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Αγαπητοί συμπολίτες,

Η ΝΔ αναδείχθηκε κυρίαρχη πολιτική δύναμη και στις Ευρωεκλογές 
και στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, βάζοντας τις βάσεις για τη μεγάλη 
πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα.
Η Ελλάδα έχει υποστεί πολλά τα τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης 
προγράμματος και εθνικού σχεδίου για έξοδο από την κρίση.
Η κοινωνία απέρριψε τα πολωτικά, εκβιαστικά, ακραία και 
παραπλανητικά διλήμματα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μείνει 
γαντζωμένος στην εξουσία.
Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν κάποιοι που θα «τελειώσουν» 
κάποιους άλλους, δεν υπάρχουν «πολλοί και λίγοι». Για τη Νέα 
Δημοκρατία, υπάρχουν «Όλοι» οι πολίτες της χώρας.
Εμείς μιλάμε με αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια, με τη δύναμη των 
επιχειρημάτων μας και πάντα τη γλώσσα της αλήθειας.

Σ’ αυτήν την εκλογική αναμέτρηση συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο 
της ΝΔ της Ανατολικής Αττικής, προκειμένου με όλες μου τις 
δυνάμεις να στηρίξω τον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αγαπητοί μου συμπολίτες, παλιοί και νέοι φίλες και φίλοι,

σας προσκαλώ να δώσουμε μαζί και αυτή την κρίσιμη μάχη, 
για να πετύχουμε την αυτοδυναμία της ΝΔ, που θα δώσει 
τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχηματίσει 
αποτελεσματική κυβέρνηση και να ασχοληθεί με τα μεγάλα 
θέματα, αλλά και με την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών 
μας, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που θα μας βγάλει οριστικά 
από την ανασφάλεια της κρίσης, φέρνοντας την ελπίδα και την 
προοπτική στη ζωή μας.
Εγγύηση στην προσπάθειά μας αποτελούν οι διαχρονικές αξίες 
και οι σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης. Σας καλώ να με στηρίξετε, 
να με εμπιστευθείτε στον αγώνα, για να ακουστεί η φωνή όλων 
μας εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, στο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ.
Με την εντιμότητα ως προϋπόθεση, και προσόντα την εμπειρία, 
την εργατικότητα και πάνω από όλα τη δική σας αγάπη, πάμε 
για τη ΝΙΚΗ της ΕΛΛΑΔΑΣ στις 7 Ιουλίου.
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Με διαχρονική συνέπεια  
στις αρχές και τις αξίες  
της Νέας Δημοκρατίας. 

Ζω στην Ανατολική Αττική και μοιράζομαι με όλους τους 
συμπολίτες μου τα θέλω και την αγωνία τους για το 

μέλλον του τόπου και των παιδιών μας.



Βασ. Κωνσταντίνου 26, 116 35 Αθήνα
210 729 7462      fax:210 722 2028
attiki@gvlahos.gr       www.gvlahos.gr
gvlahos.attiki           Vlachos_G

• ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 
• ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΟΥΒΑΡΑΣ - 

ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ - ΣΑΡΩΝΙΔΑ
• ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ 
• ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
• ΚΟΡΩΠΙ
• ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΠΑΙΑΝΙΑ
• ΑΝΘΟΥΣΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ  
• ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΣΠΑΤΑ  
• ΠΙΚΕΡΜΙ - ΡΑΦΗΝΑ 
• ΒΑΡΝΑΒΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ -  

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Υπεύθυνη Φωνή

• ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ - 
ΔΡΟΣΙΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΡΟΔΟΠΟΛΗ -  
ΣΤΑΜΑΤΑ 

• ΑΧΑΡΝΕΣ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
• ΑΥΛΩΝΑΣ - ΑΦΙΔΝΕΣ - ΚΑΛΑΜΟΣ -  

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ - ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΜΗΛΕΣΙ -  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ -  
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ -  
ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ- ΣΥΚΑΜΙΝΟ -  
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΩΡΩΠΟΣ 

ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


