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Πρωτοβουλία Πολιτών Νίκαιας
Σκέψου Συνολικά, Δράσε Τοπικά

Απευθυνόμαστε σε όλους τους Κατοίκους της Γειτονιάς Μας

Αν όχι εμείς τότε ποιος; Αν όχι τώρα τότε πότε;

Αν πιστεύεις και εσύ πως τα προβλήματα με:

       •  τα Λεωφορεία
       •  τις Κόντρες
       •  ο Θόρυβος από τα Μηχανάκια
       •  την Παράνομη Διέλευση Βαρέων Οχημάτων
       •  την Ελλιπή Σήμανση

αποτελούν και δικό σου θέμα, τότε σε περιμένουμε.

Οργανώσου μαζί μας και Δράσε Ομαδικά.

Είμαστε μια ανεξάρτητη και ελεύθερη πρωτοβουλία που σαν μοναδικό της σκοπό 
έχει την επίλυση των τοπικών προβλημάτων. Ύστερα από αποτυχημένες προσπάθειες 
τριών και πλέων χρόνων με τις Τοπικές Αρχές, πιστεύουμε πως δεν πάει άλλο. Η 
υπομονή μας στις ψεύτικες υποσχέσεις έχει εξαντληθεί. Όλα αυτά επιτέλους πρέπει να 
σταματήσουν.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα που μας αφορούν. 
Πιστεύουμε πως μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε στη συμμετοχή και τη 
δράση όλων. Σε περιμένουμε.

Προσωρινά Υπεύθυνοι της Πρωτοβουλίας:
Γιώργος ΒΕΡΑΝΗΣ
Στέφανος ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ
Δήμος ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Μαζί μπορούμε περισσότερα! drasi.wordpress.com
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