
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο πυρινασ Αχαρνών και Βορειοδυτικών προαςτίων 

του Ε.Πα.Μ. – Ενιαίου Παλλαϊκοφ Μετώπου, 

διοργανϊνει τθν ομιλία-ςυηιτθςθ με τον  

κ. Δθμιτρθ Καηάκθ,  
γνωςτό οικονομολόγο αναλυτι και ιδρυτι του Ε.Πα.Μ 

με κζμα:  

«Πολιτικι Ανατροπι - Διζξοδοσ»  
ςτθν αίκουςα του ΚΑΠΗ Αχαρνών που βρίςκεται ςτθν 

διεφκυνςθ Λ. Φιλαδελφείασ 217 και Κεφαλλθνίασ, τθν 

Δευτζρα 28 Μαΐου ςτισ 19:00. 

Οδεφουμε προσ τον 2ο γφρο των εκλογϊν, όπου οι πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ καλοφνται με τθν ψιφο τουσ να δϊςουν ςαφι 

απάντθςθ για τθν αλλαγι ςτθν πολιτικι ςκθνι τθσ χϊρασ. Το δθμοκρατικό δικαίωμα, όπου ο πολίτθσ αποφαςίηει για να 

εκλζξει τουσ αντιπροςϊπουσ του που κα πάρουν τα θνία τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ μασ, δεδομζνου τθσ δφςκολθσ 

κατάςταςθσ που μασ ζφεραν οι προθγοφμενεσ «δωςίλογεσ» κυβερνιςεισ, ζχει κακοριςτικό βάροσ για το μζλλον μασ. Η 

επιλογι των πολιτϊν δεν μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ελλείπεισ και κατευκυνόμενεσ πλθροφορίεσ από τα γνωςτά πολιτικά 

ςχιματα και τα ΜΜΕ, που με τθν μζκοδο τθσ προπαγάνδασ και παραπλθροφόρθςθσ προςπακοφν να επιβάλλουν τθν 

λανκαςμζνθ εικόνα και με τον τρόπο αυτό να επθρεάςουν τθν κοινι γνϊμθ.  

Ο Πολίτθσ οφείλει να είναι ενθμερωμζνοσ και να γνωρίηει τθν αλικεια που είτε αποκρφπτεται ι παραποιείται, ϊςτε να 

μπορζςει υπεφκυνα να αποφαςίςει για τθν τφχθ του, για τθν τφχθ των μελλοντικϊν γενεϊν των παιδιϊν του. Η ψιφοσ 

του τον κακιςτά ςυνυπεφκυνο των πράξεων και αποφάςεων των κυβερνιςεων που αυτόσ ζχει το δικαίωμα και τθν 

δφναμθ να εκλζγει. 

Το Ε.Πα.Μ. ωσ μζτωπο, που δεν γνωρίηει τισ διαςπαςτικζσ και διαχωριςτικζσ γραμμζσ των πολιτικϊν άκρων - δεξιοί και 

αριςτεροί - ζδωςε τθν ςκλθρι μάχθ ςτον πρϊτο γφρο εκλογϊν ςτισ 6 Μαΐου, κάτω από το βαρφ κλίμα των εξελίξεων και 

ωσ νζο κόμμα ζδειξε ότι ζχει τθν δφναμθ. Ήρκαμε κοντά ςτον πολίτθ, παρουςιάηοντασ τα προτάγματά μασ και 

ενθμερϊνοντασ τον κόςμο μζςω από τθν προςωπικι μασ επαφι, για τισ κζςεισ μασ που κα μπορζςουν να δϊςουν 

άμεςεσ απαντιςεισ τόςο ςτισ ςυνεχόμενα υποβακμιηόμενεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ όςο και για τισ μετζπειτα κινιςεισ που 

πρζπει να γίνουν ϊςτε να βγει θ χϊρα μασ από το αδιζξοδο και να ανατάξει επιτζλουσ θ οικονομία μασ.  

Συνεχίςουμε να δίνουμε αυτόν τον αγϊνα με ςαφείσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ και παρουςία των μελϊν και φίλων μασ 

ςτουσ δρόμουσ των λαϊκϊν κοινωνικϊν αιτθμάτων για τα άμεςα αλλά και  ςυνολικά προβλιματα που δθμιοφργθςε θ 

εφαρμογι των Μνθμονιακϊν Πολιτικϊν τόςο ςτο Διμο μασ όςο και ςε άλλουσ διμουσ και περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.  

Σασ καλοφμε να παρευρεκείτε ςτθν ομιλία του Δ. Καηάκθ, για να ακοφςετε όλα αυτά που ςασ κρφβουν για τθν πολιτικό-

οικονομικι κατάςταςθ τα ΜΜΕ και τα κόμματα που μασ ζφεραν εδϊ. Για να μάκετε πωσ και πόςο γριγορα μπορεί να 

επιςτρζψει θ πατρίδα μασ ςτον δρόμο τθσ οικονομικισ και Εκνικισ ανεξαρτθςίασ . Σασ περιμζνουμε. 

Συντονιςτικό Τμιμα του πυρινα Αχαρνϊν και ΒΔ προαςτίων του Ε.Πα.Μ. 

Τθλζφωνο επικοινωνίασ του πυρινα: 6971788656 

Email: epam.acharnon.bdp@gmail.com 

Website: http://epamacharnonbdp.blogspot.com 
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