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Με απόφαση του Δ.Σ. ο Σύλλογος Εστίασης του δήμου Αγρινίου κηρύσσει ανεπιθύμητους
όλους τους βουλευτές του νομού σχετικά με την στάση τους με το Σχέδιο "Αθηνά" Η
απόφαση τους αυτή προκαλεί την αντίδραση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας
Επαγγελματοβιοτεχνών

Αναλυτικα η ανακοίνωση του Συλλόγου Εστίασης:
"Tην περασμένη εβδομάδα στη βουλή ψηφίστηκε το περιβόητο νομοσχέδιο "ΑΘΗΝΑ" και
κάποιες τροπολογίες δια των οποίων η κυβέρνηση επιχειρούσε τη νομιμοποίηση του
προεδρικού διατάγματος!
Η πόλη μας ευελπιστούσε ότι οι βουλευτές του τόπου μας θα έκαναν το αυτονόητο..
Μετά την ψηφοφορία η ένωση εστίασης του δήμου Αγρινίου νιώθει την ανάγκη να
"ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ" δημόσια τους βουλευτές του τόπου μας κ.κ. Σαλμά και Καραγκούνη που
για άλλη μια φορά μπροστά στην επιλογή κομματική πειθαρχία ή το καλό (και δίκαιο!) του
τόπου διάλεξαν το πρώτο!!! Σαν καλοί "στρατιώτες" πειθάρχησαν στην εντολή να ΣΒΗΣΟΥΝ
από τον ακαδημαϊκό χάρτη την πόλη του Αγρινίου.. Μια πόλη που σφύζει απο τουρισμό,
βιομηχανίες, η ανεργία είναι στο 0,05% και γενικότερα η λέξη ανάπτυξη είναι συνώνυμη του
τόπου μας, θα ήταν υπερβολή να διατηρήσει και πανεπιστήμιο!!!
Αφού καταλάβαμε τους λόγους που το κάνατε αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ΟΙ
ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΞΑΝ...
Όσο για τους υπόλοιπους βουλευτές, θα θέλαμε να τους πούμε ότι η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τους
στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της βουλής και η ΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ των θέσεων της
πόλης για αυτόνομο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ τους κατατάσσει στην κατηγορία
"ΣΑΛΜΑ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ".

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ... ΤΙΠΟΤΑ!!! Το ΔΣ της Ένωση Εστίασης του δήμου Αγρινίου
προτείνει οι "κύριοι" βουλευτές να θεωρούνται ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ για τα καταστήματα της...
ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ...ΟΧΙ...
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ"

Το παραπάνω κείμενο, προκάλεσε την αντίδραση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας
Επαγγελματοβιοτεχνών Αιτωλ/νίας Γιώργου Πολύζου (φωτο), που εκλέγεται στην
Ομοσπονδία, από τον Σύλλογο Εστίασης, ο όποιος με δήλωση του ασκεί κριτική στην
απόφαση και στο γεγονός ότι επιρρίπτονται εξίσου ευθύνες σε όλους τους βουλευτές. Η
δήλωση του κ. Πολύζου, έχει ως εξής:
" H ισοπέδωση και η συλλήβδην καταδίκη των πάντων, όχι μόνο δεν προάγει το ανοιχτό
πνεύμα, τη δημοκρατία, την παιδεία και τον πολιτισμό μιας κοινωνίας, αλλά φανερώνει
άγνοια κι ακόμα διεγείρει όσους νοσταλγούν αλήστου μνήμης σκοτεινές εποχές.
Στο Δ.Τ. που δημοσιεύθηκε φαίνεται ότι οι συντάκτες του αδιαφορούν με τα παραπάνω,
αφού με απόφαση express του Δ.Σ., εκθέτουν, προβοκάρουν και καπελώνουν όλους τους
συναδέλφους επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης, βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι θύτες και
αγωνιστές, δημοκράτες και ναζί.
Είναι βέβαιο ότι το Αγρίνιο και κατʼ επέκταση η Αιτωλοακαρνανία, με τα χίλια-μύρια
προβλήματα που αντιμετωπίζει, έχει απέναντί του κυβερνητικούς βουλευτές (και το
δεκανίκι της χρυσής αυγής), με προεξάρχοντες στην καταστροφική πολιτική τα μέλη της
κυβέρνησης Μ. Σαλμά και Κ. Καραγκούνη. Όμως δεν μπορεί κανείς να ευθυγραμμίζει
αυτούς που υπηρετούν πειθήνια το μνημόνιο και εμπνεύστηκαν την ουσιαστική κατάργηση
του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο με εκείνους που αγωνίζονται στην κοινωνία και στη βουλή
για την άμεση απόσυρση του Σχεδίου Αθηνά.
Η απόφαση του Δ.Σ. που αναφέρει ότι όλοι οι Αιτωλ/νες βουλευτές, χωρίς εξαίρεση, είναι
ανεπιθύμητοι στα καταστήματα εστίασης, ως έχοντες τις ίδιες ευθύνες για το Σχέδιο
Αθηνά, εκτός από σκοταδιστική είναι και πονηρή (!!!), καθώς προσπαθεί με τερτίπια, να
καλύψει τους πραγματικούς ενόχους για την καταστροφή, κυβερνητικούς και
αυτοδιοικητικούς.
Η απόφαση του Δ.Σ. αφορά μόνο όσα μέλη του την ενστερνίζονται.
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Οι επαγγελματίες-συνάδελφοι στο χώρο της εστίασης, όπως και η κοινωνία του Αγρινίου
γνωρίζουν τους υπεύθυνους, γνωρίζουν και την αλήθεια!"
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