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Δεν είναι η πρώτη φορά που η εφημερίδα μας γίνεται στόχος, εντελώς αντιδεοντολογικά,
από το συνάδελφο εκδότη κ. Νικάκη. Είναι γνωστή η προσπάθειά του να απομειώσει την
εγκυρότητα της εφημερίδας μας με υπονοούμενα, κρίσεις και επικρίσεις.
Πρόσφατα προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις, τονίζοντας ότι είμαστε η μόνη
εφημερίδα που γνώριζε και δημοσίευσε τη φοβερή πληροφορία, ότι το δημοτικό συμβούλιο
επρόκειτο να συνεδριάσει στις 7 Φεβρουαρίου! Και για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη
διάσταση στην «προνομιακή» τάχα ενημέρωση της εφημερίδας μας, τόνισε ότι ούτε οι
υπάλληλοι του δήμου, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι που ρώτησε δεν είχαν ενημερωθεί για
την εν λόγω συνεδρίαση!...
Προφανέστατα οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι που ρώτησε απουσίαζαν από τη συνεδρίαση
της 24ης Ιανουαρίου, όπου ο Δήμαρχος είχε ανακοινώσει δημόσια και από μικροφώνου το...
«αποκλειστικό» κατά τ’ άλλα δημοσίευμά μας, για το πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση.
Ο κ. Νικάκης, όμως, που ήταν παρών, έπρεπε να θυμάται, ότι σε ερώτηση του κ. Πάντου
προς το Δήμαρχο για το πότε θα έρθει προς συζήτηση ο Προϋπολογισμός ο κ. Τζουλάκης
είχε απαντήσει δημοσίως και ξεκάθαρα ότι: «Ο προϋπολογισμός θα έρθει στην Οικονομική
Επιτροπή την επόμενη Δευτέρα (ήτοι 31 Ιανουαρίου) και στο δημοτικό συμβούλιο τη
μεθεπόμενη Δευτέρα (ήτοι 7 Φεβρουαρίου)...».
Ανατρέξτε αγαπητέ συνάδελφε στα πρακτικά της συνεδρίασης της 24ης/1/2011 και μετά
σας παρακαλώ να διορθώσετε το ανακριβές δημοσίευμά σας και να ανακαλέσετε τα
προσβλητικά σας σχόλια, ως οφείλεται.
Παρακαλούμε να σέβεστε την πολυφωνία και την ύπαρξη της εφημερίδας μας, όπως εμείς
σεβόμαστε και υποληπτόμαστε την ύπαρξη της δικιάς σας εφημερίδας. Να σέβεστε τη
δημοσιογραφική δεοντολογία η οποία επιβάλλει «Να μην εκτοξεύετε εναντίον συναδέλφων
ασύστατες κατηγορίες και να αποφεύγετε τις προσωπικές αντεγκλήσεις δημόσια».
Η εφημερίδα μας δίνει φωνή σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, δεν διαστρεβλώνει τα
γεγονότα, δε συκοφαντεί κανέναν και δεν επιτρέπει σε κανέναν να τη συκοφαντεί.
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