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Με δήλωσή του ο Γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αθήνας
Κώστας Πούλιος
δηλώνει ότι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα
στηρίξει την υποψηφιότητα του Σταύρου Τζουλάκη για το Δήμο της Νέας Σμύρνης
και θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
"Νέα Σμύρνη - Ποιότητα Ζωής".
Ο κ. Πούλιος αναφέρει ότι ο
Σταύρος Τζουλάκης ήταν και η επικρατέστερη επιλογή του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία
ανάδειξης υποψηφίων δημάρχων
γιατί μπορεί να συπειρώσει ευρύτερα όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς
δημότες της πόλης μας. Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Πούλιος αναφέρει: ...
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΥΛΙΟY ΚΩΣΤΑ
& ΥΠΟΨΗΦΙΟY ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΟY
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ‘’NEA ΣΜΥΡΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ’’
"Οι προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι υψίστης πολιτικής σημασίας,
γιατί θα καθορίσουν το μέλλον όλων μας. Με τον ‘’Καλλικράτη’’, μια ιδέα που το ΠΑ.ΣΟ.Κ
ανέδειξε και προώθησε, αναγεννάτε το ελληνικό κράτος, έρχεται πιο κοντά στους πολίτες,
γίνεται πιο λειτουργικό και ευέλικτο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα κομματικά όργανα του ΠΑ.ΣΟ.Κ κλήθηκαν να επιλέξουν τους
υποψήφιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες που θα στηρίξουν. Ανθρώπους με όραμα,
αξιοπρέπεια και δημιουργικές ιδέες για την προώθηση του νέου αυτοδιοικητικού μοντέλου.
Παράλληλα, επέλεξε να προωθήσει τη συνεργασία με τις ευρύτερες δυνάμεις της
προοδευτικής, δημοκρατικής Αριστεράς και των Οικολόγων με υποψηφιότητες
χαρακτηριστικότερες εκ των οποίων είναι αυτή του Γιώργου Καμίνη στην Αθήνα,
αποδεικνύοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να είναι αποτελεσματική και να εκπληρώσει
τους στόχους της οφείλει να μην περιχαρακώνεται σε κομματικά στέγανα του
παρελθόντος. Έτσι, το Κίνημα με περίσσια αποφασιστικότητα, ειλικρίνεια και διαφάνεια
ανακοίνωσε τους Υποψήφιους εκείνους που στηρίζει από κοινού με άλλες πολιτικές
δυνάμεις.
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Όσον αφορά το Δήμο της Ν. Σμύρνης τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το
Κίνημα και την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων διαδικασίες, οι οποίες στο σύνολό
τους ανέδειξαν ως επικρατέστερο τον Στ. Τζουλάκη, ενός προοδευτικού ανθρώπου
με δημιουργικές ιδέες και θέληση να δώσει πνοή στη Ν. Σμύρνη. Ενός ανθρώπου
που μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερα όλους τους προοδευτικούς, δημοκρατικούς
δημότες της.
Κατηγορηματικά δηλώνω ότι οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια αλλοίωσης ή παρερμηνείας
των προθέσεων του Κινήματος γίνεται εκ του πονηρού και μόνο αρνητικά αποτελέσματα
μπορούν να επιφέρουν στη νικηφόρα προοπτική της πόλης μας."
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010
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