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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ΕΛΕΝΑ ΓΚΙΖΙΛΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και έχει μια κόρη 17 χρονών.
Είναι μόνιμη κάτοικος Ραφήνας-Πικερμίου από το 2013. Έχει
τελειώσει τεχνικό επαγγελματικό λύκειο τομέας Οικονομία και
Διοίκηση. Έχει σπουδάσει διακόσμηση εσωτερικών χώρων

και έχει επίσης πτυχίο ναυαγοσωστικής. Υπήρξε μέτοχος σε
κατάστημα επίπλων κουζίνας και δούλεψε ως σχεδιάστρια επίπλων
κουζίνας σε μεγάλη Ιταλική αλυσίδα. Έχει δουλέψει ως
ναυαγοσώστρια σε παραλίες της ευρύτερης περιοχής μας και σε
ξενοδοχειακές μονάδες. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την
ιδιωτική ασφάλεια και φύλαξη. Δουλεύει στο Αεροδρόμιο Ελ.
Βενιζέλος σε τμήμα ασφαλείας και είναι μέτοχος σε τοπική
εταιρεία security.

Είναι πιστοποιημένη εθελόντρια Δασοπυρόσβεσης από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Μάκρης και έχει παρακολουθήσει

και πιστοποιηθεί σε σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και διαχείρισης
κρίσεων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Η Έλενα Γκιζιλή δήλωσε:

<< Στηρίζοντας τον υπ. Δήμαρχο Βασίλη Πιστικίδη και τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ, πιστεύω ότι συμβάλω ενεργά στη διαμόρφωση του σχεδίου
για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Η ανάκαμψη της τοπικής
οικονομίας μπορεί να γίνει πραγματικότητα αξιοποιώντας τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας όπως η θάλασσα και η
διατήρηση – προφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου
μας.>>

Με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ
ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεννήθηκε το 1972 στην Κυψέλη, έχει καταγωγή από τα Ανώγεια
της Κρήτης και από μικρός
ερχόταν τα καλοκαίρια στο εξοχικό του παππού στο Νέο Βουτζά.
Από το 2003 μένει μόνιμα
στο Νέο Βουτζά. Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία και έχουν
δύο παιδιά τον Νικόλα που
είναι φοιτητής και την Αναστασία που πηγαίνει στη Β΄ Λυκείου.
Ασχολείται με το εμπόριο από
το 1993.
Από μικρός δραστηριοποιείται στα κοινά και διετέλεσε 2 χρόνια
Πρόεδρος του 15μελους στο

σχολείο του. Ασχολήθηκε αργότερα με τον αθλητικό Σύλλογο του
Νέου Βουτζά και για 4
χρόνια Ταμίας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στο Γυμνάσιο
του Νέου Βουτζά. Εδώ και
10 χρόνια περίπου ασχολείται με την ποδοσφαιρική ομάδα της
Τριγλίας Ραφήνας και τις
ακαδημίες της με αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση της και την
κατάκτηση δύο
πρωταθλημάτων από τους Νέους μας. Εδώ και 2 χρόνια διατελεί
Αντιπρόεδρος της ομάδας και
εκπρόσωπος της στην ΕΠΣΑΝΑ και συμβάλλει στην άνοδο του
Αθλητισμού της Αν Αττικής.
Ο Λευτέρης Βρετζάκης δήλωσε:
<< Πιστεύω ότι με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ και με Δήμαρχο τον Βασίλη
Πιστικίδη θα μου δοθεί η ευκαιρία
ν΄ ασχοληθώ με τη μεγάλη αγάπη μου τον αθλητισμό και να
προσφέρω όσο μπορώ απ την
πλευρά μου στην άνοδο του επιπέδου άθλησης του Δήμου μας.
Ταυτόχρονα η περιοχή μας
δοκιμάστηκε από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου και στόχος
μου είναι να μεταφέρω
την φωνή και τις προσδοκίες των κατοίκων του Νέου Βουτζά στο
Δημοτικό Συμβούλιο.>>

Η Νέα Αρχή στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Πικερμίου
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Με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ
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Τατιάνα

Αναστασιάδου Αναστασία-Μαρία (Τατιάνα)
Η Αναστασία-Μαρία (Τατιάνα) Αναστασιάδου γεννήθηκε στην Αθήνα
και γνωρίζει τη
Ραφήνα από τα παιδικά της χρόνια. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στη
Ραφήνα το 2000 όπου και
ζει με την κόρη της.
Σπούδασε Marketing στα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ και μιλάει Αγγλικά και
Γαλλικά.
Εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος σε ένα broker ασφαλιστικό
γραφείο.
Διατέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου
Δημοτικού Σχολείου
Ραφήνας έχοντας έντονη δράση και σημαντική προσφορά για τα
παιδιά και την βελτίωση
των υποδομών του σχολείου.
Τα τελευταία 20 χρόνια παρακολουθεί σεμινάρια του
εκπαιδευτικού οργανισμού NETWORK
21
για την επιχειρηματικότητα και την ηγεσία στον 21ο αιώνα
και βοηθάει ανθρώπους
στην δημιουργία οικονομικών επιλογών.
Η Τατιάνα Αναστασιάδου τονίζει:
<< Θυμάμαι τη Ραφήνα από τα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
Ένας τόπος με
απαράμιλλη φυσική ομορφιά που είναι υποχρέωσή μας να την
διατηρήσουμε και να της

προσδώσουμε προοπτική ώστε να μην
ενδιαφέρον μου για τα
κοινά και η αγάπη για τον Δήμο μας
παράταξη ΝΕΑ ΑΡΧΗ και
τον Βασίλη Πιστικίδη ως αξιόπιστο
των θεμάτων που μας
απασχολούν ως δημότες, ώστε στη νέα
γίνει το άλμα προς τα
εμπρός που όλοι ονειρευόμαστε.>>

κινδυνέψει στο μέλλον. Το
με φέρνει υποψήφια με την
εγγυητή και άριστο γνώστη
αυτοδιοικητική περίοδος να
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Η Όλγα Κουρέλα με τη ΝΕΑ ΑΡΧΗ
ΚΟΥΡΕΛΑ ΟΛΓΑ

Γεννήθηκε στα Γρεβενά και αισθάνεται
περήφανη πού κατάγεται από τη Μακεδονία. Εδώ και 25 χρόνια ζει
στον
όμορφο Δήμο μας, όπου γέννησε και μεγάλωσε τον γιο της.
Εργάζεται στο
Κ.Υ Ραφήνας-Πικερμίου και είναι νοσηλεύτρια. Είναι απόφοιτη
ΤΕΙ
Νοσηλευτικής με ειδικότητα νοσηλευτικής ψυχικής υγείας. Έχει
τελειώσει
πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με αντικείμενο τη
Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας και είναι υποψήφια μεταπτυχιακή του ΕΑΠ στο
πρόγραμμα

εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο παρελθόν ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
του Συλλόγου Εργαζομένων του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου
Αττικής,
αγωνίστηκε για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στην περιοχή.

Η Ολγα Κουρέλα δήλωσε:

<<
Ως νοσηλεύτρια ζω καθημερινά τον ανθρώπινο πόνο των συμπολιτών
μας και
είμαι πάντα δίπλα τους σε αυτό. Όραμά μου είναι η σταδιακή
αναβάθμιση
του Κέντρου Υγείας Ραφήνας-Πικερμίου και η δημιουργία στο χώρο
μας
Γενικού Νοσοκομείου που έχει τόσο ανάγκη η Ανατολική Αττική.
Το αμείωτο
ενδιαφέρον του υποψηφίου Δημάρχου Βασίλη Πιστικίδη για τις
ανάγκες του
Κέντρου Υγείας, η καθοριστική συμβολή του ώστε να υπάρχουν
σήμερα
εφημερίες με έπεισαν να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της ΝΕΑΣ
ΑΡΧΗΣ.

Η Φωτεινή Λάμπρου με τη ΝΕΑ
ΑΡΧΗ
Φωτεινή Λάμπρου

Η Φωτεινή Λάμπρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ραφήνα και είναι
23 ετών. Το 2014
εκλέχθηκε Τοπική Σύμβουλος Ραφήνας -η νεότερη σε ηλικία
σύμβουλος- και είναι
αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος
του 15μελούς
συμβουλίου του Λυκείου Ραφήνας Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του
τμήματος των
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου των Πατρών.
Συνδυάζει τις σπουδές με την
δουλειά εργαζόμενη μέχρι σήμερα στον χώρο της εστίασης
κατέχοντας τον ρόλο της
υπεύθυνης προσωπικού. Ολοκλήρωσε την πρακτική της εξάσκηση
στον Δήμο ΡαφήναςΠικερμίου στο τμήμα Περιβάλλοντος όπου
συμμετείχε ενεργά σε projects που αφορούσαν
την περιοχή μας. Τον ελεύθερο χρόνο της τον αφιερώνει στον
αθλητισμό.
Η Φωτεινή Λάμπρου τονίζει:
<<Η πρώτη μου θητεία στο Τοπικό Συμβούλιο με έκανε να γνωρίσω
καλύτερα τα θέματα
που απασχολούν τον Δήμο μας και να συμβάλλω, με την συμμετοχή
μου στις συνεδριάσεις
και τις προτάσεις μου, ώστε να ληφθούν αποφάσεις που οδηγούν
σε πρόοδο και ανάπτυξη.
Η νέα γενιά αυτού του Δήμου πρέπει να βοηθήσει στη προσπάθεια
για ανάπτυξη των
πόλεων μας για δημιουργία θέσεων εργασίας, για καινοτόμες
λύσεις στα προβλήματα που
σήμερα αντιμετωπίζουμε. Για μια ακόμη φορά σε αυτές τις
εκλογές στηρίζω έναν άνθρωπο
που νοιάζεται και αγαπά έμπρακτα τους νέους τον <<δάσκαλό>>
μου Βασίλη Πιστικίδη και
την παράταξη ΝΕΑ ΑΡΧΗ.>>

