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Ο Δημοτικός

Σύμβουλος  

Σωτήρης Ησαΐας 

εναντίον ΣΥ.ΡΙΖ.Α!

Μειώσεις 

δημοτικών τελών

από 6% έως 50%!

Συνέντευξη του

Σωτήρη Παπαμιχαήλ

προέδρου ΠΑΟΔΑΠ

σελ. 11

“Στόχος της νέας

διοίκησης είναι να

καταστήσουμε την

Αγία Παρασκευή 

πρότυπη πόλη 

πολιτισμού και 

αθλητισμού!”
σελ. 6 - 7

σελ. 10

σελ. 9
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Αγ. Παρασκευής 
Σωτήρης Ησαΐας 
εναντίον ΣΥΡΙΖΑ!

Σφοδρή σύγκρουση με τον Αντιπεριφερει-
άρχη και δημοσιογράφο Γιώργο Καρα-
μέρο και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
Στάθη Λεωτσάκο είχε ο πολιτικός επιστή-
μων – διεθνολόγος και δημοτικός σύμβου-
λος της Αγ. Παρασκευής Σωτήρης Ησαΐας
στο «Αποκαλυπτικό δελτίο» του “EXTRA
CHANNEL” της 27ης Οκτωβρίου 2014. 
Το συγκεκριμένο δελτίο είχε ως κύριο θέμα τις
αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες των γονιών για
την «καγκελόφραχτη παρέλαση» στη Θεσσα-
λονίκη, με τον κ. Ησαΐα να δηλώνει ότι τέσσερα
σημεία από την τοποθέτηση που έχει κάνει ο 
κ. Καραμέρος τον είχαν προσβάλει ως Έλληνα.
Ο κ. Καραμέρος έσπευσε να του απαντήσει ότι αισθανόταν το «ίδιο ‘Ελληνας»
μ΄εκείνον και τον ρώτησε το «γιατί» την «Ελληνικότητα» του δεν την προσέ-
βαλαν «άλλα θέματα».
Επειδή ο κ. Καραμέρος στο πάνελ της συζήτησης εμφανιζόταν με την ιδιότητα
του δημοσιογράφου, ο κ. Ησαΐας του ζήτησε να ξεκαθαρίσει προς τον ίδιο αλλά
και προς τους τηλεθεατές με ποια από τις δύο ιδιότητες του  θα λάμβανε μέρος
στην όλη συζήτηση, για να λάβει την απάντηση : «Εσείς τι είστε; Σας βλέπω να
φοράτε χρυσό ρολόι και γραβάτα αλλά δεν ξέρω ποιος είστε!».
Στο σημείο αυτό, παρενέβη η κ. Ανδριάνα Ζαρακελη, η οποία είχε και την
ευθύνη της εκπομπής και προσπάθησε να λειτουργήσει «πυροσβεστικά»
εξηγώντας στον κ. Καραμέρο ότι ο κ. Ησαΐας εκπροσωπούσε στη συγκεκριμένη
συζήτηση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κι ότι είχε εκλεγεί δημοτικός
σύμβουλος στο δήμο της Αγ.Παρασκευής.
Ο κ. Ησαΐας απευθυνόμενος προς τον κ. Καραμέρο του τόνισε με έμφαση ότι
δεν θα παρασυρόταν από τον άκρατο λαϊκισμό και τις προσωπικές επιθέσεις
που του είχε εξαπολύσει κι ότι θα εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους ένιω-
σε προσβεβλημένος ως Έλληνας από αυτά που είχε πει.
Ο πρώτος λόγος για την προσβολή για τον κ. Ησαΐα, είχε να κάνει με τα «ελικο-
πτεράκια» που πετούσαν στη διάρκεια της παρέλασης, λέγοντας ότι οποιοδή-
ποτε «εργαλείο» και «μέσο» θα διασφάλιζε επιπρόσθετη ασφάλεια προς τους
παρελαύνοντας και τους θεατές εκείνον τον εύρισκε απόλυτα σύμφωνο.  
Αναφερόμενος στον δεύτερο λόγο, ο κ. Ησαΐας απευθυνόμενος προς τον κ. Καρ-
αμέρο, του είπε ότι την επόμενη ημέρα στην οποία θα συμμετείχε ως Αντιπερι -
φερειάρχης στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αθήνας, θα μπορούσε αν ήθελε να
επιλέξει αντί της εξέδρας των επισήμων το «πεζοδρόμιο» για να εισπράξει
άμεσα την απάντηση από τον κ. Καραμέρο: «Ναι με το λαό θα είμαι στο πεζο-
δρόμιο και δεν θα πάω με τα «χρυσά ρολόγια» και τα «μανικετόκουμπα» στις
εξέδρες…».   
Όπως ήταν φυσικό οι τόνοι της αντιπαράθεσης «ανέβηκαν» και οι ιδεολογικές
αντιπαραθέσεις έδωσαν τη θέση τους σε προσωπικές επιθέσεις.
Ο κ. Ησαΐας του είπε: «Εγώ αντίθετα από σας δεν εισπράττω χρήματα
από το «Δημόσιο» αλλά εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και συνέχισε
λέγοντας ότι τις όποιες «αποδοχές» από την ιδιότητα του δημοτικού
συμβούλου τις διαθέτει στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες προτρέπο -
ντας τον κ. Καραμέρο να πράξει το ίδιο με το μισθό που «Αντιπεριφε-
ρειάρχη» που λαμβάνει μηνιαίως…
Η κ. Ζαρακελη, κατάφερε να επαναφέρει την ηρεμία και στις δύο πλευρές, με
αποτέλεσμα ο κ. Ησαΐας ν΄αναφέρει τους άλλους δύο λόγους οι οποίοι ήταν α)
το γεγονός ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στις παρελάσεις το κάνουν αυτό
εθελοντικά και β) ότι η περίφραξη ήταν κατά τη γνώμη του επιβεβλημένο μέτρο,
επειδή η Θεσσαλονίκη είχε βιώσει την διακοπή της παρελάσεως και την «επίθ-
εση» προς τους επισήμους και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στη συνέχεια υπήρξε αντιπαράθεση (καθαρά πολιτική) μεταξύ του κ. Ησαΐα και
του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λεωτσάκου με θέμα τα σχολικά βιβλία και το
«Πως» θέλουν τη διαπαιδαγώγηση των νέων τα δύο κόμματα για να αναζωπυ -
ρωθεί και πάλι η αντιπαράθεση «Ησαΐα – Καραμέρου» με αφορμή την αναφο-
ρά του πρώτου σε προσλήψεις καθαριστριών από τη Νομαρχία από ιδιωτικές
εταιρίες.
Στον ισχυρισμό αυτό αντέδρασε ο κ. Καραμέρος λέγοντας ότι: « Λέτε αηδίες κ.
Ησαΐα … αυτά είναι ψέματα… είστε χειρότερος κι από τον Άδωνι!»… και να
κλείσει η εκπομπή με τον κ. Ησαΐα να λέει: «Κάποια στιγμή οι καθαρίστριες θα
πρέπει να μάθουν την αλήθεια…».  
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