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Πολιτισμένα, με διακριτικές αιχμές, απαγγελίες ρητών και αφιερώσεις ποιημάτων,
αποχώρησε από την παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπύρος Κούρτης, ο οποίος έκανε τελικά πράξη κατά τη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου
2011 τη φημολογούμενη εδώ και καιρό ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη “Νέα
Σμύρνη - Νέα Σελίδα”...
Ο κ. Κούρτης διαχώρισε τη θέση του από τις πολιτικές του τέως
αρχηγού του κ. Στάθη Κούπα με αφορμή την αρχική άρνηση του κ. Κούπα να υπογράψει μαζί
με τις άλλες 4 παρατάξεις της αντιπολίτευσης την πρόταση αντίστασης στο “χαράτσι” (την
οποία όμως ο κ. Κούπας υπερψήφισε κατά τη συζήτηση του θέματος και άλλαξε αμέσως και
θέση στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου και κάθισε εκ δεξιών του κ. Στέφου, χωρίς αυτό
να σημαίνει απαραίτητα κάτι… (ή μήπως σημαίνει;)
Ο κ. Κούπας στις πρώτες του δηλώσεις μετά το γεγονός δήλωσε έκπληκτος, αφού, όπως
ανέφερε, δεν είχε προηγηθεί κάποια πολιτική διαφωνία τους ή κάποια άλλη ενημέρωση από
τον κ. Κούρτη. Δεν φάνηκε όμως να πτοείται καθότι “Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια”, όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, εννοώντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που του “φεύγουν”
σύμβουλοι (στις δύο τετραετίες που είναι αρχηγός παράταξης ο κ. Κούπας έχουν
αποχωρήσει κατά σειρά ο κ. Δρακούλης, ο κ. Μπίσαλας και ο κ. Πάγκαλης), αλλά η
παράταξη συνέχισε την πορεία της.
Ο κ. Κούπας χαρακτήρισε πολιτικό λάθος την ανεξαρτητοποίηση του κ. Κούρτη και τόνισε
ότι “δεν εκλέγεται κανείς ανεξάρτητος”, υπονοώντας σαφώς ότι αν δεν είχε κατεβεί με το
συνδυασμό του δεν θα είχε εκλεγεί.
Οι δύο άνδρες, πάντως, με ιδιαίτερη αβρότητα αντάλλαξαν ευχαριστίες για τη συνεργασία
τους, ενώ αποχωρίστηκαν εν τω μέσω χειροκροτημάτων της πλειοψηφίας των δημοτικών
συμβούλων, που φαίνεται να ενθουσιάστηκαν με τους στίχους με τους οποίους
αποχαιρέτησε τον αρχηγό του ο κ. Κούρτης: «Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα,
οι καπετάνοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα!».
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