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O συνδυασμός «Η Νέα Σμύρνη αλλά-Ζει» σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί τους πολίτες που
τον ανέδειξαν τρίτη δύναμη στην πόλη. Όσον αφορά τώρα στο δεύτερο γύρο των δημοτικών
εκλογών ο συνδυασμός καλεί "...όλους τους πολίτες στις κάλπες,
λέγοντας όχι στις επιλογές που υποβαθμίζουν την πόλη και προσβάλουν τις αξίες
μας.
Με πίστη και με αισιοδοξία προβάλλουμε την ανάγκη για αλλαγή..." αναφέρει
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ανακοίνωση συνδυασμού «Η Νέα Σμύρνη αλλά-Ζει»

Ο συνδυασμός “H Νέα Σμύρνη αλλά-Ζει” με υποψήφιο δήμαρχο τον Ανδρέα Νεφελούδη,
ευχαριστεί τους χιλιάδες πολίτες που μας ανέδειξαν ως την τρίτη δημοτική δύναμη στην
πόλη.
Σε αυτές τις εκλογές καλέσαμε τους συμπολίτες μας να ψηφίσουν για:
-Να ανακόψουμε την υποβάθμιση της Νέας Σμύρνης
-Να σταματήσουμε την σπατάλη του δημοσίου χρήματος
-Να ανακτήσουμε την αξιοπιστία του θεσμού που πληγώθηκε από την υποδικία και την
διασπάθιση των πόρων των συμπολιτών μας
-Να αναπτύξουμε πολιτικές για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων
-Να ξαναδώσουμε στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ζωή της πόλης
-Να ξαναβρεί η πόλη την αξιοπρέπεια της, και να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των πολιτών,

1/2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΛΛΑ-ΖΕΙ" ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ Β' ΓΥ
Πέμπτη, 11 Νοέμβριος 2010 11:48

που χάθηκε λόγω των πράξεων και των παραλείψεων της δημοτικής αρχής.
Αγωνιστήκαμε για μια νέα Ηθική στην Πολιτική, για την διαφάνεια, για το φως εκεί που
σήμερα κυριαρχεί το σκοτάδι της διαπλοκής. Καλέσαμε τους πολίτες να θέσουν τέρμα σε
μια κουρασμένη, γερασμένη, αναξιόπιστη δημοτική αρχή, ζητώντας αλλαγή τώρα.
Σεβόμενοι απόλυτα την γνώμη και την κρίση όλων των συμπολιτών μας, θεωρούμε ότι οι
αρχές αυτές δεν μπορούν να πραγματωθούν επιλέγοντας το λευκό, το άκυρο ή την αποχή.
Συνεπείς σε όσα προεκλογικά διακηρύξαμε καλούμε όλους τους πολίτες στις κάλπες,
λέγοντας όχι στις επιλογές που υποβαθμίζουν την πόλη και προσβάλουν τις αξίες μας. Με
πίστη και με αισιοδοξία προβάλλουμε την ανάγκη για αλλαγή.
Τιμώντας όσους μας εμπιστεύτηκαν και με συνέπεια λόγων και πράξεων, θα είμαστε και την
επομένη των εκλογών παρόντες στον αγώνα, μαζί με όλες τις ζωντανές δυνάμεις της
πόλης.

Νέα Σμύρνη 10 Νοεμβρίου 2010
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