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Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένα κολυμβητήριο…

σελ. 6

Σωτήρης Ησαΐας:
«Η Ελλάδα δεν είναι
Ισλανδία και ο Αντώνης Σαμαράς
δεν θα μπορούσε ποτέ να αφήσει
τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν».
σελ. 11

Ανεξαρτητοποιήθηκε
η Δημοτική Σύμβουλος
Μαργαρίτα
Δημητρίου - Καβρουδάκη
σελ. 5

“Στην περίπτωση της
αξιοποίησης του
“Γιαβάσειου” τίθεται
θέμα “Αδιαφάνειας”
Γεράσιμος Βλάχος
Δημοτικός Σύμβουλος - Φαρμακοποιός
σελ. 8
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11
Βασίλης Γιαννακόπουλος
προς Διονύση Λέκκα:
«Είσαι ηλίθιος…
είστε για τα σίδερα και τα μπάζα»

Μια από τις ελάχιστες φωνές
που αισιοδοξούν για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας
είναι αυτή του Πολιτικού Επιστήμονα
–
Διεθνολόγου
Σωτήρη Ησαΐα, ο οποίος
εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία σε τρείς εκπομπές του
δημοσιογράφου Άκη Παυλόπουλου (Έξτρα Τσάνελ) με
τίτλο «Αποκαλυπτικό Δελτίο».
Είτε κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις πολιτικές απόψεις που
πρεσβεύει ο κ. Ησαΐας, το μόνο
σίγουρο είναι ότι αυτές πρέπει να
καθίστανται σεβαστές και να ακουστούν προσεχτικά. Ιδιαίτερα
όσες σχετίζονται με την οικονομία, διότι παρατηρώντας κανείς τις
προβλέψεις του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία
δύο χρόνια θα διακρίνει ότι το ποσοστό απόκλισης από το να
γίνουν πραγματικότητα είναι περίπου 5%.
Ο κ. Ησαΐας λοιπόν, ο οποίος είναι συνδημότης μας κι έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Βασίλη Ζορμπά,
στις τοποθετήσεις του στις εκπομπές του Φεβρουαρίου –Μαρτίου
της εν λόγω εκπομπής, εστιάστηκε στο γεγονός ότι ο ελληνικός
λαός υφίσταται μεγάλη δοκιμασία. Ο Δημτικός Σύμβουλος υπενθύμισε ότι η «Εθνική κυβέρνηση» έχει διάρκεια ζωής
μόλις οκτώ μηνών κι ότι το μέγεθος και η φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τρικομματική Εθνική κυβέρνηση δεν
είναι δυνατόν να λυθούν μέσα σ΄ ένα τόσο μικρό χρονικό
διάστημα, εκφράζοντας κατηγορηματικά την άποψη ότι η μόνη
λύση που υπάρχει είναι αυτή που ακούει στο όνομα «Ανάπτυξη»
και η οποία κατά τη γνώμη του θα ξεκινήσει στο τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο κ. Ησαΐας επιχειρηματολογώντας κατά τις συζητήσεις με τους
εκπροσώπους άλλων κομμάτων, είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι σαν
την Ισλανδία κι ότι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν θα
μπορούσε ποτέ ν’ αφήσει τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν και
κατ’ επανάληψιν εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας.
Δικαιολογώντας την αισιοδοξία του ο κ. Ησαΐας, αναφέρθηκε
στην ευρωπαϊκή ενίσχυση της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας των νέων με το ποσό των 16,3 δις ευρώ,
αλλά και στο γεγονός ότι ο Ο.Τ.Ε που προχώρησε στην έκδοση πενταετούς ομολόγου και «ζητούσε» 700.000.000
ευρώ προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για 1,9
δις ευρώ!
Ο κ. Ησαΐας υπεραμύνθηκε του «Ιδιωτικού τομέα» λέγοντας ότι
«Ματώνει» από το 2008 με απολύσεις, κλείσιμο βιομηχανιών,
βιοτεχνιών και με τεράστιες πιέσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να κλείσουν τις
επιχειρήσεις τους, ότι ο τομέας αυτός «μετρά» 1.300.000 άνεργους σε αντίθεση με τον «Δημόσιο»… και προέβλεψε ότι η
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα προέλθει από αυτόν και
μόνο αυτόν τον τομέα.
Τέλος απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με την αισιοδοξία του
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο κ. Ησαΐας στάθηκε στα
εξής σημαντικά κατά τη γνώμη του γεγονότα, δηλαδή στην έκθεση της Κομισιόν με την οποία αποδίδονται εύσημα στην
Ελληνική κυβέρνηση, στην για πρώτη φορά από την έναρξη της
κρίσης εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων της περσινής
χρονιάς, στους ρυθμούς ανάπτυξης του 2013 που κινούνται
στο 0,6% και στις προβλέψεις που θέλουν να υπάρξει το 2014
Δημοσιονομικό πλεόνασμα.
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Γνώμες/Απόψεις...

Για άλλη μια φορά το επίπεδο διαλόγου και συζήτησης του Δημοτικού
Συμβουλίου άγγιξε «Γηπεδικά συνθήματα» με κύριο πρωταγωνιστή (για
δεύτερη φορά) τον πρώην δήμαρχο Βασίλη Γιαννακόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο της συμπολίτευσης κ. Διονύση Λέκκα.
Όλα ξεκίνησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 27/02/2013
όταν ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος με αφορμή τα φαινόμενα «Θεομηνίας» που ζήσαμε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, κατήγγειλε την Δημοτική Αρχή για ολιγωρία στην
απομάκρυνση ενός πεσμένου δέντρου και την αποκατάσταση των ζημιών στην οδό
Αρτέμιδος.
Συγκεκριμένα ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι η ολιγωρία του Δήμου κράτησε δύο
μέρες με το δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά να του απαντά ότι ψεύδεται διότι την ίδια μέρα
(Παρασκευή), ώρα 5:30 το απόγευμα το πεσμένο δέντρο είχε μαζευτεί.
Ο πρώην δήμαρχος επέμεινε στην θέση του εξηγώντας ότι ο ίδιος ήταν παρών και αυτόπτης μάρτυρας κι ότι ο δήμαρχος κακώς ανεβάζει τους τόνους διότι η τοποθέτησή του
ήταν υπό μορφή… ερώτησης.
Αμέσως μετά ακούστηκαν από τα έδρανα της συμπολίτευσης θυμωμένες φωνές απογοήτευσης λόγω της αλλαγής στάσης του κ. Γιαννακόπουλου (από κατάφαση σε
ερώτηση), με τον τελευταίο να κοιτά απορημένος τους Δημοτικούς Συμβούλους της
παράταξης του κ. Ζορμπά και να τους ρωτά γιατί δυσανασχετούν.
Ο κ. Ζορμπάς από την πλευρά του εκμεταλλεύτηκε το συμβάν και άρχισε να
επιτίθεται στον κ. Γιαννακόπουλο για την απραξία του ως μέλος Διοικήσεων
του Δήμου αλλά και ως δημάρχου που είχε διατελέσει. Έτσι λοιπόν ο νυν δήμαρχος κατηγόρησε τον κ. Γιαννακόπουλο για το Οικοδομικό Τετράγωνο 118 στην περιοχή του Τσακού και την ανεπιτυχή εκμετάλλευσή του από τον ίδιο και τις προηγούμενες διοικήσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Αν μάζευαν εδώ και 20 χρόνια 5.000
ευρώ κάθε μήνα θα είχε απαλλοτριωθεί… εγώ όταν ήμουν αντιδήμαρχος Καθαριότητας επί Σιδέρη εξοικονόμησα χρήματα και αγόρασα απορριμματοφόρα που είχε
ανάγκη ο Δήμος!». (Για το τι πιστεύει βέβαια ο κ. Ζορμπάς για το Ο.Τ. 118 και τις κινήσεις του στο θέμα αυτό μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο «Τίτλοι τέλους για το
Ο.Τ.118»).
«Αν φέρετε χαρτιά ότι αγοράσατε τα απορριμματοφόρα θα πείτε ότι θα παραιτηθείτε
ή ότι θα πάτε με τα πόδια μέχρι την Ισπανία;» ανταπάντησε με ρητορική ερώτηση ο κ.
Γιαννακόπουλος ισχυριζόμενος ότι τα απορριμματοφόρα που ανέφερε ο κ. Ζορμπάς
είχαν δρομολογηθεί από τη δική του θητεία 2000 – 2002 και επεσήμανε ότι δεν μπορεί να απολογείται για τα τελευταία 25 χρόνια διοίκησης της πόλης κάθε φορά που ο κ.
Ζορμπάς δεν έχει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που του θέτει.
Οι τόνοι έπεσαν για λίγο με τις γενικές απαντήσεις που δόθηκαν για τη διαδικασία με
την οποία επενέβη ο Δήμος για τη συλλογή του κομμένου πεύκου από τους αντιδημάρχους καθαριότητας κ. Παναγόπουλο και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο
Τσιαμπά.
Το λόγο στη συνέχεια ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσης Λέκκας ο οποίος διέψευσε τη μαρτυρία του κ. Γιαννακόπουλου περιγράφοντας την πορεία που κάνει από
την οικία του μέχρι την Αγ. Ιωάννου. Συγκεκριμένα ο κ. Λέκκας είπε ότι κατοικεί στην
οδό Τρωάδως και ότι για να πάει στο φαρμακείο που δουλεύει μπορεί να ακολουθήσει
δύο δρόμους, ένας εκ των οποίων είναι και η Αρτέμιδος, από την οποία τη συγκεκριμένη μέρα είχε περάσει το απόγευμα.
Ο κ. Λέκκας λοιπόν είπε ότι δεν υπήρχε κανένα πεσμένο δέντρο την ώρα που ο ίδιος
πέρασε για να εισπράξει την εξής απάντηση από τον κ. Γιαννακόπουλο: «Με λες
ψεύτη; Είσαι ηλίθιος! Είστε για τα «Σίδερα»… είστε για τα «Μπάζα».. Δεν
πέρασες ποτέ από εκεί!».
Αμέσως μετά το άκουσμα αυτών των εκφράσεων υπήρξε αρκετή ένταση στο Δημοτικό
Συμβούλιο με τον κ. Λέκκα έξαλλο από τις προσβολές, και χωρίς ποτέ να έχει προσβάλλει με τέτοιοες εκφράσεις Δημοτικό Σύμβουλο, να ανταπαντά : «Ψέματα λες..
εσύ είσαι ηλίθιος! Τι έκανα; Πέταξα; Σήκωσα το δέντρο;».
«Λυπάμαι για το επίπεδό σου!» είπε ο κ. Γιαννακόπουλος και αφού ηρέμησαν κάπως
τα πράγματα επέμεινε στο ότι δεν έθεσε ποτέ καταγγελία αλλά ερώτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο και ζήτησε συγγνώμη για τις εκφράσεις του.
Το έλασσον συμβάν για το οποίο ακούστηκαν τόσο προσβλητικές εκφράσεις
μεταξύ Δημοτικών Συμβούλων και ταυτόχρονα γειτόνων δείχνει:
1) Την δύσκολη θέση των κ. Γιαννακόπουλου και κ. Κρητικίδη να αντιμετωπίζουν τη
συμπολίτευση σχεδόν μόνοι τους μετά τις αποχωρήσεις των Γαβρά, Γουργούλη και
Δημητρίων με αποτέλεσμα οι δύο πρώτοι αρκετές φορές να χάνουν την ψυχραιμία τους
2) Το γεγονός ότι
α) οι Δημοτικές Εκλογές είναι κοντά (Ιούνιος 2014), β) το κεντρικό πολιτικό τοπίο είναι
θολό, γ) οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι πολλοί και κανείς δεν ξέρει τι θα
κάνουν στο μέλλον δημιουργεί ακόμα περισσότερη ένταση σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του Σώματος.

Σωτήρης Ησαΐας:
«Η Ελλάδα δεν είναι
Ισλανδία και ο Αντώνης
Σαμαράς δεν θα μπορούσε
ποτέ να αφήσει τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν».

