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Ο επί 20 χρόνια (1973-1994) ιστορικός Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης Μπάμπης
Μπεχλιβανίδης με δήλωσή του προς τον τύπο εκφράζει τη στήριξή του στο ψηφοδέλτιο του
Γιώργου Κουτελάκη και αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΑΜΠΗ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ

Αγάπησα και αγαπώ αυτήν την πόλη που μεγάλωσα, την πόλη που έστησαν και θεμελίωσαν
οι γονείς μας με κόπους και ιδρώτα, σε χρόνους σκληρούς και δίσεκτους.
Η ζωή που δεν είναι πάντα ίδια, τα ‘φερε έτσι ώστε να βρεθώ μπροστά στην ευθύνη να την
υπηρετήσω, να συνεχίσω το έργο που ξεκίνησαν με αγάπη και προσδοκίες να αναστήσουν
την όμορφη πατρίδα που βίαια ξεριζώθηκαν απ’ αυτήν. Ένα έργο δύσκολο. Τα προβλήματα
πολλά και μεγάλα. Προσπαθήσαμε.

Αν τα καταφέραμε, η κρίση δεν είναι δική μας.
Η συμβολή και η συμμετοχή των συμπολιτών μας που αγωνίστηκαν όλα τα χρόνια στην
προσπάθεια αυτή δεν οφείλεται μόνο στην αγάπη της πόλης μας, αλλά και στην πίστη του
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ρόλου της Τ.Α. στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο νεαρός Γιώργος Κουτελάκης. Ένας νέος φιλόδοξος, που άκουγε και
μάθαινε. Ένας νέος διορατικός. Οι καιροί αλλάζουν και μαζί και οι ανάγκες της ζωής. Τα
μέσα, οι δυνατότητες, οι οικονομικές πηγές και οι αντιλήψεις αλλάζουν και απαιτούν νέους
ανθρώπους.
Ο Γ. Κουτελάκης το κατάλαβε αυτό και το έκανε πράξη και κυριαρχική του υποχρέωση .
Χωρίς να υποτιμήσει τίποτε από τα πολλαπλά προβλήματα της πόλης ρίχνει το βάρος της
προσπάθειάς του στον τομέα της κοινωνικής ανάγκης που μαστίζει τώρα την χώρα μας.
Να γιατί υποστηρίζω το Γιώργο Κουτελάκη και τον βοηθώ.
Ο Κουτελάκης έχει την ικανότητα , ξέρει τι θέλει και τι πρέπει.
Ξέρει να ξεχωρίζει το σήμερα από το χθες και το χθες από το αύριο.
Οι καιροί απαιτούν και χρειάζονται ηγέτες.
Γι’ αυτό είμαι κοντά του.
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