ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ

Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2009 18:00

Από την άλλη πλευρά τώρα ο κ. Κούπας δήλωσε απολύτως σύμφωνος με τις
ανεξαρτητοποιήσεις των δύο συμβούλων, άλλωστε τους το είχε ζητήσει και ο ίδιος όταν
άρχισαν οι συγκρούσεις. Για την ακρίβεια τους ζήτησε αρχικά να παραιτηθούν εντελώς
από το αξίωμά τους (αν συνέβαινε αυτό θα καταλάμβαναν τις θέσεις τους οι δύο πρώτοι
επιλαχόντες του συνδυασμού ο κ. Τάσος Μιχαηλίδης και η κα Αναστασία Ιντζόγλου) γιατί
γνώριζαν από την αρχή το πρόγραμμα και τις πολιτικές θέσεις της παράταξης στην οποία
συμμετείχαν, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε, αφού κανείς δεν απεμπολεί εύκολα ένα αξίωμα το
οποίο έχει κεδρίσει.
Η μόνη λύση, λοιπόν, ήταν να «χωρίσουν τα τσανάκια τους», όπερ και εγένετο με μερικούς
μήνες καθυστέρησης...
Ο κ. Κούπας δήλωσε ότι οι πολιτικές πράξεις του καθενός κρίνονται από τη συνέπεια, την
καθαρότητα και την ευκρίνεια τους από το λαό σε ένα βάθος χρόνου. Γιατί με το πέρασμα
του χρόνου θα φανούν οι «προσωπικές στρατηγικές, οι ύστερες σκέψεις και οι επιδιώξεις
του καθενός», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κούπας, τέλος, ανέφερε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω, θα συνεχίσει
να αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αντιπολιτεύεται τη Δημοτική Αρχή, γιατί γι’ αυτό τον
εξέλεξε ο λαός της Ν. Σμύρνης.
Στην απάντησή του βέβαια προς τους δύο ανεξάρτητους πλέον συμβούλους, ο κ. Κούπας
ανέφερε ότι δεν ανησυχεί ούτε για τον εαυτό του ούτε για την παράταξή του και όποιος
νομίζει ότι θα τον πλήξει σύντομα θα αντιληφθεί ότι ματαιοπονεί...
Από που προκύπτει η σιγουριά του κ. Κουπά δεν γνωρίζω... Λέτε να γνωρίζει κάτι που
εμείς δεν γνωρίζουμε;
Πάντως στην κοπή πίτας της παράταξής του παραβρέθηκε ο Βουλευτής κ. Ντινόπουλος, ο
Δήμαρχος Π. Φαλήρου κ. Χατζηδάκης, ο πρ. Υπουργός και Πρόεδρος της Βουλής κ. Ξαρχάς,
ενώ έστειλαν χαιρετισμούς ο Ζαγορίτης, ο Παπαθανασίου, ο Σπηλιωτόπουλος, ο Καμένος, η
Παπακώστα και πολλοί άλλοι, γεγονός ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό.
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