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Αγαπητή αγαπητέ Mühlheimer,  
 
Ζητάμε την ανανεωμένη εμπιστοσύνη σας στις τοπικές εκλογές στις 14 Μαρτίου 
2021. Μια ισχυρή ομάδα από το SPD του Mühlheimer θέτει υποψήφιοτητα στις 
εκλογές , διότι το μέλλον της πόλης μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς. 
 
Άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής ζουν στο Mühlheim, ηλικιωμένοι και νέοι, νέοι 
πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι. Είναι σημαντικό για εμάς ότι η πόλη μας είναι και 
παραμένει αξιαγάπητη και αξίζει να ζήσουμε - για όλους τους ανθρώπους που ζουν 
εδώ και εμπλουτίζουν την πόλη μας. 
 
Αυτό το εκφράζουμε ιδιαίτερα στο σύνθημά μας «Μαζί για όλες τις γενιές»! 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι ήταν πάντα σε θέση να βασίζονται στο Mühlheim 
στην SPD, γιατί η πολιτική και εθελοντική δέσμευση είχε για μας ιδιαίτερη σημασία 
για το μελών της πόλης μας.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχαμε σε 
πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
εκστρατείας - μαζί με τον δήμαρχό μας Daniel Tybussek - προκειμένου να είμαστε 
πάντα διαθέσιμοι για τις ανησυχίες και τις ανησυχίες σας. 
 
Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι, χρειαζόμαστε τώρα την 
υποστήριξή σας. 
 
Ας συνεχίσουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε την πόλη μας μαζί στο μέλλον και να την 
προωθήσουμε σταθερά και αξιόπιστα.  
 
Τα παιδιά μας φροντίζονται και μεγαλώνουν και η συμβατότητα της οικογένειας και 
της εργασίας διασφαλίζεται από επαρκείς και υψηλής ποιότητας χώρους φροντίδας 
παιδιών. 
 
Οι νέοι μας είναι καλά εκπαιδευμένοι για τον επαγγελματικό κόσμο και μπορούν να 
μεγαλώσουν ανέμελα χάρη στις ελκυστικές ευκαιρίες αναψυχής.  
 
οι ηλικιωμένοι μας, οι οποίοι έκαναν την πόλη μας όπως είναι σήμερα, μπορούν να 
απολαύσουν μια γεμάτη ζωή στα γηρατειά.  
 
Οι εθελοντές μας στους τομείς των κοινωνικών υποθέσεων, του πολιτισμού και του 
αθλητισμού και κυρίως στους οργανισμούς βοήθειας βιώνουν την πλήρη εκτίμησή 
μας και την υποστήριξή μας. 
 
η πόλη μας αναπτύσσεται με κοινωνικά, δημοκρατικά, οικολογικά και οικονομικά 
υγιή τρόπο. 
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Συνεργαζόμαστε με πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα. Κοινός μας 
στόχος: να υπερασπιστούμε την ανθρώπινη συνύπαρξη στην πόλη μας. 
 
Επομένως, το αίτημά μας προς εσάς: Ψηφίστε στις 14 Μαρτίου και ψηφίστε μια 
ισχυρή ομάδα SPD! Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί στην 
επιτυχημένη πορεία μας. 
 
Τo δικό σου 
 
SPD Mühlheim                                    
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