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Λίγες μέρες μόνο πριν τις δημοτικές εκλογές του 2014 και η πόλη μας ζει έντονα στο ρυθμό
των εκλογών. Οι 6 υποψήφιοι Δήμαρχοι συγκέντρωσαν συνολικά 371 υποψηφίους
συμβούλους, οι μισοί περίπου από τους οποίους εκτίθενται για πρώτη φορά στα κοινά,
καθώς υπήρξε μεγάλη ανανέωση στα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων και όλοι μαζί
ρίχτηκαν στη μάχη διεκδικώντας τη στήριξή μας.

Ο Σταύρος Τζουλάκης νυν Δήμαρχος κατεβαίνει ανεξάρτητος με 67 υποψηφίους. Στο
ψηφοδέλτιο του ενσωμάτωσε την παράταξη του πρώην υποψηφίου της ΝΔ κ. Στάθη Κούπα
και συμπεριέλαβε στελέχη της παράταξης του κ. Νεφελούδη, αλλά και αρκετά νέα
πρόσωπα. Τον στηρίζει επίσημα η τοπική ΔΗΜ.ΑΡ. και ανεπίσημα στελέχη των τοπικών
οργανώσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, δίνοντας πολυφωνικό χαρακτήρα στην παράταξή του.

Ο επί 3 τετραετίες Δήμαρχος Γιώργος Κουτελάκης κατεβαίνει ανεξάρτητος με 66
υποψηφίους και τον στηρίζει ο επίτιμος Δήμαρχος της πόλης μας Μπάμπης Μπεχλιβανίδης.
Μετά τη διάσπαση της πλειοψηφούσας παράταξης συγκρότησε νέο ψηφοδέλτιο στο οποίο
συμμετέχουν κατά 80% νέα πρωτοεμφανιζόμενα πρόσωπα όλων των αποχρώσεων.
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Ο Παναγιώτης Πάντος στηρίζεται επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Ανδρέα
Νεφελούδη αρχηγό της παράταξης «Η Νέα Σμύρνη Αλλάζει». Κατεβαίνει με ανανεωμένο και
ενισχυμένο ψηφοδέλτιο με 80 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους τους περισσότερους
από όλες τις παρατάξεις, αριθμό ρεκόρ για το Δήμο μας, που φαίνεται να του δίνει
ιδιαίτερη δυναμική.

Ο Νίκος Στέφος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος (προέρχεται από τη ΝΔ) με 44 υποψήφιους. Ο
Άγγελος Βρεττός στηρίζεται επίσημα από το ΚΚΕ και κατεβαίνει με 62
υποψήφιους, ο
Αλέξανδρος Παπασπυρίδης
στηρίζεται από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και διάφορες συλλογικότητες της πόλης και κατεβαίνει με
52 υποψήφιους.

Οι περισσότεροι συνδυασμοί είχαν ως αρχικό στόχο τους την επάνδρωση των ψηφοδελτίων
τους με 62 συμβούλους, ο οποίος ήταν ο ανώτατος αριθμός που όριζε ο νόμος για το
μέγεθος του Δήμου μας. Λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάρτισης ψηφοδελτίων ο
αριθμός αυτός αυξήθηκε ξαφνικά σε 82, αριθμό που μόνο η Δημοτική Κίνηση Στροφή Ν.
Σμύρνης επέλεξε και κατάφερε να προσεγγίσει συγκεντρώνοντας 80 υποψήφιους. Τη
μικρότερη συμμετοχή συγκέντρωσε το ψηφοδέλτιο του κ. Στέφου με 44 υποψήφιους (όριο
για τη συγκρότηση ψηφοδελτίου ήταν οι 42) χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι θα έχει και
την αντίστοιχη θέση στην τελική κατάταξη στην οποία φαίνεται να διεκδικεί την 3η ή 4η
θέση.

Σ’ αυτές τις εκλογές οφείλουμε όλοι να είμαστε παρόντες. Σε μια κοινωνία που πληρώνει
καθημερινά λάθη, παραλείψεις και εσφαλμένες επιλογές οφείλουμε να συμμετέχουμε.
Χρέος όλων μας να ενημερωθούμε για τις δράσεις και τα προγράμματα των παρατάξεων,
να αναζητήσουμε τους ικανούς και να τους δώσουμε τη δύναμη να κάνουν τη Νέα Σμύρνη
μας ακόμα καλύτερη πόλη. Ευχή όλων μας να εκλεγούν οι καλύτεροι!
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