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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι πολίτες την πρώτη Κυριακή, έκαναν τις επιλογές τους. Θέλω να ευχαριστήσω από
καρδιάς όσους εμπιστεύτηκαν εμένα και τους υποψήφιους τοπικούς και δημοτικούς
συμβούλους με τη ψήφο τους αλλά και όλους τους συμπολίτες μας που προσήλθαν στις
κάλπες, ψήφισαν και συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας και να δεσμευτώ ότι
ανεξάρτητα των επιλογών που έκαναν την 1
η

Κυριακή,
χρέος και ευθύνη δική μας είναι την επόμενη των εκλογών να λειτουργήσουμε όλοι μαζί,
χωρίς διαχωριστικές γραμμές προτάσσοντας την υπεράσπιση του συλλογικού
συμφέροντας.

θέλω ακόμη, να συγχαρώ τους συνυποψήφιους μου για τον αγώνα τους και τη συμβολή
τους στο να επικρατήσει ο πολιτικός πολιτισμός που αρμόζει στις σύγχρονες κοινωνίες.

Την περίοδο που πέρασε κάναμε ένα έντιμο και πολιτισμένο αγώνα, συμμετέχοντας σε ένα
ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους
συμπολίτες μας να μας κρίνουν για τις θέσεις μας , τις προτάσεις , την πολιτική μας
πορεία.

Ο Αγώνας αυτός συνεχίζεται, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, οι συμπολίτες μας θα κληθούν να
πάρουν μια σημαντική απόφαση για το μέλλον του τόπου μας, ειδικότερα σήμερα που
βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω της οικονομικής και πολιτικής κρίσης αλλά και
των νέων δεδομένων που δημιουργεί η εφαρμογή του νομοσχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας δεν είναι εύκολη, για αυτό και η απόφαση των
συμπολιτών μας είναι ιδιαίτερη κρίσιμη για το μέλλον του τόπου μας. Απ’
τη μεριά μας τ
ις μέρες που μένουν θα επιδιώξουμε ένα ανοιχτό δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας την
πρόταση μας για τη
ΒΙΣΑΛΤΙΑ που μας ενώνει
, προτάσσοντας τις αξίες της τήρησης του δικαίου, της συνέπειας των λόγων, της ευθύνης
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απέναντι στον τόπο μας.

Tέλος ως υποψήφια Δήμαρχος του νέου διευρυμένου Δήμου Βισαλτίας απευθύνω ανοιχτή
πρόσκληση προς τον συνυποψήφιο μου υποψήφιο δήμαρχο κ. Καλαϊτζή Δημήτριο και τον
καλώ σε
έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο, ο οποίος θα διεξαχθεί προκειμένου οι
συνδημότες μας να αξιολογήσουν, απόψεις, προτάσεις και πολιτικές. Πιστεύουμε ότι με
αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε ουσιαστικά σε μια ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα,
την προοπτική και τους στόχους του νέου δήμου.

Αγγελική Μήκα

Υποψήφια Δήμαρχος Βισαλτίας
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