ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ” ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΗ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΜΑΡΙΚΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Συνέπεια λόγων και πράξεων της παράταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Ραφήνα 16 Νοεμβρίου 2019

Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) ΡαφήναςΠικερμίου απέδειξε άλλη μια φορά τη συνέπεια λόγων και πράξεων
της παράταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ που εκπροσωπείται στο ΔΣ από τον
επικεφαλής της παράταξης Βασίλη Πιστικίδη και τους Δημοτικούς
Συμβούλους Παναγιώτη Δήμα και Αντώνη Παλπατζή.

Συγκεκριμένα πριν λίγες μέρες εγκαταστάθηκε «εν κρυπτώ» -το
σούρουπο με το πρώτο σκοτάδι- κεραία κινητής τηλεφωνίας σε
ακίνητο της οδού Ναυσικάς στη περιοχή «Μαρίκες». Οι κάτοικοι
της περιοχής αντέδρασαν πραγματοποιώντας συγκέντρωση κατά της
εγκατάστασης και εξέδωσαν ψήφισμα το οποίο έγινε γνωστό μέσω
του τοπικών ενημερωτικών ιστοτόπων και στάλθηκε επίσης στον
Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΔΣ. Πέρα της αντίθεσης τους στη
παραπάνω τοποθέτηση ενημέρωναν στην ουσία την πρόθεσή τους το
θέμα να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.

Το ενδιαφέρον και η συμπαράταξη της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ με τους

κατοίκους της περιοχής εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή με την
παρουσία στη συγκέντρωση του Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη
Δήμα. Ακόμα με έγγραφο μας προς τον Πρόεδρο του ΔΣ ζητήσαμε
την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ώστε το ΔΣ
να αποφανθεί περί του θέματος και να γίνει σαφής η αντίθεσή
μας με αυτήν την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή αμιγούς
κατοικίας. Το έγγραφο μας είχε επίσης ως στόχο να δοθεί ο
χρόνος στη Δημοτική Αρχή να αντλήσει τις απαραίτητες
πληροφορίες από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου σε σχέση με
πολεοδομικές παραβάσεις ή όχι στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναμέναμε από τον Πρόεδρο του ΔΣ να
θέσει το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και όχι να το
υποβαθμίσει στο επίπεδο των προ ημερήσιας διάταξης ερωτήσεων.
Επειδή διαφάνηκαν οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής υποτίμησης
του θέματος, ο επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ Βασίλης
Πιστικίδης έκανε χρήση του κανονισμού του ΔΣ και ζήτησε
επιμόνως το θέμα να τεθεί σε ψηφοφορία ώστε να συζητηθεί.
Τελικά μετά την πίεση της αντιπολίτευσης και των παριστάμενων
κατοίκων η δημοτική πλειοψηφία «ανέκρουσε πρύμναν» και το
σχετικό θέμα όχι μόνο συζητήθηκε ως θέμα της συνεδρίασης αλλά
υιοθετήθηκαν και οι προτάσεις της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ για επίσημη
έγγραφη ενημέρωση του ΔΣ από την Υπηρεσία Δόμησης για το εν
λόγω ακίνητο αλλά και για τον ορισμός νομικής υποστήριξης από
τον Δήμο προς τους κατοίκους.

Για τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Βασίλης Πιστικίδης – Παναγιώτης Δήμας – Αντώνης Παλπατζής
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ
“ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”ΣΤΗ
ΡΑΦΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ
ΦΑΦΟΥΤΗ-ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Μέσα σέ ένα κλήμα επεφημιών απο το κοινό που παρακολούθησε την
χθεσινή ομιλία την Παρασκευή 31 Μαίου της “Συμμαχίας
Δημιουργίας” στην πλατεία της Ραφήνας,ολοκληρώθηκε η
προεκλογική εξτρατεία των συνδιασμών για τον Δήμο Ραφήνας
Πικερμίου.

Παρόντες πολύ κόσμος και με την παρουσία τών επικεφαλής των
συνδιασμών “ΝΕΑ ΑΡΧΗ” του κυρίου Βασίλη Πιστικίδη και της
“ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ“του κυρίου Γεώργιου Χριστόπουλου οι οποίοι
δήλωσαν συμπόρευση με τον συνδιασμό του Δαμιανου Φαφούτη
“ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ“στην Κάλπη της Κυριακής για τον Δεύτερο
Γύρο της Εκλογικής μάχης για τον Δήμο.

Και οι τρείς μαζί δήλωσαν την πεποίθηση τους για την νίκη την
Κυριακή αφού ευχαρίστησαν τους συνδημότες τους για την
προτίμηση που έδειξαν στους συνδιασμούς τους

Μαζί ενωμένοι δήλωσαν θα δώσουν το μύνημα της νέας πνοής στο

Δήμο με διαφάνεια και πολυσυμμετοχικότητα απο όλους.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ “ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”
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Βασίλης Πιστικίδης”ΝΕΑ ΑΡΧΗ”
Οι Σταυροί των υπ. Δημοτικών
Συμβούλων.
Ολοκληρώθηκαν και οι σταυροί για τον συνδιασμό “Νέα Αρχή”και
τον Βασίλη Πιστικίδη

Εκλέγονται 3 σύμβουλοι οι εξής:

Βασίλης Πιστικίδης σαν επικεφαλής του Συνδιασμού “Νέα Αρχή”

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

***ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

377 ΨΗΦΟΙ ΡΑΦΗΝΑ

303 ΨΗΦΟΙ ΡΑΦΗΝΑ

***ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 303 ΨΗΦΟΙ ΡΑΦΗΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΨΗΦΙΑ ΨΗΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΧΑΧΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΕΚΛΕΓΕΙ.

Αναλυτικά Οι σταυροί προτίμησης του συνδιασμού έχουν ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Ραφήνας

ΠΑΛΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 377
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 303
ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 303
ΜΙΣΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 191
ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 80
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΙΟΜΙΔΗ 77
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ 69
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 69
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΙΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 58
ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 57
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ(ΤΑΤΙΑΝΑ) του ΣΟΦΟΚΛΗ 48

ΓΚΙΖΙΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46
ΚΟΚΘΗ ΚΑΤΑΛΕΝ του ΛΕΥΤΕΡ 40
ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 32
ΒΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31
ΚΟΥΡΕΛΛΑ ΟΛΓΑ του ΜΙΧΑΗΛ 29
ΜΕΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΗ 29
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26
ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΦΛΩΡΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22
ΜΑΡΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22

Δημοτική Ενότητα Πικερμίου

ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ 181
ΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 112
ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 94
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 74
ΚΑΡΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ 55
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 47
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 38
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37
ΖΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 24
ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΑΡΙΟΥ 21
ΚΟΛΙΟΥΜΠΑΚΙΝΑ-ΑΚΡΙΩΤΗ ΙΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΕΪ 19
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
“ΝΕΑ ΑΡΧΗ” ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ
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Ο Γιώργος Χαχολάκης με τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ και τον Βασίλη Πιστικίδη
Χαχολάκης Γιώργος
Ο Γιώργος Χαχολάκης γεννήθηκε και ζει μόνιμα στη Ραφήνα. Είναι
απόφοιτος της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας. Εργάστηκε ως μόνιμος
υπάλληλος στον ΟΤΕ από
το 1984 μέχρι το 2015 όπου διετέλεσε για 11 περίπου χρόνια
Προϊστάμενος του Τεχνικού
Τμήματος Ραφήνας.
Εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου το 2014.
Ανέλαβε από το 2014 μέχρι
το 2017 Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και
Προσχολικής Αγωγής
“Φίλιππος Καβουνίδης”. Από το 2017 μέχρι σήμερα είναι
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών, Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Είναι επίσης Πρόεδρος του
ΑΟ Τριγλίας Ραφήνας, συλλόγου που υπηρέτησε και ως αθλητής.
Είναι παντρεμένος με την Καλλιόπη Στράτου και έχουν τρία
παιδιά και έναν εγγονό.
Ο Γιώργος Χαχολάκης δήλωσε:
<<Συντάσσομαι με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ και δίπλα στον υπ. Δήμαρχο Βασίλη
Πιστικίδη έναν
ειλικρινή και έντιμο άνθρωπο. Έναν αξιοπρεπή άνθρωπο, κύριο με
όλη τη σημασία της
λέξης. Το διακύβευμα είναι να γίνει έργο και να προσφέρουμε

στην κοινωνία. Εμείς έχουμε
αποδείξει ότι λειτουργούμε στην λογική του «εμείς» και όχι του
«εγώ». Είμαι αισιόδοξος
ότι οι συμπολίτες μας αναγνωρίζουν την προσφορά μας».
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ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Και η Κατερίνα Χατζηπαράσχου
με τον Βασίλη Πιστικίδη και
την ”Νέα Αρχή”
Η Κατερίνα Χατζηπαράσχου γεννήθηκε το 1956 και ζει μόνιμα στη
Ραφήνα. Έχει εργαστεί για 20 χρόνια στην Ελληνική Ραδιοφωνία

στο τμήμα Ειδήσεων Ραδιοφώνου. Στη συνέχεια ως ελεύθερος
επαγγελματίας και με το σύζυγο της ασχολήθηκε με τη κατασκευή
σκηνικών. Για πολλά χρόνια, από το 1993, ήταν στο ΔΣ του
Λιμενικού Ταμείου και αργότερα του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας
στη θέση της Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1975, έχει διατελέσει μέλος Τ.Ο και Ν.Ε
του Κινήματος. Σήμερα είναι Γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης
του Κινήματος Αλλαγής στον Δήμο μας.
Είναι παντρεμένη με τον Ντίνο Παρηγόρη (σκηνογράφο) και μητέρα
του χημικού Στέφανου Παρηγόρη.

Η Κατερίνα Χατζηπαράσχου δήλωσε:

<<Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα δημοτικά γιατί νοιάζομαι.
Νοιάζομαι για την πόλη μου, νοιάζομαι για τον Δήμο μας.
Εμπιστεύομαι απόλυτα τον υπ. Δήμαρχο Βασίλη Πιστικίδη και τα
στελέχη της παράταξης Νέα Αρχή. Όλοι μαζί είμαστε ικανοί να
παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα θέτοντας τις βάσεις για έναν
ανθρώπινο και λειτουργικό Δήμο.>>
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Η
Κατερίνα
Χατζηπαράσχου
στηρίζει ΝΕΑ ΑΡΧΗ και Βασίλη

Πιστικίδη
Χατζηπαράσχου-Παρηγόρη Αικατερίνη

Γεννήθηκε το 1956 και ζει στη Ραφήνα. Έχει εργαστεί για 20
χρόνια στην Ελληνική
Ραδιοφωνία στο τμήμα Ειδήσεων Ραδιοφώνου. Στη συνέχεια ως
ελεύθερος
επαγγελματίας και με το σύζυγο της ασχολήθηκε με τη

κατασκευή

σκηνικών. Για
πολλά χρόνια, από το 1993, ήταν στο ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου
και αργότερα του
Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας στη θέση της Προέδρου και
Αντιπροέδρου.
Μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1975, έχει διατελέσει μέλος Τ.Ο και Ν.Ε
του Κινήματος.
Σήμερα είναι Γραμματέας της Δημοτικής Οργάνωσης του Κινήματος
Αλλαγής στον
Δήμο μας.
Είναι παντρεμένη με τον Ντίνο Παρηγόρη (σκηνογράφο) και μητέρα
του χημικού
Στέφανου Παρηγόρη.

Η Κατερίνα Χατζηπαράσχου δήλωσε:
<<Αποφάσισα να ασχοληθώ με τα δημοτικά γιατί νοιάζομαι.
Νοιάζομαι για την
πόλη μου, νοιάζομαι για τον Δήμο μας. Εμπιστεύομαι απόλυτα τον
υπ. Δήμαρχο
Βασίλη Πιστικίδη και τα στελέχη της παράταξης Νέα Αρχή. Όλοι
μαζί είμαστε ικανοί
να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα θέτοντας τις βάσεις για
έναν ανθρώπινο
και λειτουργικό Δήμο.>>
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Και Ο Καταλέν Κόκθη με την
“ΝΕΑ
ΑΡΧΗ”
και
Βασίλη
Πιστικίδη
Κοκθη Καταλέν του Λευτερ
Ο Καταλέν Κοκθη γεννήθηκε στη Πρεμετή το 1975. Έχει
πανεπιστημιακές σπουδές αφού έχει σπουδάσει Μαθηματικός. Στην
Ραφήνα είναι εγκατεστημένος από το 1996 εργαζόμενος όλα αυτά
τα χρόνια σε διάφορες επιχειρήσεις. Είναι ιδιοκτήτης
καταστήματος εστίασης στη Διασταύρωση Ραφήνας.
O Καταλέν Κοκθη δήλωσε: “Με ενδιαφέρει ο τόπος που ζω και
ρίζωσα. Η ανάπτυξη και η πρόοδος του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου
θα έχουν ως εγγύηση τα στελέχη της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ και τον ικανό
όσο και αποτελεσματικό υπ. Δήμαρχο Βασίλη Πιστικίδη. Θέλουμε
και μπορούμε να συμβάλλουμε στην πορεία για έναν Δήμο
ανθρώπινο και λειτουργικό”
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Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ο Βασίλης
Πιστικίδης
στηρίζουν
την
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ

Με την
εφαρμογή του «Κλεισθένη» στην τοπική αυτοδιοίκηση
θεσμοθετείται πέρα από το
αναλογικό εκλογικό σύστημα και μία
βασική διαφοροποίηση από τον παλαιότερο εκλογικό νόμο, δηλαδή
θα
υπάρχουν δύο κάλπες για τον Δήμο. Στη μια θα εκλέγεται ο
υποψήφιος Δήμαρχος και
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και στην άλλη κάλπη θα εκλέγεται το
Κοινοτικό Συμβούλιο.
Με την εισαγωγή της διπλής ψηφοφορίας (δεύτερη κάλπη) για την
εκλογή Κοινοτικού
Συμβουλίου δόθηκε δυνατότητα σε πολίτες που ενδιαφέρονται για
τα κοινά να
συγκροτήσουν Κοινοτικούς Συνδυασμούς ανεξάρτητους από τους
υποψηφίους δημάρχους
και τις παρατάξεις τους.

Αυτή τη
δυνατότητα του νέου νόμου αξιοποιήθηκε με τη δημιουργία μιας
νέας κίνησης – παράταξης για το Συμβούλιο της Κοινότητας
Ραφήνας, αυτή είναι η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ στελεχωμένη από άξια και ικανά νέα πρόσωπα στα
αυτοδιοικητική πράγματα της Ραφήνας.

Στόχος τους
είναι μια δυναμική παρέμβαση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών
σε ζητήματα της
πόλης που αφορούν τη ζωή μας.

Σκοπός τους
είναι να ακουστούν οι αγωνίες, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί
νέων και
μεγαλύτερων, έξω από τα όρια των κομματικών ή παραταξιακών
περιχαρακώσεων, με
μόνο κριτήριο τη διάθεση προσφοράς στην πόλη και τις ανάγκες
των κατοίκων της.

Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ πιστεύει στην ανεξάρτητη και πραγματικά ακομμάτιστη
φωνή της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ και την στηρίζει
στην
συμμετοχή της στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Είμαι βέβαιος
ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου!

Καλή
Επιτυχία!

Βασίλης
Πιστικίδης

υπ. Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Κατάθεση συνδυασμού ΝΕΑ ΑΡΧΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5 Μαΐου 2019

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ:

Με αίσθημα ευθύνης η κατάθεση του Συνδυασμού ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Με σεβασμό στον πολίτη και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην
αυτοδιοικητική ιστορία και στην παράδοση του τόπου μας,
καταθέσαμε σήμερα τον συνδυασμό της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανανέωση, κοινωνική
αντιπροσωπευτικότητα, από συμμετοχή ανθρώπων με γνώσεις και με

διάθεση προσφοράς, με αποδεδειγμένες
αυτοδιοικητική διαδρομή και όραμα.

ικανότητες

και

με

Αισθάνομαι υπερήφανος για την ποιότητα, την πολυσυλλεκτικότητα
και την ειλικρινή διάθεση για προσφορά από τον καθένα και την
καθεμία που απαρτίζουν την μεγάλη αυτή ΟΜΑΔΑ. Προχωράμε
υπεύθυνα και απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας και
ζητάμε να μας εμπιστευτούν για έναν Δήμο λειτουργικό και
ανθρώπινο, για έναν Δήμο με σύγχρονο πρόσωπο.

Το Πικέρμι και η Ραφήνα επιλέγουν μία Νέα Αρχή με κοινωνική
αλληλεγγύη, με συμμετοχή του Δημότη στις αποφάσεις, με
ευαισθησία στα θέματα της τρίτης ηλικίας, με στόχους και όραμα
για τη γενιά που έρχεται.

Το μέλλον του τόπου είναι στα χέρια σας! Ας μετατρέψουμε την
Ελπίδα σε Πράξεις!

Βασίλης Πιστικίδης

Υπ. Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
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Ο
Δημήτρης
Μισοκοίλης
στηρίζει ΝΕΑ ΑΡΧΗ και Βασίλη
Πιστικίδη
Χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις…
Ο Δημήτρης Μισοκοίλης, ο έμπειρος αυτοδιοικητικός, με θητεία
ετών στα δημοτικά δρώμενα και για χρόνια αποτελεσματικός
Αντιδήμαρχος και επιτυχημένος Πρόεδρος
Συμβουλίου μαζί με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ.

του

Δημοτικού

Μαζί Δημήτρη -όπως το κάναμε πολλές φορές- θα αγωνιστούμε σε
μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση για τις πόλεις που αξίζουμε, για
τις πόλεις που αγαπάμε το Πικέρμι και τη Ραφήνα!
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Η Κωνσταντίνα Ρωμανού με τη
ΝΕΑ ΑΡΧΗ και τον Βασίλη
Πιστικίδη
Ρωμανού Κωνσταντίνα του Παναγιώτη

Γεννήθηκε και
μεγάλωσε στη Ραφήνα όπου και κατοικεί μόνιμα στο Κόκκινο
Λιμανάκι. Είναι
παντρεμένη με τον Κων/νο Κοτσίρα και έχουν αποκτήσει δύο

παιδιά. Αποφοίτησε από
το Τεχνικό Λύκειο Ραφήνας με ειδικότητα
Δομικών Έργων και πέτυχε την εισαγωγή της στην αντίστοιχη
κατεύθυνση στο
ΤΕΙ Πειραιά. Τα τελευταία 9 χρόνια εργάζεται σε μεγάλη
Ελληνική επιχείρηση.

Η Κωνσταντίνα Ρωμανού
δήλωσε:

<<Στις 23
Ιουλίου με την φονική πυρκαγιά, πολλοί συμπολίτες μας μεταξύ
των οποίων και η
οικογένειά μου χάσαμε τις μόνιμες κατοικίες μας. Παλεύουμε
μήνες από τότε να
τις ξαναφτιάξουμε. Κατοικίες που με πολύ κόπο έφτιαξαν οι
γονείς μας.

Η απόφασή μου να
συμμετέχω στη ΝΕΑ ΑΡΧΗ, με υπ. Δήμαρχο τον Βασίλη Πιστικίδη,
δηλώνει την
πρόθεσή μου να συμβάλλω ώστε να φτιαχτούν τα σπίτια μας, να
ξαναγεμίσουν
παιδικά χαμόγελα οι γειτονιές μας, να επιστρέψουν τα παιδιά
στον τόπο τους, να
αποκτήσουν τη στέγη τους.

Όταν όλα αυτά τα καταφέρουμε, τότε θα ξαναφτιάξουμε τον
“παράδεισό” τον δικό μας και των παιδιών μας.>>
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Η Δέσποινα Μαυρουδή με τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ και τον Βασίλη Πιστικίδη
Μαυρουδή Δέσποινα

Η Δέσποινα Μαυρουδή έχει γεννηθεί το 1992 και μένει μόνιμα στη
Ραφήνα. Τελείωσε το Λύκειο της Ραφήνας και σπούδασε Διοικητικό
& Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων στο ΙΕΚ Ωμέγα, έχει
πιστοποιημένες γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ομιλεί
Αγγλικά. Σήμερα εργάζεται σε μεγάλο κατάστημα αθλητικών ειδών
και απασχολείται στην οικογενειακή επιχείρηση Ανθοπωλείο.

Η Δέσποινα Μαυρουδή δήλωσε:

<<Πήρα την απόφαση να θέσω τον εαυτό μου στην διαδικασία της
εκλογής ως Δημοτικού Συμβούλου, στο κάλεσμα του υπ. Δημάρχου
Βασίλη Πιστικίδη και στον συνδυασμό ΝΕΑ ΑΡΧΗ, γιατί πιστεύω
ότι μπορούμε να χαράξουμε τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο
στον Δήμο μας.Είναι η ώρα να κάνουμε και εμείς οι νέοι κάτι
για αυτόν το τόπο. Να τολμήσουμε και να κάνουμε πράξη το όραμα
και τα πιστεύω μας για την Ραφήνα και το Πικέρμι>>.
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ΕΥΧΕΣ
ΑΠΟ
ΤΟΝ
ΒΑΣΙΛΗ
ΠΙΣΤΙΚΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗ “ΝΕΑ ΑΡΧΗ”
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
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Συνάντηση ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ με το ΔΣ
του Λυκείου των Ελληνίδων

Download

Η Ιωάννα Μένικο με τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ και τον Βασίλη Πιστικίδη
Μένικο Ιωάννα

Κατοικεί στη Ραφήνα από το 1991 και έχει καταγωγή από τη
Χειμάρρα. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ραφήνας. Είναι παντρεμένη
και μητέρα τριών παιδιών. Είναι φοιτήτρια στο πτυχίο του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας στο Τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Εργάζεται στο υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.

Η Ιωάννα Μένικο δήλωσε:

<<Συντάσσομαι με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ γιατί πιστεύω ότι έχει το όραμα
να χαράξει για τον Δήμο μας το μέλλον που του αξίζει. Με
προγραμματισμό και οργανωμένη δουλειά είναι σίγουρο ότι
μπορούμε να βοηθήσουμε μεταξύ άλλων, την νέα γενιά, την
μητρότητα και τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Στον επικεφαλής
της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ υπ. Δήμαρχο Βασίλη Πιστικίδη, που τον γνωρίζω
χρόνια, έχω απεριόριστη εκτίμηση για τις ικανότητες του, τη
σοβαρότητα του και την αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει
στην αυτοδιοικητική του θητεία.>>
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Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος με τη

ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Πιστικίδη

και

τον

Βασίλη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής. Ζει
και
δραστηριοποιείται στη Ραφήνα από τα παιδικά του χρόνια. Είναι
παντρεμένος με
την Δέσποινα Σφέτκου και έχουν μια κόρη μαθήτρια της Στ΄
Δημοτικού.
Διετέλεσε Πρόεδρος της ΤΟ της ΝΔ Ραφήνας καθώς και Πρόεδρος
του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του Α΄ Παιδικού Σταθμού Ραφήνας.
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος δηλώνει:
<< Πάντα με απασχολούσε το μέλλον και η πρόοδος του τόπου μας
όπου μεγαλώνει
το παιδί μου. Αποφάσισα να ενώσω τις δυνάμεις μου με τον
Βασίλη Πιστικίδη και
τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ αναλογιζόμενος ότι οι καιροί που έρχονται απαιτούν
ήθος,
ανιδιοτέλεια και αποφασιστικότητα. Η πολυσυλλεκτική παράταξη
ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ο
δοκιμασμένος υπ. Δήμαρχος της μπορούν να εγγυηθούν το πέρασμα
του Δήμου μας
στην εποχή της διαφάνειας και της δημιουργίας>>
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Ο Κώστας Παροικάκης με τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ και τον Βασίλη Πιστικίδη
Κώστας Παροικάκης του Γεωργίου

Ο Κώστας Παροικάκης είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου από το 2014 και έχει καταγωγή από τη Χίο.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Είναι
πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και
διατηρούσε στο Πικέρμι Λογιστικό Γραφείο έως το τέλος του 2014
και σήμερα είναι συνταξιούχος.

Η ενασχόληση του με τα κοινά αρχίζει το 1994 όταν
εγκαταστάθηκε στον Δήμο μας. Διετέλεσε Πρόεδρος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Γεώργιος στο Πανόραμα Ραφήνας,
Πρόεδρος του Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας και μέλος του ΔΣ της
Δημοτικής Επιχείρησης. Ως Δημοτικός Σύμβουλος είναι μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Πρόεδρος της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων,
μέλος στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή, μέλος του
ΔΣ της ΔΕΑΑΠ ΑΕ και μέλος ΔΣ του “Φίλιππος Καβουνίδης”.

Ο Κώστας Παροικάκης δήλωσε:

<< Στηρίζω τον υπ. Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Βασίλη Πιστικίδη
και συμμετέχω στον παράταξη ΝΕΑ ΑΡΧΗ με την βεβαιότητα ότι
μπορούμε να βοηθήσουμε τον Δήμο μας να εκσυγχρονιστεί και να
γίνουν οι πόλεις μας το Πικέρμι και η Ραφήνα ο τόπος που
αξίζουμε εμείς αλλά και οι νέες γενιές των συνδημοτών μας.>>

Και η Κολιουμπάκινα – Ακριώτη
Ιρίνα στην ”Νέα Αρχή” με τον
Βασίλη Πιστικίδη
Η Κολιουμπάκινα – Ακριώτη Ιρίνα γεννήθηκε στην Ουκρανία της
Σοβιετικής Ένωσης. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής
Ακαδημίας Μπαλέτου της Ουκρανίας. Υπήρξε σολίστ μπαλέτου του
Κρατικού Ακαδημαϊκού Θεάτρου Όπερας του Κιέβου. Με την
ολοκλήρωση σπουδών στην Κρατική Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης στη
Μόσχα (1985) απέκτησε ειδικότητα BALLET MASTER. Έχει εργασθεί
ως:
Πολιτιστικός ακόλουθος Ρωσικής φρουράς στη Μογγολία.
Δασκάλα κλασικού χορού, προπονήτρια, χορογράφος στο Θέατρο
Αθλητικού Χορού «Λίντερ» της Μόσχας.
Διευθύντρια αυτόνομου χορευτικού συγκροτήματος στην Ακαδημία
δημιουργιών της Ε.Σ.Σ.Δ. (Μόσχα).
Επί δύο χρόνια εκτελούσε καθήκοντα ασκούμενου βοηθού Καθηγητή
στην έδρα «Κληρονομία Κλασσικού Μπαλέτου» της Κρατικής
Ακαδημίας Θεατρικής Τέχνης.
Από 1992 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Το 1992-93 στην
Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης και από τον Ιανουάριο 1994
μέχρι σήμερα εργάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Επί πέντε χρόνια υπήρξε επικεφαλής χορευτικής εκπαίδευσης για
παιδιά Δήμου Αθηναίων.
Από 2005 είναι μέλος του CID (Council International of Dance)
του UNESCO.

Η Ιρίνα Κολιουμπάκινα – Ακριώτη δήλωσε:
<<Είναι σημαντικό να προωθήσουμε μεταξύ άλλων τον πολιτισμό
και τις τέχνες στον Δήμο μας. Πιστεύω ότι η ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ο

Βασίλης Πιστικίδης αποτελούν εγγύηση για να δοθεί η απαραίτητη
ώθηση ώστε να γίνει ο Δήμος μας “πολιτιστική πρωτεύουσα” της
ευρύτερης περιοχής>>
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Ο Τέλης Παπανικολάου με τη
ΝΕΑ ΑΡΧΗ και τον Βασίλη
Πιστικίδη
Παπανικολάου Αριστοτέλης (Τέλης)
O Τέλης Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή
από την Ήπειρο.
Κατοικεί με την οικογένεια του στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου από
το 1980 και
είναι συνταξιούχος του Δημοσίου. Είναι παντρεμένος και έχει
μια κόρη. Έχει
διατελέσει στα Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων Εξωραϊστικών και
Πολιτιστικών
συλλόγων.
Ο Αριστοτέλης Παπανικολάου δήλωσε:
<< Είμαι δίπλα στη ΝΕΑ ΑΡΧΗ και τον υποψήφιο Δήμαρχο Βασίλη
Πιστικίδη από το

1. Πιστεύω ότι η συμμετοχή της ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ στη Δημοτική Αρχή
έδωσε
προοπτική στον τόπο και ποιότητα στην διοίκηση. Η νέα
τετραετής αυτοδιοικητική

θητεία που έχουμε μπροστά μας πρέπει να είναι η περίοδος
που θα δώσει νέα
ώθηση και πνοή στον Δήμο μας.>>
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Ο Κώστας Σκανδάλης με τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Κώστας Σκανδάλης είναι συνταξιούχος Μαθηματικός και κατοικεί
στο
Πικέρμι. Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με θέματα διοίκησης της
εκπαίδευσης ως αιρετός
εκπρόσωπος, ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ.Ε. B΄Αθήνας και Ανατ.
Αττικής, ως
Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Αττικής.
Στην τρέχουσα θητεία της Δημοτικής Αρχής Ραφήνας Πικερμίου
υπήρξε μέλος
της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής για τα σχολεία της Δ.Ε.
Ο Κώστας Σκανδάλης δήλωσε:
<<Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 θα συστρατευθώ και
πάλι με τον
συνδυασμό ΝΕΑ ΑΡΧΗ του Βασίλη Πιστικίδη, επειδή εμπιστεύομαι
την ειλικρίνεια του
λόγου του, τον ήπιο και δυναμικό χαρακτήρα του, το όραμά του
για το Δήμο Ραφήνας –
Πικερμίου.

Πιστεύω ότι του αξίζει μια ευκαιρία για πλήρη τετραετία στη
Δημαρχία, ώστε να
ολοκληρώσει τους στόχους του.>>
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Στήριξη
ΝΕΑΣ
ΑΡΧΗΣ
στο
ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο του Α.
Αδαμόπουλου
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