ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ
Δευτέρα, 03 Μάρτιος 2014 22:12

Την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές
πραγματοποίησε ο τ. Δήμαρχος Ν. Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης την Κυριακή 2
Φεβρουαρίου 2014 στον κατάμεστο Δημοτικό Κιν/φο «Σπόρτιγκ» ανοίγοντας πανηγυρικά
την προεκλογική περίοδο. Ο κ. Κουτελάκης φαίνεται να επανέρχεται δυναμικά, έχοντας στο
πλευρό του μέχρι στιγμής 12 Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφούσας παράταξης, αλλά
και πολλά νέα πρόσωπα...
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Κουτελάκης αναφέρθηκε απολογιστικά στα
βασικότερα έργα που έγιναν στην πόλη στις 3 τετραετίες της Δημαρχίας του και τόνισε ως
ένα από σπουδαιότερα επιτεύγματα της θητείας του την ισχυρή οικονομική θέση του Δήμου
μας, ο οποίος έχει, όπως ανέφερε, απόθεμα 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Κουτελάκης αναφέρθηκε επίσης στη διάσπαση του συνδυασμού της πλειοψηφούσας
παράταξης, χωρίς να κατηγορήσει το Δήμαρχο κ. Τζουλάκη, αλλά χρεώνοντας την στον
κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επιθυμεί να ελέγξει το Δήμο. Αναφέρθηκε
επίσης στην επιθυμία του για ανανέωση του συνδυασμού του με την ευκαιρία αυτή και
προέτρεψε το ακροατήριο να βοηθήσουν στην ανάδειξη νέων σε ηλικία και ιδέες προσώπων
στα χέρια των οποίων θα περάσει σταδιακά η διοίκηση του Δήμου.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΟ Γ. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ
40 περίπου συνδημότες μας μεταξύ των οποίων ο εμβληματικός αθλητής της ομάδας Πόλο
του Πανιώνιου Γιάννης Θωμάκος και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νόνι Λίμα, ο
δημοσιογράφος Δημήτρης Καραστεφανής, ο δημοσιογράφος Αλέξης Σπυρόπουλος, ο Αν.
Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών Γιάννης Βασιλόπουλος, προστέθηκαν στους 12
εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους και στηρίζουν ήδη την υποψηφιότητα του Γιώργου
Κουτελάκη και θα δώσουν μαζί του τη μάχη των δημοτικών εκλογών ως υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι στη Νέα Σμύρνη.
Τον κ. Κουτελάκη στηρίζουν στη νέα του προσπάθεια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της
πλειοψηφούσας παράταξης: Μαρίνα Ιακωβάκη, Ανδρέας Πάγκαλης, Άγγελος Σουρβίνος,
Αφροδίτη Μάντζιου, Ελένη Κασίμη, Θόδωρος Καστόρης, Δημήτρης Μπίσαλας, Διονύσης
Αρκαδινός, Αικατερίνη Κουτετέ, Φωφώ Μουτοπούλου - Φωτεινοπούλου, Φώτης Μαζαράκης,
Τάκης Τσακίρης.
Ανάμεσα στις νέες υποψηφιότητες οι οποίες ανακοινώθηκαν στην εναρκτήρια εκδήλωση
του συνδυασμού του Γιώργου Κουτελάκη στο Σπόρτιγκ, αλλά και αργότερα, βρίσκονται
επίσης με αλφαβητική σειρά οι εξής:
Βρασίδα Μαρία, Γεωργακάς Πέτρος, Θωμάκος Γιάννης, Ιντζόγλου Νατάσσα, Κεχαγιάς
Δημήτρης, Κοκκινάκης Θόδωρος, Μιχαηλίδης Δημήτρης, Ολύμπιος Μάριος, Πλατανιώτης
Πέτρος, Σολωμός Γιώργος, Σπυρόπουλος Αλέξης, Τραχίλης Ανδρέας, Τσαπάρας Πέτρος,
Χρυσίνη Βίκυ, Ηλιάδου Ελισάβετ, Μαρινάκη Εύη, Μπάστας Αποστόλης, Οικονόμου
Δημήτριος, Παπαδόπουλος Παύλος, Ρουσόπουλος Φώτης, Φράγκου Ρόζμαρι κ.ά.
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