
 

 
Γραφείο Παράταξης | ∆. Τ. Σεχιώτη 38-40, Τρίπολη 221 00 | Τ. 2710 223823, 225351 | F. 2710 241485 

Ε. tsiamo@otenet.gr | www.allazoumetadedomena.gr 

 
 ΤΡΙΠΟΛΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Στις 3-04-2015 έδωσα  συνέντευξη στα τοπικά  ΜΜΕ για το εκρηκτικό θέµα της αποκοµιδής των 

απορριµµάτων που βασάνιζε τότε τον Δήµο Τρίπολης. Αναφέρθηκα, µεταξύ άλλων, ονοµαστικά στον 

συνάδελφο Ηλία Κούρο. Επίσης αναφέρθηκα στον Ηλία Κούρο στη συνεδρίαση του δηµοτικού 

συµβουλίου  της  19 Μαΐου 2015, πάλι για το ίδιο θέµα, των απορριµµάτων.  

Ο Ηλίας Κούρος για τα όσα είπα στις παραπάνω δηµόσιες τοποθετήσεις µου, θεώρησε τον εαυτόν 

του προσβεβληµένο και άσκησε εναντίον µου αγωγή που εκδικάζεται στις 20-01-2017 και κατέθεσε και 

µήνυση εναντίον µου. 

Προς αποφυγή συγχύσεων,  παρερµηνειών, αλλά και για οριστική επίλυση της διαφοράς που 

ανέκυψε, δηλώνω: 1) Τιµώ τον συνάδελφο Ηλία Κούρο.  Δεν είχα καµιά πρόθεση να θίξω την τιµή, 

υπόληψη και την προσωπικότητά του. Κάποιοι υψηλοί τόνοι και υπερβολικές εκφράσεις που υπήρξαν, 

οφείλονται στην ένταση εκείνων των ηµερών και στο πλαίσιο του Δηµοσίου διαλόγου και στο 

δικαιολογηµένο ενδιαφέρον µου για το θέµα των απορριµµάτων και την γνωστή ευαισθησία µου µέσα 

από αγώνες που έχω δώσει για το κλείσιµο της χωµατερής στο Πλάτωµα. 2)   Δεν θεωρώ ούτε τώρα, 

αλλά ούτε και  τότε πίστευα, πως ο Ηλίας Κούρος µε τις προτάσεις που είχε δηµοσίως εκφράσει, 

εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί  κάποια συµφέροντα, αλλά ότι οι προτάσεις του πήγαζαν και πηγάζουν 

και από την δική του αγωνία να δοθεί λύση στο οξυµένο τότε πρόβληµα. 

      Άλλωστε, το σύνολο των πολιτών του Δήµου µας γνωρίζει ότι ποτέ δεν µε ενδιέφερε η οποιαδήποτε 

προσωπική αντιπαράθεση µε κανέναν Δηµοτικό Σύµβουλο. Αυτό που επιδιώκω εγώ και η παράταξή 

µου, είναι η καθιέρωση του «αυτοδιοικητικού πολιτισµού» και θα συνεχίσουµε τους αγώνες µας στο 

Δηµοτικό Συµβούλιο για την επίλυση των προβληµάτων που απασχολούν και βασανίζουν την 

καθηµερινότητά των συµπολιτών µας, µακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις.   

Ο Επικεφαλής της παράταξης 
 

Νίκος Τσιαµούλος 


