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Με ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπύρος Κούρτης, ο οποίος το
Νοέμβριο του 2011 είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη του κ. Στάθη Κούπα "Νέα
Σμύρνη - Νέα Σελίδα" με την οποία είχε εκλεγεί, δηλώνει ότι
στηρίζει πλέον την παράταξη του κ. Νίκου Στέφου
"Συμμαχία Πολιτών για τη Ν. Σμύρνη". Στην ανακοίνωσή του ο κ. Κούρτης αναφέρει:

Νεοσμυρνιώτισσες και Νεοσμυρνιώτες, συναντηθήκαμε μαζί στις δημοτικές εκλογές του
2010 και με τιμήσατε με την ψήφο σας, στέλνοντας με να σας εκπροσωπώ στο Δημοτικό
Συμβούλιο της πόλης μας. Σήμερα όμως, τόσο η Πατρίδα μας όσο και η πόλη μας, βιώνουν,
τα αποτελέσματα των πολιτικών εκείνων που οδήγησαν, στην κοινωνική και οικονομική
παρακμή του τόπου μας και στον μαρασμό του λαού μας.
Η μέχρι τώρα πορεία μου στα δημοτικά και κοινωνικά δρώμενα της Νέας Σμύρνης, έχει
αποδείξει ότι είμαι απέναντι στη διαφθορά , στη «συναλλαγή» και στο βάλτωμα της πόλης
μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Νέα Σμύρνη, πέρα από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη από
ανθρώπους, που πέρα από την προσωπικότητα και την πολιτική τους προέλευση, έχουν και
την ικανότητα, να μας βγάλουν από τα αδιέξοδα που δημιούργησαν, ο παλαιοκομματισμός
και οι πολιτικοί που υπηρέτησαν το προσωπικό τους συμφέρον, αποστρέφοντας το βλέμμα
τους από τα προβλήματα του απλού πολίτη.
Με βάση τις σκέψεις αυτές, θέλω να σας ανακοινώσω ότι από σήμερα συμπαρατάσσομαι
και στηρίζω ολόψυχα, τον Νίκο Στέφο και την δημοτική του παράταξη, με σκοπό την
παρουσία μιας ακόμα πιο δυναμικής, ενιαίας και αγωνιστικής «Συμμαχίας Πολιτών για την
Νέα Σμύρνη». Στέκομαι στο πλευρό του γιατί πιστεύω ότι ο Νίκος Στέφος με το ήθος και
την εντιμότητα του είναι ο μόνος ικανός να ανατρέψει, την σχεδόν 15ετή κατεστημένη και
φθαρμένη άρχουσα δημοτική παράταξη, να σταθεί δίπλα στις αγωνίες και στα προβλήματα
των συμπολιτών μας και να δώσει τις λύσεις που έχουμε ανάγκη όλοι μας.
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Θέλουμε και Μαζί Μπορούμε
Σπύρος Κούρτης
Ιατρός - Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Σμύρνης
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