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Την ίδρυση του Σωματείου «Κίνηση Πολιτών Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα» ανήγγειλε επίσημα
η παράταξη του υπ. Δημάρχου κ. Στάθη Κούπα την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2007 το πρωί κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου με στόχο
την ενημέρωση των φίλων και των μελών της παράταξης. Ο κ. Κούπας κάλεσε τους φίλους
της παράταξής του να συμμετέχουν στο νέο Σωματείο και να ενισχύσουν έτσι τη δύναμη και
το έργο της παράταξης.

Την ίδρυση του Σωματείου «Κίνηση Πολιτών Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα» ανήγγειλε επίσημα
η παράταξη του υπ. Δημάρχου κ. Στάθη Κούπα την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2007 το πρωί κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου με στόχο
την ενημέρωση των φίλων και των μελών της παράταξης. Ο κ. Κούπας κάλεσε τους φίλους
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Σκοπός του νέου Σωματείου θα είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Ν. Σμύρνης, ο διάλογος με πρόσωπα, οργανώσεις
και ενώσεις προσώπων για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας, η διοργάνωση ομιλιών –
διαλέξεων, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε θέματα οικολογικού, περιβαλλοντικού, ιστορικού
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η συνεργασία με
πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις.
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Το Σωματείο δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οικονομικοί του πόροι θα είναι οι
συνδρομές των μελών του, οι δωρεές, οι επιχορηγήσεις κλπ. Θα διοικείται από 7μελές
Διοικ. Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Ο κ. Κούπας ανέφερε ότι οι
αρχαιρεσίες θα γίνουν άμεσα και αμέσως θα οριστούν και επιτροπές ανά θεματικές
ενότητες.

Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου εκτός από τον κ. Κούπα και τους δημοτικούς συμβούλους της
παράταξής του αναφέρονται οι κ.κ. Κ. Σιαδήμας, Ι. Δημάκης, Λ. Καρφής, Ν. Αντωνόπουλος,
Σ. Μπουχλης, Ι. & Δ. Θεοδώρου, Γ. Λαρίσσης, Α. Ζέρβας, Ε. Παπαϊωάννου – Παπαδημητρίου,
Α. Ζαχαρία, Μ. Κολλιοπούλου, Χ. Γκάτσης, Η. Λακαφώσης, Ι. Καλογιαννίδης, Χ. Κονταξής,
Α. Χορέν, Αικ. Μεϊντανά, Γ. Στάθης, Π. Περιμένης, Ν. Γιαννακούρης, Χ. Σοκόλη, Σπ.
Κοκκινόπουλος, Θ. Κουτσογιάννης, Κ. Παπαδάκος, Κ. Μιχαλακόπουλος, Μ. Καραμανώφ, Π.
Ξανθόπουλος, Χ. Λάγιος, Ν. Μυλωνάς, Ι. Πλέλλης, Λ. Τσιάρας, Κ. Τσιαβού, Χρ. Χατζηπλής,
Δ. Δασκαλόπουλος και Αν. Μιχαηλίδης, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν
υποψήφιοι δημ. Σύμβουλοι με την παράταξη του κ. Κούπα στις Δημ. Εκλογές του 2006.
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