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Μανώλης Γραφάκος: Επιλογή μας δεν είναι η πόλωση, ούτε η
λασπολογία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΗ:
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ Μελίσσια – Νέα
Πεντέλη – Πεντέλη
Η νέα μας δημοτική κίνηση
αποτελεί σύνθεση της εμπειρίας
και της αποτελεσματικότητας
παλαιότερων δημοτικών
συμβούλων με τη φρεσκάδα και
την ανανέωση που φέρνουν οι
νέοι συμπολίτες μας που
ασχολούνται για πρώτη φορά
με τα κοινά της πόλης μας. Οι
σαφείς στόχοι μας και τα
στελέχη μας αποτελούν εχέγγυο
της επιτυχίας μας
Μετά από σχετικό
τεκμηριωμένο υπόμνημα και
διαρκή συνεργασία του
Μανώλη Γραφάκου και του
Χρήστου Παναγιωτίδη με τις
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ,
δρομολογείται ειδική διάταξη
νόμου για τη νομιμοποίηση του
Κοιμητηρίου Μελισσίων
Η πολιτική ηγεσία του Υπ.
Εσωτερικών αντιμετωπίζει το
θέμα της κινητικότητας των
δημοτικών υπαλλήλων με
απόλυτη προχειρότητα
Ερώτημα στη δημοτική αρχή
για την πορεία των έργων που
χρηματοδοτούνται από τη
ΣΑΤΑ, καθώς και για το που
βρίσκεται το υπόλοιπό ποσό
της, κατέθεσε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική
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Σε αντίθεση με τη σημερινή δημοτική αρχή και διάφορα μεμονωμένα πρόσωπα που
πορεύονται στις εκλογές χωρίς όραμα και χωρίς προτάσεις για το Δήμο,
χρησιμοποιώντας μόνο ψεύδη και λάσπη, εμείς επιλέγουμε την ήρεμη και υπεύθυνη
προβολή προτάσεων και θέσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης
Σε ανάρτηση σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μανώλης
Γραφάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση σε σχέση με τις
επερχόμενες εκλογές και τις στρατηγικές επιλογές της
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ:
«Πλέον οδεύουμε προς τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου.
Εκλογές κρίσιμες για το μέλλον των πόλεών μας, εκλογές
που πρέπει να γίνουν με κριτήριο ποια δημοτική ομάδα
μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας.
Σε αυτή την πορεία, εμείς της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ έχουμε μια σταθερή επιλογή. Σε αντίθεση με τη
σημερινή δημοτική αρχή και διάφορα μεμονωμένα πρόσωπα που πορεύονται χωρίς όραμα
και χωρίς προτάσεις για το Δήμο, χρησιμοποιώντας μόνο ψεύδη και λάσπη, εμείς επιλέγουμε
την ήρεμη και υπεύθυνη προβολή προτάσεων και θέσεων για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της πόλης.
Η επιλογή μας δεν είναι η πόλωση, ούτε η λασπολογία.

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: Συνεργασία με το Γιώργο Δρόσο
Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Γιώργο Δρόσο, κάτοικο Νεας
Πεντελης, ο οποίος στο εξής θα συμμετέχει στις διαδικασίες της νέας μας δημοτικης κίνησης.
Ο κ. Δρόσος και η οικογένεια του με καταγωγή από τη Σαντορίνη, είναι από τις παλαιότερες
στην περιοχή της Νέας Πεντέλης, με ουσιαστική προσφορά στην πόλη και η συμμετοχή του
στο συνδυασμό μας αποτυπώνεται στην ακόλουθη δήλωση:
«Με την οικογένεια μου ζούμε στη Νέα Πεντελη εδώ και 50 χρόνια. Αγαπάμε την περιοχή μας
και με τον τρόπο μας όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην πρόοδο της σε
δημοτικό, αθλητικό και πολιτιστικό επίπεδο. Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ αποτελείται από πολλούς
ικανούς συμπολίτες μας. Από ανθρώπους που έχουν προσφέρει στα κοινά την πόλης μας,
από πολλούς νέους με όρεξη για δουλειά, που όλοι μαζί πιστεύω ότι έχουν τη
δυνατότητα να βοηθήσουν τον τόπο μας.

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: Συνέντευξη Τύπου – Δευτέρα 13/1 – 19:45
Συνέντευξη Τύπου με θέμα:
Ο τρόπος και το μοντέλο διοίκησης του Δήμου που θα
εφαρμόσει η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ως Δημοτική Αρχή. Λοιπά
θέματα τρέχουσας επικαιρότητας
θα παραχωρήσουν προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο επικεφαλής, οι Δημοτικοί και
Τοπικοί Σύμβουλοι και τα στελέχη της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να
λαμβάνετε το ενημερωτικό Email παρακαλούμε δηλώστε το
στο:
info@simpoliteia.gr

Η συνέντευξη θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 στο γραφείο της Δημοτικής Κίνησης
«Συμπολιτεία Μελίσσια – Νέα Πεντέλη – Πεντέλη» (Λεωφόρος Πηγής 30,
Μελίσσια) και ώρα 19:45.

