
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνδημ
 

Απέμειναν λίγες μέρες μέχρι
σκέψεις μου. 
Είναι σημαντικό στην ζωή να περπατάς με αρχές και αξίες. 
Είναι σημαντικό να παλεύεις με αυτά που έχεις για να τα καταφέρεις. 
Είναι  σημαντικό να σέβεσαι όλους που έχεις δίπλα σου. 
Είναι πάλι σημαντικό να ξέρεις και να είσαι έτοιμος να 
εύκολες, είτε δύσκολες.  
Όταν μου έγινε η πρόταση και 
μυαλό μου κάποια πράγματα
- ΑΡΧΕΣ 
- ΑΞΙΕΣ 
- ΣΕΒΑΣΜΟΣ  
- ΥΠΟΜΟΝΗ  
- ΔΟΥΛΕΙΑ 
Με αυτά πορεύομαι τόσα χρόνια κ
γονείς μου  ο ΘΩΜΑΣ και η ΒΙΚΤΩΡΊΑ.
Με μεγάλωσαν με δυσκολίες αλλά πάντα ήταν εκεί. 
Με έμαθαν να κάνω υπομονή
Με έμαθαν να σέβομαι τους συνανθρώπους μου.
Με έμαθαν να υπερασπίζομαι το δίκαιο. 
Με έμαθαν να δέχομαι και να αναγνωρίζω τα λάθη μου
Με έμαθαν να δουλεύω για να τα καταφέρω στην ζωή. 
Με έμαθαν να αγαπώ τον τόπο μου.

Αγαπητές και αγαπητοί συνδημότες.  

Απέμειναν λίγες μέρες μέχρι τις δημοτικές εκλογές και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες 

Είναι σημαντικό στην ζωή να περπατάς με αρχές και αξίες.  
Είναι σημαντικό να παλεύεις με αυτά που έχεις για να τα καταφέρεις.  

σημαντικό να σέβεσαι όλους που έχεις δίπλα σου.  
ξέρεις και να είσαι έτοιμος να πάρεις αποφάσεις, είτε αυτές είναι 

μου έγινε η πρόταση και αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά είχα σαν 
μυαλό μου κάποια πράγματα:  

ομαι τόσα χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί έτσι με έμαθαν οι 
ο ΘΩΜΑΣ και η ΒΙΚΤΩΡΊΑ. 

Με μεγάλωσαν με δυσκολίες αλλά πάντα ήταν εκεί.  
Με έμαθαν να κάνω υπομονή, λέγοντας μου ότι θα πάνε όλα καλά.  
Με έμαθαν να σέβομαι τους συνανθρώπους μου. 

ζομαι το δίκαιο.  
και να αναγνωρίζω τα λάθη μου και να ζητάω συγνώμη.

Με έμαθαν να δουλεύω για να τα καταφέρω στην ζωή.  
Με έμαθαν να αγαπώ τον τόπο μου. 

 

να μοιραστώ μαζί σας κάποιες 

είτε αυτές είναι 

σαν οδηγό στο 

γιατί έτσι με έμαθαν οι 

συγνώμη.   



 

 Όλα αυτά τα πρεσβεύει και ο Χρήστος Ελευθερίου, για αυτό πορευόμαστε μαζί με τον 
συνδυασμό ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.  
Πολιτικός δεν είμαι, ούτε πρόκειται να γίνω. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση να 
κατέβω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος είναι η αγάπη μου για τον τόπο μου. 
Για ένα καλύτερο αύριο στον δήμο μας.  
Πρεσβεύω εγώ και ο συνδυασμός μας 
Το νέο  
Το καθαρό  
Το άφθαρτο  
Το υγείες  
Θέλει υπομονή, επιμονή, συνεργασία. 
Είμαστε εδώ για να βρισκόμαστε κοντά στους πολίτες του Δήμου μας.  
Πιστεύουμε στην εντιμότητα στην αλληλεγγύη στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία.  
Η αλλαγή είναι δύσκολη.  
Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε.  
Γιατί ΓΙΝΕΤΑΙ ! 
  
ΛΟΥΚΑΣ  ΚΑΡΑΖΙΩΤΑΣ του ΘΩΜΑ  
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό  
ΓΈΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ . 


