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Την παραίτηση του κ. Σπύρου Κούρτη, ο οποίος στις 16/11/2011 ανεξαρτητοποιήθηκε
από την παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης
ζητούν ο αρχηγός της παράταξης κ. Κούπας (φωτο), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξής του και ο Υποψ. Σύμβουλος κ. Στ. Παππάς
...

Αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Κούρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε το λόγο
ο κ. Στάθης Κούπας ο οποίος είπε:
«Με εκπλήσσει η ενέργεια του κ. Κούρτη. Δεν με είχε προειδοποιήσει και δεν είχαμε ποτέ
πολιτική διαφωνία μέχρι τώρα.
Το ξέρουν πάρα πολύ καλά, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής μας, το ξέρετε κι
όλοι εσείς μέσα σ’ αυτήν την αίθουσα. Τρέφω φιλικά αισθήματα κι εκτιμώ τον κ. Κούρτη.
Φιλελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, ο καθένας μπορεί να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο
πολιτεύεται. Ο λαός είναι εδώ και κρίνει τις ενέργειες καθενός από μας.
Ωστόσο θέλω να υπενθυμίσω στον κ. Κούρτη και στους Δημοτικούς Συμβούλους της
Παράταξης και στο Σώμα, ότι ο κ. Κούρτης ήλθε μαζί μας λίγο πριν τις Δημοτικές Εκλογές.
Μέχρι τότε ήταν πολιτικός φίλος του κ. Στέφου - όπως έλεγε ο ίδιος και όπως ήταν η
πραγματικότητα. Πολιτεύτηκε με εμάς, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος και σήμερα
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αποφασίζει να συνεχίσει ανεξάρτητος.
Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι να καταλάβουμε, ότι ανεξάρτητος δεν εκλέγεται κανένας. Ό
λοι εκλεγόμαστε μέσα από κάποιο Συνδυασμό. Όποιος θέλει λοιπόν ν’ ακολουθήσει
ανεξάρτητη πολιτική πορεία, παραιτείται κι από Δημοτικός Σύμβουλος. Αυτό όμως είναι μια
άλλη υπόθεση κι αφορά μιαν άλλη αντίληψη και νοοτροπία.
Ευχαριστώ τον κ. Κούρτη για τη συνεργασία μας μέχρι σήμερα. Είναι πολιτικό σφάλμα αυτό
που κάνει και θα το αντιληφθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Σε ότι αφορά την παράταξή μας κι εμένα προσωπικά, μαθημένα τα βουνά απ’ τα χιόνια !!
Είμαι χρόνια συνεπής σ’ αυτά που λέω και πράττω μέσα κι έξω απ’ το Δημ. Συμβούλιο.
Γι’ αυτό και δεν προτίθεμαι να κάνω ούτε ένα βήμα πίσω.»

Επιστολή των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης “ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΠΑΣ”
«Η Δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΠΑΣ» συνεχίζει και
στην νέα Δημοτική περίοδο ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, να είναι έντονα ενεργή τόσο στο
Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στα Νομ. Πρόσωπα του Δήμου και τις επιτροπές.-Συνεπείς
στις βασικές πολιτικές μας αρχές, στεκόμαστε κριτικά στο έργο της Δημοτικής Αρχής,
προασπίζοντας τα συμφέροντα Δημοτών του ΔΗΜΟΥ.
-Συμπαραστεκόμαστε στους Οικονομικά αδύναμους και τους άνεργους.
-Ελέγχουμε τα Οικονομικά στοιχεία του ΔΗΜΟΥ με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας και
την διαφύλαξη της ισότητας έναντι όλων των Δημοτών.
-Καταθέτουμε συγχρόνως και τις δικές μας προτάσεις, αναδεικνύοντας τις πολιτικές μας
σε όλους του τομείς δράσης του ΔΗΜΟΥ.
-Με πνεύμα ομονοίας και ουσιαστικής συνεργασίας πέρα και πάνω από λαϊκίστικες
πολιτικές που χαϊδεύουν αυτιά και αποπροσανατολίζουν από την ουσία των προβλημάτων,
παλεύουμε ειλικρινά για την ανεύρεση ουσιαστικών λύσεων.
-Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης, συμμετέχουμε και συνεχίζουμε ενωμένοι να
εκφράζουμε την πολιτική αυτή.
-Δηλώνουμε αβίαστα την πίστη μας στις αρχές της παράταξης «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ - ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΠΑΣ», όπως αυτές περιέχονται στο Προεκλογικό μας πρόγραμμα,
τιμώντας την ψήφο των Δημοτών που μας εμπιστεύθηκαν.
Σε ότι αφορά τα περί φαυλοκρατίας και πολιτικού - κοινωνικού αμοραλισμού, ο χρόνος έχει
αποδείξει ότι δεν μας αγγίζουν, ούτε προσωπικά ούτε παραταξιακά.
Όπως ο χρόνος επίσης, θα δείξει αν ισχύσει το ίδιο και γι’ αυτούς που σήμερα τα
εκτοξεύουν ασυλλόγιστα κι ανέξοδα !!
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