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Στις δικαστικές αίθουσες φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η πολιτική αντιπαράθεση των μελών
της δημοτικής παράταξης του κ. Κούπα κ.κ. Ι. Δημάκη και Ι. Καλογιαννίδη με τα δύο
αποχωρήσαντα μέλη κ.κ. Δ. Μπίσαλα και Ανδρ. Πάγκαλη, τα οποία είχαν ανεξαρτητοποιηθεί
το μήνα που μας πέρασε από την παράταξη «Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα». Οι ανεξάρτητοι
πλέον σύμβουλοι κ.κ. Πάγκαλης και Μπίσαλας θεώρησαν δυσφημιστικό το περιεχόμενο
επιστολής σχετικής με την αποχώρησή τους που δημοσιεύτηκε στις 25/4 στην εφημερίδα
«Επίκαιρα» και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να στραφούν δικαστικά εναντίον των
συντακτών της επιστολής κ.κ. Δημάκη και Καλογιαννίδη.

Με μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επίκαιρα» δύο μέλη της δημοτικής
παράταξης του κ. Κούπα οι κ.κ. Ιωάννης Καλογιαννίδης και Ιωάννης Δημάκης απάντησαν με
σκληρή γλώσσα στην πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση των κ.κ. Μπίσαλα και Πάγκαλη από την
δημοτική παράταξη «Νέα Σμύρνη – Νέα Σελίδα». Οι δύο συντάκτες της αποστολής αφού
περιγράφουν λεπτομερώς μια σειρά από ενέργειες των δύο ανεξάρτητων πλέον συμβούλων
εν κατακλείδι τους αποκαλούν «αποστάτες».
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 19ης Μαΐου ο κ. Πάγκαλης
αναφερόμενος στην επίμαχη επιστολή και αφού σχολίασε το γεγονός ότι αυτή δεν εξηγεί
την έννοια της αποστασίας, αναφέρθηκε επικριτικά στο γεγονός ότι η επιστολή
δημοσιεύτηκε χωρίς τα ονόματα των συντακτών, αλλά μόνο με τη σημείωση ότι τα ονόματά
τους είναι στη διάθεση της εφημερίδας. Ο κ. Πάγκαλης κατηγόρησε τους συντάκτες της
επιστολής για έλλειψη πολιτικού θάρρους και τόνισε ότι θα επιληφθεί πλέον η δικαιοσύνη
επί του θέματος, άποψη που βρήκε σύμφωνο και τον κ. Μπίσαλα.

Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους

Η εφημερίδα μας επικοινώνησε με τους δύο συντάκτες της επίμαχης επιστολής
και διευκρίνισε τα εξής: Πρώτον ότι οι δύο συντάκτες λειτούργησαν ως μέλη της
παράταξης τους και όχι χρησιμοποιώντας την κομματική τους ιδιότητα, ούτε
εκπροσωπώντας το κόμμα τους, όπως ο τίτλος με τον οποίο δημοσιεύτηκε η
επιστολή άφηνε να εννοηθεί και δεύτερον ότι επειδή η επιστολή είχε σταλεί από
την ηλεκτρονική διεύθυνση της παράταξης και δεν μπορούσε ηλεκτρονικά να
υπογραφεί, είχαν από την αρχή επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον εκδότη της
εφημερίδας «Επίκαιρα» και είχαν επιβεβαιώσει ότι είναι οι συντάκτες της
επιστολής γεγονός που, όπως τόνισαν στην εφημερίδα μας, ουδέποτε αρνήθηκαν.
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«Δεν λειτούργησα ούτε ως μέλος της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ στην οποία
ανήκω, ούτε ως γαλάζιο στέλεχος, όπως γράφτηκε. Είμαστε μέλη της παράταξης
του κ. Κούπα και η επιστολή αυτή ήταν η αντίδρασή μας σε ένα εσωτερικό
πρόβλημα της παράταξής μας. Διαβεβαίωσα από την αρχή τον εκδότη της
εφημερίδας «Επίκαιρα» όπου δημοσιεύτηκε η επιστολή, ότι είμαι ένας από τους
συντάκτες της επιστολής και δεν το αρνήθηκα στη συνέχεια. Η φυσική μου
υπογραφή δεν μου ζητήθηκε εκ των προτέρων, αλλά εκ των υστέρων, αν ο εκδότης
θεωρούσε ότι ήταν πρόβλημα έπρεπε να μας είχε ζητήσει να υπογράψουμε πριν τη
δημοσίευση... » δήλωσε στην εφημερίδα μας ο κ. Καλογιαννίδης, ενώ ο κ. Δημάκης
ανέφερε και αυτός με τη σειρά του «Επιβεβαιώσαμε από την πρώτη στιγμή ότι
είμαστε οι συντάκτες της επιστολής και δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Ως εκ τούτου
θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για τη φυσική μας υπογραφή, την οποία
εξάλλου κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλη
χρήση. Οι χαρακτηρισμοί που μας απευθύνει ο εκδότης που δημοσίευσε την
επιστολή μας, ανήκουν σ’ αυτόν που τους απευθύνει...».
Ο αρχηγός της παράταξης ο κ. Κούπας, τέλος, με δηλώσεις του στην εφημερίδα
μας ανέφερε ότι συμφωνεί πλήρως με το κείμενο της επιστολής και αν οι
συντάκτες της διωχθούν θα είναι στο πλευρό τους.

Η απάντηση περί «αποστασίας»

Σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι κ.κ. Μπίσαλας και Πάγκαλης, αλλά και
σε ερωτήσεις που τους έθεσε η εφημερίδα μας, σχετικά με το χαρακτηρισμό «αποστάτες»
που τους αποδόθηκε οι δύο σύμβουλοι απάντησαν σχετικά:
Ο κ. Πάγκαλης αφού σχολίασε τις ενέργειες του αρχηγού της παράταξης κ. Κούπα
πολιτικά ανώριμες, ανέφερε ότι κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και τόνισε:
«Κτυπάμε το καμπανάκι για να μάθει ο κόσμος τί συμβαίνει στην παράταξη, όχι για να
προσβάλουμε ή να θίξουμε κάποιο πρόσωπο. Θέλουμε να προσβάλουμε και να θίξουμε τον
τρόπο σκέψης και πολιτικής έκφρασης...
Δεν θεωρήσαμε σωστό να παραιτηθούμε, αλλά να ανεξαρτητοποιηθούμε. Όταν
παραιτείσαι είναι σαν να προσβάλεις αυτούς που σε ψήφισαν. Και εμένα δε με ψήφισαν
μόνο παραταξιακά αλλά γιατί είμαι κοντά στους δημότες μας εδώ και 20 χρόνια».
Ενώ ο κ. Μπίσαλας ανέφερε χαρακτηριστικά: «...Στηρίξαμε με τον κ. Πάγκαλη την κίνηση
Κούπα στη ΝΔ και προεκλογικά ήμασταν συνέχεια δίπλα του. Αυτό που κάναμε δεν είναι
αποστασία. Ανήκω στο χώρο της ΝΔ και εκεί θα παραμείνω. Άλλοι ήρθαν ενώ δεν ήταν σ’
αυτό το χώρο και αν ξαναφύγουν εγώ ακόμα εδώ θα είμαι... Δεν θεωρώ ότι έφυγα, απλά
ανεξαρτητοποιούμαι...
Ο κόσμος δεν στηρίζει άλλο αυτή την κίνηση μου το λέει καθημερινά. Δεν έχω να
απολογηθώ τίποτα σε κανέναν. Ήμουν παρών στο 99% των συμβουλίων και πάντα κατέθετα
τις απόψεις μου, όμως με τον κ. Κούπα δεν είχαμε καμία επικοινωνία πολιτικά.
Τον τιμώ ως άνθρωπο και ως καθηγητή, η διαφωνία μου είναι ο χειρισμός του επί
δημοτικών πραγμάτων. Φύγαμε γιατί δεν μπορούμε να χρεωθούμε άλλο αυτά που
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γίνονται...»
Τέλος και οι δύο ανεξάρτητοι πλέον σύμβουλοι ξεκαθάρισαν ότι ακόμα και αν ο κ. Κούπας
ξαναπάρει το χρίσμα της ΝΔ δεν θα ξανακατεβούν μαζί του, δήλωσαν ότι αν η ΝΔ κατεβεί
στις επόμενες δημοτικές εκλογές με μια ενωτική πρόταση για όλους αυτούς που έχουν
φύγει από την παράταξη θα την στηρίξουν, ενώ ήταν κατηγορηματικοί ότι μέχρι σήμερα δεν
έχουν κάνει καμία συζήτηση και δεν έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε
άλλη παράταξη.
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