησε με τους
παραγωγούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και τις
προοπτικές τους για το μέλλον.

Μετά την επίσκεψη ο κ. Γ. Βλάχος προέβη στην
εξής δήλωση:

«Η Αττική δεν είναι μόνο υπηρεσίες. Η Αττική

παράγει και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της
πρωτεύουσας σε
προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Απασχολούνται χιλιάδες
συμπολίτες με τις
οικογένειές τους. Σε θερμοκήπια, σε υπαίθριες καλλιέργειες, σε
κτηνοτροφικές
μονάδες, από τον Ωρωπό, τις Αχαρνές, τα Μεσόγεια, το Μαραθώνα,
τη Λαυρεωτική,
οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι,
διαχρονικά αντιμετωπίζουν την αδιαφορία των υπηρεσιών. Ζητούν,
λοιπόν, τη
στήριξη της Πολιτείας, για ίσα δικαιώματα, για συμμετοχή στα
ευρωπαϊκά
προγράμματα, για στήριξη των νέων αγροτών. Στη Νέα Δημοκρατία
έχουμε τη βούληση
να τους ακούσουμε και να τους στηρίξουμε. Εμείς γνωρίζουμε και
θέλουμε να
είμαστε κοντά τους».

Γιώργος Βλάχος. Ομιλία στο
Holiday Inn .
Αθήνα, 19 Ιουνίου
2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απαντά στην

ανάγκη η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση, είναι πιο
κοντά από ποτέ», εκτίμησε ο υποψήφιος Βουλευτής Ανατολικής
Αττικής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βλάχος, μιλώντας χθες στην επίσημη
έναρξη της
προεκλογικής παρουσίας του με τη συμμετοχή εκατοντάδων, παλιών
και νέων, φίλων
του στο ξενοδοχείο «Holiday Inn».

«Οι πολίτες θέλουν
σταθερότητα και κυβερνητικό πρόγραμμα που ν’ ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της
εποχής. Αυτό ακριβώς σημαίνει η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία»,
εξήγησε και παρουσίασε
το προγραμματικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας καλώντας τους
φίλους του να
στηρίξουν την προσπάθεια της ΝΔ και του Προέδρου Κυριάκου
Μητσοτάκη για
αυτοδύναμη ισχυρή κυβέρνηση.

ης

«Οι εκλογές της 7
Ιουλίου είναι μοναδική ευκαιρία ώστε με κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας και
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσει μια νέα εποχή
δημιουργίας και
προόδου για τη χώρα και όλους τους Έλληνες», επισήμανε και
πρόσθεσε ότι «δεν
πρέπει να περάσει η κινδυνολογία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Γ. Βλάχος προσδιόρισε
ως βασικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας
Δημοκρατίας τη
στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για επενδύσεις και

δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Τέλος, ζήτησε την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του
και δεσμεύτηκε να είναι μια χρήσιμη παρουσία για την Ανατολική
Αττική και μια υπεύθυνη φωνή για την Πατρίδα.

Δραστηριότητες του Βουλευτή
Γιώργου Βλάχου.
Αθήνα, 13 Ιουνίου
2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής στο
Ολυμπιακό Χωριό στις Αχαρνές επισκέφθηκε ο Βουλευτής
Ανατολικής Αττικής της
Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βλάχος και ενημερώθηκε από τον
διοικητή της
Αστυνομικής Διεύθυνσης, ταξίαρχο Εμμανουήλ Δασκαλάκη και τα
στελέχη της
για την κατάσταση που επικρατεί.

Μετά την επίσκεψη ο κ. Γ. Βλάχος προέβη στην
εξής δήλωση:

«Από την αναλυτική ενημέρωση που είχα, διαπίστωσα
από τη μια τις φιλότιμες προσπάθειες των ανδρών και γυναικών
της Ελληνικής
Αστυνομίας και από την άλλη τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό
και εξοπλισμό.

Ως αυριανή κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θέτει
ως προτεραιότητα την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας

-καθιερώνοντας την ένστολη αστυνόμευση, πεζή
και εποχούμενη, όλη την ημέρα,

-ενισχύοντας το θεσμό του αστυνομικού της
γειτονιάς,

-ενδυναμώνοντας την ομάδα δίκυκλης

αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ)

-θέτοντας τέλος στα κάθε είδους άβατα παντού
στην Αττική.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εγγυάται το δικαίωμα κάθε
πολίτη να νιώθει ασφαλής εκεί όπου ζει και εργάζεται».

Αθήνα, 13 Ιουνίου
2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βλάχος επισκέφθηκε το Πολυδένδρι και
συναντήθηκε με πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Στη συζήτηση τέθηκαν φλέγοντα θέματα της ΒόρειοΑνατολικής
Αττικής όπως: χρήσεις
γης, διόδια, κυκλοφοριακό, απομάκρυνση υπηρεσιών, ασφάλεια και
αστυνόμευση της
περιοχής, διαχείριση απορριμμάτων.

Ο κ. Γ. Βλάχος δεσμεύτηκε για τις προτεραιότητες της αυριανής
κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή.

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
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