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Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Τρίτη 23/11/2010 το βράδυ στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Συμμαχία Πολιτών» κ. Νίκος Στέφος (φωτο) ρίχνει το γάντι στον κ. Στάθη Κούπα
αρχηγό της παράταξης «Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα» και
τον καλεί να του ζητήσει δημόσια συγνώμη για όσα εξαπέλυσε εναντίον του
κατά την πρόσφατη προεκλογική περίοδο. Ο κ. Στέφος κατήγγειλε τον κ. Κούπα για
πολιτική αθλιότητα, μικροψυχία και πολιτικό τυχοδιωκτισμό και στηλίτευσε τη
συκοφαντική, όπως υποστηρίζει, εκστρατεία που εξαπέλυσε εναντίον του ο κ. Κούπας. Ο κ.
Στέφος δήλωσε καταληκτικά ότι αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά του, θα καθορίσει στη
συνέχεια την περαιτέρω στάση του. Διαβάστε αναλυτικά τί δήλωσε ο Νίκος Στέφος στην
έκτακτη συνέντευξη τύπου...

«ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΠΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ»

«Ο συνδυασμός μας που συστάθηκε και κατέβηκε για πρώτη φορά στις εκλογές μόλις στις
αρχές Οκτωβρίου του 2010, αγκαλιάσθηκε από ένα κομμάτι της κοινωνίας της Νέας
Σμύρνης και τιμήθηκε από 2.000 συνδημότες μας που πίστεψαν στην ανάγκη για Αλλαγή
στην πόλη μας. Με την ψήφο τους έδειξαν την προτίμησή τους σε πρόσωπα γνωστά και
καταξιωμένα αλλά και σε νέα, απαλλαγμένα από βαρίδια ή ενοχές του παρελθόντος, με
όρεξη για δουλειά. Εκτίμησαν επίσης το πρόγραμμά μας που είναι μακριά από προεκλογικά
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και αίολα «θα» αλλά περιλαμβάνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τη
βελτίωση της ζωής των νεοσμυρνιωτών μέσα στη δίνη της οικονομικής θύελλας.
Παρά τον λυσσαλέο και χυδαίο πόλεμο που δεχτήκαμε, η «Συμμαχία Πολιτών για τη Νέα
Σμύρνη» εξέλεξε δυο συμβούλους στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, εμένα και την κυρία Ντόρα
Κασιμέρη την οποία θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον αγώνα της και τη συμμετοχή
της στην προσπάθεια να πάει και στο τελευταίο σπίτι της Νέας Σμύρνης, το μήνυμα της
«Συμμαχίας Πολιτών». Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου, τον Δημήτρη
Δασκαλόπουλο που με πίστεψε και τίμησε με την παρουσία του και μαχητικά το
ψηφοδέλτιο της «Συμμαχίας» και φυσικά όλoυς τους νέους ανθρώπους που κόσμησαν και
κοσμούν το συνδυασμό για τον αγώνα τους σε ένα πρωτόγνωρο για τους ίδιους πολιτικό
περιβάλλον…
Στο σημείο αυτό θέλω να δηλώσω ότι η «Συμμαχία Πολιτών για τη Νέα Σμύρνη» δεν
υποστέλλει τη σημαία του αγώνα της για απαλλαγή της πόλης μας από τη συναλλαγή, τη
σήψη και τον παλαιοκομματισμό και είναι έτοιμη να ασκήσει δημιουργική, ουσιαστική και
έντιμη αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση μαχητική μέσα αλλά και έξω από το Δημοτικό
Συμβούλιο, να σταθεί κοντά στους δημότες και στα προβλήματά τους και να υπερασπιστεί
τα νόμιμα αιτήματά τους.
Παράλληλα είναι έτοιμη να συμβάλει με τις προτάσεις της στην αλλαγή της σημερινής
μίζερης και καταθλιπτικής εικόνας της Νέας Σμύρνης και να ανταποκριθεί θετικά σε κάθε
πρόταση της σημερινής δημοτικής πλειοψηφίας που θα δίνει νέα πνοή στη ζωή των
δημοτών μας. Το παρελθόν όμως της πλειοψηφίας και η πολιτική της δεν με κάνει να νιώθω
ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον της Νέας Σμύρνης. Επισημαίνω ότι η παράταξη του κ.
Τζουλάκη αποτελεί ουσιαστικά μειοψηφία – μόλις το 20% - στη νεοσμυρνιώτικη κοινωνία
που ψηφίζει και για αυτό οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας θα πρέπει να γνωρίζουν πριν
πάρουν τις όποιες αποφάσεις τους ότι έχουν απέναντί τους το 80% των δημοτών. Θα
κριθούν από τις αποφάσεις, τις πράξεις και τις προθέσεις τους και κυρίως από τη
νομιμότητα των ενεργειών τους. Και ο νοών, νοείτω…
Μου δίνεται όμως σήμερα η ευκαιρία να απαντήσω σε όσα συκοφαντικά ακούστηκαν κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τη «Συμμαχία Πολιτών» και κυρίως για μένα,
ιδιαίτερα από τη μεριά του επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Σμύρνη – νέα σελίδα».
Δέχτηκα και δεχτήκαμε πισώπλατα μαχαιρώματα, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, ρυπαρές
επιθέσεις που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.
Δεν απαντήσαμε γιατί κρίναμε ότι κύριος αντίπαλός μας ήταν η παράταξη της διαφθοράς
που διοικεί τον Δήμο μας και δεν έπρεπε κανένα τρόπο και για κανένα λόγο να σπάσουμε το
μέτωπο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης όσο διαρκούσε η προεκλογική εκστρατεία.
Στα πλαίσια αυτά και συνεπής προς την προσωπική προεκλογική μου δέσμευση για στήριξη
του συνδυασμού που θα ήταν απέναντι στον κ. Τζουλάκη, στήριξα με ανακοίνωσή μου τον κ.
Στάθη Κούπα και τον συνδυασμό του παρ΄ όλες τις προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκα από
τον ίδιο και το στενό του περιβάλλον.
Σήμερα που έχει καθίσει ο κουρνιαχτός της προεκλογικής μάχης και με έντονη τη
συναίσθηση ευθύνης που έχω απέναντι στους 2.000 ψηφοφόρους της «Συμμαχία Πολιτών»
θέλω να καταγγείλω τον κ. Κούπα για πολιτική αθλιότητα, μικροψυχία και πολιτικό
τυχοδιωκτισμό και να στηλιτεύσω τη συκοφαντική εκστρατεία που εξαπέλυσε εναντίον
μου.
Χωρίς να ορρωδεί προ ουδενός ο. Κούπας επιχείρησε να με διασύρει μέσα από μια
προεκλογική φυλλάδα ως διαπλεκόμενο και λαμόγιο και με τον ισχυρισμό ότι «στη Ρηγίλλης

2/3

"ΠΟΛΕΜΟΣ" ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2010 00:00

έχουν εναντίον μου φάκελο»… Τις ίδιες μέρες μάλιστα που κυκλοφορούσε η φυλλάδα αυτή
με τις εναντίον μου αθλιότητες, ρίχτηκαν από γνωστούς – άγνωστους αρουραίους φέιγ
βολάν στην πόλη μας με παρόμοια χυδαία συνθήματα εναντίον μου. Θέτω απλώς το
ερώτημα: Τυχαίο;
Ο κ. Κούπας όταν μου ζήτησε τηλεφωνικά τη στήριξή μου στον συνδυασμό του ενόψει του
β΄γύρου, του απάντησα ότι τη δίνω εκπληρώνοντας την προεκλογική μου δέσμευση παρ’ όλο
που θα όφειλε να μου δώσει μια δημόσια συγνώμη για τις επιθέσεις του. Δεν το έκανε
ισχυριζόμενος ότι είναι «αγύριστο κεφάλι»!!!
Τον καλώ και σήμερα να ανακαλέσει αμέσως όλες τις εναντίον μου προεκλογικές
αθλιότητες και χυδαιότητες. Αν δεν το κάνει, θα είναι για μένα ένας κοινός συκοφάντης και
θα τον αφήσω στην κρίση της κοινωνίας της Νέας Σμύρνης που απαιτεί ήθος και εντιμότητα
από όσους ασχολούνται με τα κοινά. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, η αναγνώριση των λαθών
μας όμως σημαίνει θάρρος και ανδρεία…
Ιδού, κύριε Κούπα η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Αν δεν το κάνεις, θα καθορίσω στη συνέχεια
την περαιτέρω στάση μου…»
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