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Την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του και των πρώτων 25 υποψηφίων του συνδυασμού
του «Συμμαχία Πολιτών» ανακοίνωσε πρόσφατα σε εκδήλωση στο Σπόρτιγκ ο Νίκος
Στέφος. Ο κ. Στέφος δήλωσε ότι δεν καταβαίνει στις εκλογές ως κομματικός υποψήφιος
και προτίθεται να καταθέσει την κομματική του ταυτότητα (σ.σ. είναι μέλος της ΝΔ)
αμέσως μετά την εκλογή του.

Στην ομιλία του ο κ. Στέφος ανέφερε ότι στόχος του είναι να βάλει τέλος στο καθεστώς
κακοδιαχείρισης, το οποίο υποστηρίζει ότι υπάρχει στο Δήμο μας, και αν εκλεγεί θα καλέσει
το ΣΔΟΕ για να ελέγξει το ταμείο του Δήμου.
Δήλωσε επίσης ότι θα αξιοποιήσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την καταπολέμηση της
ανεργίας και την επιχειρηματικότητα των νέων ανέργων για να δώσει δουλειά στους
Νεοσμυρνιούς.
«Στην εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ο ρόλος του Δήμου για την ανάκαμψη της
οικονομίας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της επιχειρηματκότητας είναι
ιδιαίτερα σημαντικός...
Τα κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία είναι καλά αλλά δεν αποτελούν τη λύση στα
σημερινά προβλήματα. Οι νεοσμυρνιώτες δεν είναι ζητιάνοι για να ζητούν ελεημοσύνες.
Απαιτούν δουλειά και αξιοπρέπεια...» ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέθεσε την πρόταση
δημιουργίας στο Δήμο μας ενός “επιχειρηματικού χωριού” με χρηματοδότηση από το νέο
ΕΣΠΑ όπου θα έχουν την έδρα τους ήδη λειτουργούσες ή υπό σύσταση νέες επιχειρήσεις
και θα τους παρέχονται υπηρεσίες νομικού, συμβουλευτικού και λογιστικού χαρακτήρα.

Μετά την ομιλία του ο κ. Στέφος παρουσίασε τους πρώτους 25 υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού του οι οποίοι είναι οι εξής:
Αλίνα Αντωνιάδη Καθηγήτρια Γαλλικών
Παντελής Βιτοράτος Δικηγόρος
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Φώτης Γκαντίνης Ελεύθερος Επαγγελματίας
Μανώλης Γρηγοράκης Ιδιωτικός Υπάλληλος
Στέλιος Δημόπουλος Ελ.
Τάκης Ιωαννίδης Λογοτέχνης – Συγγραφέας
Γρηγόρης Καμενάκης Δημ. Υπάλληλος - Οικονομολόγος
Κώστας Καρδαμάκης Ελ. Επαγγελματίας
Λεωνίδας Κοντώσης Ιδ. Υπάλληλος, Προπονητής Ποδοσφαίρου
Δημήτρης Λαμπρίδης Στέλεχος Τραπεζών
Γιάννης Λιάπης Ταξίαρχος ε.α.
Μάριος Λυμαράκης Ιδιωτικός Υπάλληλος
Παρασκευή Μισαηλίδου
(ΠΩΛΙΝΑ) τραγουδίστρια
Βασίλης Μίτζελος Ιατρός
Κώστας Ξαρχάς Εσωτερικός Ελεγκτής
Δημήτρης Πανταζής Εκδότης - Δημοσιογράφος
Αλέξανδρος Παυλίδης Χημικός
Ισίδωρος Ρούσσος Δημοσιογράφος
Άγγελος Σκοπελίτης Λογιστής - Οικονομολόγος
Λευτέρης Τσίγκος Ιδιωτικός Υπάλληλος
Δημήτρης Φίλιππας Ελεύθερος Επαγγελματίας
Ηλίας Φράγκος Τεχνικός Αεροσκαφών
Γιώργος Χαλκιάς Πολιτικός Μηχανικός
Μηλιά Χαλκίδου Στέλεχος S/M
Πάνος Χρονόπουλος Επιχειρηματίας
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