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H Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νέας Σμύρνης με Δελτίο Τύπού της, ανακοινώνει τη στήριξη της στην
υποψηφιότητα του Σταύρου Τζουλάκη στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης
Νοεμβρίου 2010...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νέας Σμύρνης, ένας ζωντανός οργανισμός της πόλης μας, στηρίζει
στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 την υποψηφιότητα του
Σταύρου Τζουλάκη για Δήμαρχο, με τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη – Δημοτική Κίνηση, Νέα
Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής»
Η Νεολαία μας αριστερή στην ιδεολογία, δημοκρατική στην οργάνωση και με αυτονομία
λόγου και δράσης, εκφράζει τη δική της άποψη για τα τεκταινόμενα. Κρίνουμε επιτακτική
ανάγκη τη θεμελίωση νέων τρόπων δράσης και σκέψης όσον αφορά την αντιμετώπιση των
τοπικών ζητημάτων. Η οργάνωσή μας, συνεπώς, δηλώνει παρούσα στις εξελίξεις που
αφορούν την πόλη μας και αγωνίζεται έμπρακτα για την ανανέωση του δήμου, με την
υποψηφιότητα του Γιώργου Κρικρή, μέλους της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νέας Σμύρνης, για
δημοτικό σύμβουλο.
Στόχος μας είναι να εκφραστούν οι προβληματισμοί της σύγχρονης Νεολαίας με
συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της
προσωπικότητας του υποψηφίου μας. Ο Γιώργος Κρικρής, τόσο ως μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου Νέων όσο και ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Δ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νέας
Σμύρνης, έχει αγωνιστεί για την αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής του δήμου μας.
Είναι πεποίθησή μας, ότι η υποψηφιότητα του Σταύρου Τζουλάκη, ο οποίος έχει ήδη μία
επιτυχημένη πορεία ως αντιδήμαρχος αλλά και ως δήμαρχος, σε συνδυασμό με την στήριξη
της νεολαίας θα δώσουν μια νέα πνοή στο δήμο με οδηγό την ανανέωση ουσίας και θα
αγωνιστούν για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ο αναπληρωτής Γραμματέας
Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νέας Σμύρνης
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
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Τα μέλη της Συντονιστική Επιτροπής
Τσουράκης Χρήστος
Σωτηρόπουλος Στάθης
Μπογοσιάν Ανούς
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