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Mε Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου στο διαδίκτυο, το ΛΑΟΣ N.
Σμύρνης
α
νακοίνωσε την
αυτόνομη κάθοδο του στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές.
Το όνομα του συνδυασμού θα είναι «Νεά Σμύρνη – Όμορφη Πόλη», ενώ το όνομα του
υποψηφίου Δημάρχου του συνδυασμού, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, θα ανακοινωθεί εντός
του Σεπτεμβρίου σε πανηγυρική εκδήλωση.
Αναλυτικά στο Δελτίο Τύπου το ΛΑΟΣ Ν. Σμύρνης αναφέρει: ...

«Σε λίγο καιρό, θα κληθούμε να εκλέξουμε Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους στην πόλη
μας.
Τη μοίρα της Νέας Σμύρνης, από το σύγχρονο «σημείο μέτρησης» της μεταπολίτευσης και
μετά, την ορίζουν Δήμαρχοι από το χώρο της αριστεράς. Ο Συναγερμός, τον οποίο
εκπέμψαμε πέρσι, είχε όμως θετικά αποτελέσματα και η ώρα της αλλαγής πορείας είναι
κοντά.
Το αποτέλεσμα του έργου που έχει παρουσιαστεί όλα αυτά τα χρόνια:
- Η Νέα Σμύρνη είναι πρώτη σε επικίνδυνους ρύπους (όπως αυτός του όζοντος) στο
λεκανοπέδιο, σύμφωνα με σχετικές καθημερινές μετρήσεις του αρμόδιου Υπουργείου. Η
προστασία του περιβάλλοντος, όπως την οραματίζεται η αριστερά στην πράξη.
- Κυκλοφοριακό; απλώς χρονομετρήστε την ώρα που κάνετε για να διασχίσετε την Ομήρου,
και την ώρα που κάνετε για να παρκάρετε στο σπίτι σας και θα συνειδητοποιήσετε ότι
χάνετε μήνες από τη ζωή σας στο δρόμο.
- Εγκληματικότητα; η γειτονιά μας είναι από τις πλέον ανοχύρωτες και συχνό σημείο
αναφοράς του αστυνομικού δελτίου.
Είμαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές, όλοι γνωρίζουμε τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και
κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από την καθημερινότητα του.
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Σαν στελέχη του ΛΑ.Ο.Σ., δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής που ενδιαφέρονται για
την επιβίωση τους και το «παντεσπάνι» τους για να πουλήσουμε αρχές και ιδέες στο βωμό
της καρέκλας και να πολιτευτούμε με Δημοτικούς Συνδυασμούς, που έχουν διαφορετική
ατζέντα και προτεραιότητες.
Επίσης, δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από κανένα μοντέρνο, «απολιτίκ» μανδύα, ο
οποίος κατά κόρον χρησιμοποιείται για να κρύψει πονηρά σχέδια, που εξυπηρετούν λίγους,
ενώ έντεχνα κρύβει και την έλλειψη ιδεών, προγράμματος, πρακτικών κλπ.
Την στιγμή που οι «άλλοι» νιώθουν την ανάγκη να κρυφτούν, εμείς έχουμε ιδέες, θέσεις,
όραμα, που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να γίνει καλύτερη η ζωή όλων μας.
Είμαστε δύναμη σύνθεσης και διαλόγου, μας αρνήθηκαν τον διάλογο, δεν μας απαντήσανε.
Εμείς συνεχίζουμε πιο δυνατά, γιατί εκφράζουμε την φωνή των απλών ανθρώπων, που
μέχρι χθες επέλεγαν την σιωπή.
Ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, έγκαιρα στην προ ενός έτους εκδήλωση που
διοργανώσαμε, ανακοινώσαμε τις γενικές κατευθύνσεις ενός προγράμματος για να βγει η
Νέα Σμύρνη από το τέλμα και είχαμε καλέσει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως κομματικών
αποχρώσεων, που πιστεύουν ότι η Νέα Σμύρνη χρειάζεται αλλαγή πορείας, σε διάλογο.
Αυτό το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα πραγματικά σκληρής δουλειάς, είναι η κατάθεση της
ψυχής μας, είναι το παρόν, που θέλουμε να ζήσουμε, και το μέλλον, που θέλουμε για τα
παιδιά μας.
Στις εκλογές του Νοεμβρίου θα σας ζητήσουμε την ψήφιση αυτού του
προγράμματος για να αλλάξει πορεία η πόλη μας.
Βεβαίως, όλα αυτά δεν θα είχαν πολύ νόημα, ή θα αποτελούσαν απλώς θερινές ρομαντικές
πλάνες, εάν δεν είχαμε φροντίσει τη συσπείρωση δυνάμεων στο πλάι μας, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμαχία «υγιών» δυνάμεων, ή αλλιώς και άλλων
Νεοσμυρνιωτών, που θα συμμερίζονταν αυτό το όραμα.
Η πρόταση μας στη Νέα Σμύρνη, θα έχει την απαιτούμενη δυναμική, που θα μας
επιτρέψει να κάνουμε πράξη αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, και ο επικεφαλής της θα
αποτελεί την εγγύηση υλοποίησης του.
Ένας άνθρωπος από αυτούς που, όπως θα έλεγαν ορισμένοι,… δεν έχουν λόγο να
ασχολούνται με την πολιτική, δηλαδή ένας άνθρωπος με διάθεση προσφοράς και αξιόλογο
βιογραφικό.
Γνωστός και πετυχημένος Νεοσμυρνιώτης, η προσωπική του πορεία και ο χαρακτήρας του
αποτελούν ένα πραγματικό κόσμημα για τον χώρο της παράταξης.
Οι εντός του μήνα ανακοινώσεις, μέσα από τη διοργάνωση μίας πανηγυρικής
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εκδήλωσης, θα έρθουν να σφραγίσουν την έναρξη του αγώνα για ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
ώστε να κάνουμε, και πάλι τη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ".
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