ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ κ.κ. ΠΑΓΚΑΛΗ, ΜΠΙΣΑΛΑ
Τετάρτη, 03 Μάρτιος 2010 12:50

Οι δύο ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νέας Σμύρνης κ.κ. Δημήτρης Μπίσαλας και
Ανδρέας Πάγκαλης οι οποίοι πριν από ένα χρόνο περίπου ανεξαρτητοποιήθηκαν από την
παράταξη «Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα – Στάθης Κούπας» εξέδωσαν στις 3 Μαρτίου 2010
Δελτίο Τύπου. Οι δύο σύμβουλοι «Για την αποκατάσταση της αλήθειας», όπως αναφέρουν
οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους, μας ενημερώνουν για τη δράση και τη στάσή τους τον ένα
αυτό χρόνο της ανεξαρτητοποίησής τους....

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

Τον τελευταίο καιρό λέγονται και γράφονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία
σχέση με την πραγματικότητα. Κάποιοι λέγοντάς τα γίνονται ακόμη πιο γραφικοί. Από τις
31-3-2009 που καταθέσαμε το κείμενο της ανεξαρτητοποίησής μας στο Δημοτικό
Συμβούλιο, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το τι γίνεται στην «παράταξη» του κ. Κούπα.
Αντίθετα δεχτήκαμε κρίσεις και συκοφαντίες πάρα πολλές. Όσον αφορά την κριτική πάντα
την δεχόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι με τον διάλογο λύνονται και παρεξηγήσεις. ΄Οσον
αφορά τις συκοφαντίες δεν καταθέσαμε μήνυση ούτε στα «γαλάζια στελέχη» ούτε στον κ.
Κούπα για τα όσα γράψανε και δεν είχαν το θάρρος να τα υπογράψουν… Αυτό το κάναμε
όχι από μεγαλοψυχία αλλά από απαξίωση σ΄ αυτούς που δεν έχουν το θάρρος της γνώμης
τους και θέλουν να κινούνται στην ανωνυμία.
Συνεχίσαμε στα Δημοτικά Συμβούλια και στα Νομικά Πρόσωπα να ψηφίζουμε τις
προτάσεις, που είναι για το καλό της πόλης (όπως κάναμε πάντα), άσχετα από ποια
παράταξη έρχεται η πρόταση. Ποτέ δεν είχαμε συνδιαλλαγές και ποτέ δεν κάναμε
μυστικές συμφωνίες με ΚΑΝΕΝΑΝ. Κάποιοι από αυτούς που μας συκοφαντούν το έκαναν…
με επιτυχία μάλιστα!!!! Επειδή τα σχόλια πάνε και έρχονται, οφείλουμε όχι να
απολογηθούμε, αλλά να ενημερώσουμε.
Οι δύο υπογραφόμενοι Πάγκαλης Ανδρέας και Μπίσαλας Δημήτριος δεν είχαμε, δεν
έχουμε και δεν θέλουμε να έχουμε, ούτε επαφές ούτε συναντήσεις με τον κ. Κούπα και την
«παράταξή» του. Μιλάμε για την παράταξη των Δημοτικών εκλογών και όχι για το κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο ήμασταν και είμαστε μέλη και συμμετέχουμε σε όλες τις
διαδικασίες.
Επειδή είμαστε ειλικρινείς οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η Δημοτική Σύμβουλος και
Υποψήφια Βουλευτής κα Δήμητρα Νάνου δεν έχει καμία σχέση με τις συκοφαντίες και τις
απειλές που εκτοξεύονται σε βάρος μας.

ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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