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Την ανεξαρτητοποίηση τους από την παράταξη «Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα» του κ. Στάθη
Κούπα στην οποία ανήκαν, ανακοίνωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημήτρης Μπίσαλας
και Ανδρέας Πάγκαλης.
Οι παραπάνω σύμβουλοι με ανακοίνωσή τους που διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του
Δημ. Συμβουλίου στις 31/3/2009 επισημοποίησαν οριστικά τη ρήξη τους με τον αρχηγό της
παράταξης που είχε ξεκινήσει να διαφαίνεται από τον Ιανουάριο όταν δεν ακολούθησαν τη
γραμμή της παράταξής τους κατά τις δημαιρεσίες.
Στην επιστολή τους οι ανεξάρτητοι πλέον δημοτικοί σύμβουλοι κατηγορούν τον αρχηγό
της παράταξης κ. Κούπα για «μονοφωνία της παράταξης, για πολιτική ύβρεων και
προσωπικών επιθέσεων εναντίον της συμπολίτευσης, για αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις
κ.ά.».
Ο κ. Κούπας δήλωσε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι δύο σύμβουλοι «επιτέλους
βρήκαν το απαιτούμενο πολιτικό θάρρος» να διαχωρήσουν τη θέση τους από την παράταξη
αφού δεν καλύπτονται πλέον πολιτικά, όπως τους είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή.
Τέλος, ανέφερε ότι όσοι προσπαθούν να πλήξουν τον ίδιο και την παράταξη σύντομα θα
αντιληφθούν ότι ματαιοπονούν.

Η επιστολή ανεξαρτοποίησης των κ.κ. Μπίσαλα και Πάγκαλη:

Μια φιλελεύθερη ομάδα πολιτών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων μεταξύ αυτών ο
Ανδρέας Πάγκαλης και ο Δημήτρης Μπίσαλας συμμετείχαμε στην αναμέτρηση των
δημοτικών εκλογών του 2006 με την παράταξη Νέα Σελίδα, καθώς θέλαμε να δώσουμε μια
νέα πνοή στην τοπική αυτοδιοίκηση και την πόλη μας. Πιστέψαμε στο πρόσωπο του
αρχηγού της παράταξής μας, στην πολιτική του ήθους και των προτάσεων. Δώσαμε τον
καλύτερο μας εαυτό και από την τελική κατάταξη φαίνεται ότι βοηθήσαμε σε μεγάλο βαθμό
αυτή την προσπάθεια. Όμως άλλες αρχές είχαμε συμφωνήσει κατά την δημιουργία της
παράταξης μας και με άλλες αρχές υποχρεωθήκαμε να λειτουργήσουμε στη συνέχεια. Κατ’
αρχάς δεν εφαρμόστηκε η αρχή του διαλόγου και της συναίνεσης. Είχαμε συμφωνήσει ότι
σε όποια όργανα θα είχαμε εκπροσώπηση, σ’ αυτά οι εντεταλμένοι θα είχαν λόγο και θα
γινόταν σεβαστή η γνώμη τους από όλους μας, σεβόμενοι πάντα τις αρχές της παράταξής
μας. Δεν συμφωνήσαμε ποτέ στη μονοφωνία της παράταξης από τον αρχηγό της. Δεν
συμφωνήσαμε ποτέ στην πολιτική των ύβρεων και των προσωπικών επιθέσεων εναντίον
της συμπολίτευσης. Δεν συμφωνήσαμε ποτέ στην αντιπολίτευση χωρίς προτάσεις και στην
αντιπολίτευση με ενστάσεις επί της διαδικασίας και μόνο. Θεωρούμε δε ότι οι απόψεις που
έχουν εκφραστεί κατά καιρούς από την παράταξή μας δεν υπηρετούν την μεγάλη
φιλελεύθερη παράταξη και λειτουργούν στα πλαίσια και μόνο της προσωπικής
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ματαιοδοξίας του αρχηγού της. Άλλωστε η εμπάθεια που εκφράζεται για κάποιους
ανθρώπους ακόμη και ομοϊδεάτες, δεν εκφράζουν την πλειοψηφία της παράταξης. Μάλιστα
ο αρχηγός της δημοτικής μας παράταξης ενώ διατείνεται ότι εκπροσωπεί τον φιλελεύθερο
κόσμο της Ν. Σμύρνης συμφώνησε πολλάκις με τη μείζονα αντιπολίτευση με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει εκπροσώπησή μας στην ΤΕΔΚΝΑ ή σε άλλους φορείς που θα μπορούσαμε να
αγωνιστούμε για το καλό των φιλελεύθερων ιδεών μας. Σε αντάλλαγμα έλαβε οφίτσια μόνο
για τον εαυτό του, πουλώντας ουσιαστικά τις ιδέες που διατείνεται ότι διατηρεί.
Δεχόμαστε προσωπικές επιθέσεις από κάποιους ανθρώπους σε σπίτια και στο δρόμο
μόνο και μόνο επειδή δεν δεχόμαστε να εφτελίζεται έτσι ο πολιτικός μας χώρος από
άγαρμπες πολιτικές κινήσεις του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης που όλοι είχαμε με
ανιδιοτέλεια στηρίξει, μόνο και μόνο επειδή έχουμε γνώμη. Χωρίς πρόγραμμα και χωρίς να
δίνουμε το λόγο στους πολίτες τις πόλης και παρά τις δικές μας προσπάθειες σε αυτή την
λανθασμένη πολιτική, κόπηκε ο ομφάλιος λώρος με το λαό και τα προβλήματα της
καθημερινότητάς του.
Σε αυτήν την κατάσταση αντιδρούμε και συνεχίζουμε την προσφορά μας μακριά από
άρρωστες λογικές και συνεπώς διαχωρίζουμε τη θέση μας από την μονόχνοτη,
προσωποπαγή και αυτοκρατορική λειτουργία της παράταξης Νέα Σελίδα.
Συνεχίζουμε να υπηρετούμε τη φιλελεύθερη παράταξη χωρίς αγκυλώσεις και παρωπίδες
εφαρμόζοντας τα άρθρα 94 και 98 του κώδικα, για το καλό όλων των πολιτών της Ν.
Σμύρνης και όχι κάποιων μεμονωμένων. Κάθε δημοτικού σύμβουλου το έργο κρίνεται από
τις παρεμβάσεις και το έργο του. Σε μας λοιπόν δεν αρκεί να γεμίζουμε τα πρακτικά των
δημοτικών συμβουλίων με ύβρεις της Νέας Σελίδας. Δε μας εκπροσωπεί αυτό το
ξεφτισμένο νέο. Προχωρούμε ανεξάρτητα με μοναδικό μας σκοπό στο να συμβάλλουμε για
μια καλύτερη ποιότητα ζωής αυτής της πόλης που αγαπάμε.

Η τοποθέτηση του κ. Στάθη Κούπα, αρχηγού της παράταξης &quot;Νέα Σμύρνη Νέα Σελίδα&quot; στο Δημ. Συμβούλιο μετά τη δήλωση ανεξαρτοποίησης των κ.κ.
Μπίσαλα και Πάγκαλη:

Είχα πεί στους δύο συναδέλφους πριν τα Χριστούγεννα και σε κατ΄ιδίαν συζήτηση, πως
αφου αισθάνονται οτι δεν καλύπτονται πολιτικά από την παράταξη και τον συνδυασμό μας
καλό θα ήταν να αποχωρήσουν και όχι να καταφεύγουν στην τακτική του «αντάτικου» μη
έχοντας μάλιστα επιχειρηματολογήσει ποτέ υπέρ οποιασδήποτε άλλης πολιτικής θέσης
στο Δημοτικό Συμβούλιο στα διάφορα θέματα που ανέκυπταν. Επειδή δε, έχουν εκλεγεί με
τη δική μας παράταξη και ήταν γνώστες του προγράμματος και των πολιτικών μας θέσεων,
το πρέπον και το πολιτκά έντιμο θα ήταν να παραιτηθούν απ΄το αξίωμα του Δημοτικού
Συμβούλου.
Και ότν διαπίστωσα ότι δεν είχαν καμμιά διάθεση να απεμπολήσουν το αξίωμα του
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Δημοτικού Συμβούλου τότε τους προέτρεψα να ανεξατητοποιηθούν και να εκφράζουν έτσι
την προσωπική τους πολιτική θέση και άποψη με επιχειρήματα, όπως οφείλει να πράττει
κάθε υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος.
Τον ένα εξ΄αυτών μάλιστα τον προκάλεσα επίμονα να το πράξει στη συνάντηση της
Δημοτικής ομάδας πριν τις Δημαιρεσίες. Αρνήθηκε να το πράξει!!
Και είπα τότε πως δεν θέλω να έλθω στη δυσάρεστη θέση να το πράξω για λογαρισμό του
με δική μου δήλωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν το έπραξα!!
Κατόπιν αυτών είναι προφανές πως με βρίσκει απολύτως σύμφωνό η σημερινή δήλωση
των συναδέλφων και χαίρομαι που επιτέλους βρήκαν το απαιτούμενο πολιτικό θάρρος να
το πράξουν!!
Οι πράξεις όλων μας κρίνονται από τους ανθρώπους.
Οι πολιτικές μας πράξεις όμως, κρίνονται από την συνέπεια την καθαρότητα την
ευκρίνεια. Και κρίνονται σε βάθος χρόνου!! Κρίτης όλων η κοινή γνώμη και ο Λαός!!
Γιαυτό και δεν ανησυχώ για τον εαυτό μου και την παράταξη μας. Παραμένω σταθερά
τοποθετημένος αντιπολιτευτικά προς την παρούσα Δημοτική Αρχή. Εξ ΄αλλου σ΄αυτή τη
θέση μας εξέλεξε ο Λαός της Νέας Σμύρνης, στις εκλογές του 2006.
Όποιοι νομίζουν πως θα με πλήξουν προσωπικά και παραταξιακά αργά ή γρήγορα θα
αντιληφθούν ότι ματαιοπονούν!!
Και τότε θα φανούν οι «προσωπικές στρατηγικές» οι ύστερες σκέψεις και οι επιδιώξεις
καθ΄ενος από μας.
Ο αγώνς συνεχίζεται και δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω ούτε ένα βήμα πίσω!!
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