Ενημέρωση για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής σχετικά με το υποκατάστημα της Τράπεζας Πει

Σχεδόν ένας μήνας (!) πέρασε από την ημέρα που η δημοτική αρχή έφερε στο Δημοτικό
Συμβούλιο ψήφισμα για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο
Ασήμι και η γνωστή… συμμαχία της αντιπολίτευσης, θυμήθηκε τώρα να ασχοληθεί με αυτό
το τόσο σοβαρό για τον Δήμο μας ζήτημα. Όχι ασφαλώς για να συνδράμει στην προσπάθεια
που καταβάλλουμε, από την πρώτη στιγμή, σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς,
προκειμένου να αποτρέψουμε αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη. Αλλά για να μοιράσει…
ευθύνες (!), να ρίξει λάσπη και να προσπαθήσει (μάταια) να παραπλανήσει τους δημότες
μας, κατά την προσφιλή τακτική της. Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας:
- Η δημοτική αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα, εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσματος από το
Δημοτικό Συμβούλιο, ενημέρωσε την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, επικοινώνησε με
βουλευτές (κατατέθηκαν δύο ερωτήσεις στην Βουλή), εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ήταν και παραμένει σε ανοικτή γραμμή με
όλους τους τοπικούς φορείς, αναλαμβάνοντας και στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία
προκειμένου να αποτραπεί το κλείσιμο του υποκαταστήματος.
Όλο αυτό το διάστημα, σε ποιες ενέργειες προχώρησε η αντιπολίτευση; Γιατί
δεν συμμετείχε στην προσπάθεια αυτή, αλλά αδιαφόρησε πλήρως;
- Μόλις η δημοτική αρχή ενημερώθηκε για την συρρίκνωση της λειτουργίας του
υποκαταστήματος της Παγκρήτιας στους Αγίους Δέκα, άνοιξε δύο νέους λογαριασμούς:
στην Eurobank και στην Τράπεζα Πειραιώς (και μάλιστα στο υποκατάστημα Ασημίου!). Τα
2.000.000 ευρώ, όπως πολύ καλά γνωρίζει η αντιπολίτευση, μεταφέρθηκαν στην Eurobank
μόνο για λίγες ημέρες. Όταν οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας της Παγκρήτιας
στους Αγίους Δέκα (δύο φορές την εβδομάδα), τα χρήματα επέστρεψαν στον λογαριασμό
της Παγκρήτιας και παραμένουν εκεί!
- Κατά την διάρκεια της θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής, αποφασίστηκε η
εκ περιτροπής λειτουργία που οδήγησε στο οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος της
Τράπεζας Πειραιώς στην Αγία Βαρβάρα, καθώς και ο περιορισμός της λειτουργίας του
υποκαταστήματος της Παγκρήτιας στους Αγίους Δέκα. Τι έκανε ο τότε Δήμαρχος, κ.
Σχοιναράκης για να αποτρέψει αυτές τις εξελίξεις και ποιες ευθύνες έχει;
Η δημοτική αρχή, σε συνεννόηση με τα αρμόδια θεσμικά όργανα (Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Κρήτης, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και άλλους φορείς), συμμετέχει ενεργά
στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη πανελλαδικά και έχουν ως στόχο να
διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες δεν θα λειτουργούν με γνώμονα μόνο τους αριθμούς και τις
στατιστικές, αλλά θα λαμβάνουν υπόψη τους και τον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και τις
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είναι επιλογή της αντιπολίτευσης αν θα συμπορευθεί σε
αυτή την προσπάθεια ή αν θα συνεχίσει να επιδιώκει τον… θόρυβο άνευ ουσίας και την
χαμηλού επιπέδου αντιπαράθεση, προκειμένου να κρύψει την πολιτική γύμνια της.
(Ως προς την προσωπική επίθεση εναντίον του συνδημότη μας – συζύγου δημοτικού
συμβούλου της πλειοψηφίας και τους ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν αιτήματος μείωσης
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ενοικίου από πλευράς τράπεζας, το μόνο που θα σχολιάσουμε είναι: Ντροπή!)
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