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Το όνομα και τις βασικές αρχές του συνδυασμού του, καθώς και τα πρώτα
ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που θα τον πλαισιώνουν,
παρουσίασε το μεσημέρι -στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου- ο υποψήφιος δήμαρχος
Ρεθύμνου, Θοδωρής Νίνος.

Ο κ. Νίνος μίλησε για τις προτεραιότητες που έχει θέσει για τον μητροπολιτικό δήμο του
Ρεθύμνου, ενώ χωρίς να επιθυμεί -όπως είπε- να εκμηδενίσει το έργο του Γιώργου
Μαρινάκη, αναφέρθηκε στο αρνητικό πρόσημο που βάζει στην επτάχρονη θητεία του.
Αναλυτικότερα, επίσημη πρώτη σήμερα για το Θοδωρή Νίνο στο Ρέθυμνο, ο οποίος
παρουσίασε το μεσημέρι το συνδυασμό του, που ονομάζεται “Ρέθυμνο – Αξίζεις” και με
τον οποίο θα κατέλθει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μάη, διεκδικώντας τα ηνία του
δήμου Ρεθύμνου.
Ο Θοδωρής Νίνος, πλαισιωμένος από υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού του μίλησε
για τη νέα αρχή που επιθυμεί να κάνει μαζί με την ομάδα του και με επίκεντρο τον άνθρωπο,
ώστε η πόλη να γυρίσει σελίδα και να πάει μπροστά.

Έχοντας θέσει τρεις βασικές αρχές στο συνδυασμό του, που είναι η διαφάνεια, η
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ανεξαρτησία και η συμμετοχή, ο υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου αναφέρθηκε στη σχέση
ειλικρίνειας που θα αναπτύξει με τους πολίτες, τους οποίους και κάλεσε να τον
εμπιστευθούν την κρίσιμη ώρα της κάλπης. Μη έχοντας τη διάθεση να εκμηδενίσει -όπως
είπε- το έργο της παρούσας δημοτικής αρχής, ο Θοδωρής Νίνος μίλησε για την 7χρονη
θητεία του Γιώργου Μαρινάκη και το αρνητικό πρόσημο που της βάζει.
Επίσης, αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της
προεκλογικής του ατζέντας, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα μεταξύ άλλων στα χωριά του
πρώην “Καποδιστριακού” δήμου, στα οποία -όπως ισχυρίστηκε- υπάρχει τεράστιο κενό.

Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Θοδωρής Νίνος ανακοίνωσε τα πρώτα ονόματα του
συνδυασμού του, ενώ τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις του
“Ρέθυμνο – Αξίζεις”.
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