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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Διευκρινίσεις δημάρχου, χωρίς μία συγνώμη!

Η θέση της δημοτικής αρχής για το επεισοδιακό συμβούλιο, χωρίς ωστόσο διάθεση αυτοκριτικής

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 12|02|2016 19:44

Η δημοτική αρχή με μία μακροσκελή τοποθέτησή της, παίρνει θέση για όλα όσα αφορούν στο πρόσφατο επεισοδιακό
δημοτικό συμβούλιο που διεκόπη λόγω της γνωστής απόπειρας επίθεσης στο Νίκο Κουρτζή. Ωστόσο από την ανακοίνωση,
λείπει από τον δήμαρχο αυτό που έπρεπε να είναι πρώτο: Η συγνώμη στους δημότες αλλά και στον δημοτικό σύμβουλο
Νίκο Κουρτζή...

Σχετικά με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 και τα όσα συνέβησαν θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε τα παρακάτω.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης ερωτήσεων για το προ ημερησίας διατάξεως ζήτημα της λειτουργίας της ΔΕΔΑΠΑΛ,
δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, παρά τα αντιθέτως οριζόμενα στον κανονισμό, να
διατυπώσουν όσα ερωτήματα επιθυμούν, χρησιμοποιώντας χρόνο πέραν των δύο λεπτών που έχουν στη διάθεσή τους,
έτσι ώστε να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Η παραπάνω διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς κανένα
πρόβλημα, παρά την ιδιαίτερα έντονη και σκληρή κριτική που ασκήθηκε από μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης,  μέχρι τη
στιγμή της κατάθεσης ερώτησης του κ. Κουρτζή. Ο εν λόγο Δημοτικός Σύμβουλος  και στις δύο τοποθετήσεις του
καταφέρθηκε με πρωτοφανείς απαξιωτικές εκφράσεις κατά πάντων εξαπολύοντας μομφές μάλιστα ενάντια στο μορφωτικό
επίπεδο των συναδέλφων του ακόμα και κατά της αισθητικής αντίληψής τους. Στην πέρα της μίας ώρας τοποθέτησή του,
καταστρατηγώντας κάθε έννοια κανονισμού περιορίστηκε μόνο στην ερώτηση για την λήξη της σύμβασης φιλικού του
προσώπου που εργάζονταν στη ΔΕΔΑΠΑΛ, έχοντας μάλιστα την συνεχή καθοδήγηση της νομικής συμβούλου της
συγκεκριμένης εργαζόμενης, η οποία βρισκόταν δίπλα του και την συμβουλευόταν. Καμία ερώτηση για τη λειτουργία της
ΔΕΔΑΠΑΛ και για όσα ο ίδιος συνεχώς κατήγγειλε το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, κατά τη δεύτερη τοποθέτησή του,
όταν δεν είχε άλλα ερωτήματα να θέσει, κατήγγειλε το οικονομικό και όχι το ιδεολογικό ξεπούλημα όλης της Δημοτικής
αρχής και ιδιαίτερα του Δημάρχου κ. Γαληνού, προσβάλλοντας πέρα από κάθε όριο την αξιοπρέπεια τόσο του ίδιου όσο
και των άλλων Δημοτικών Συμβούλων. Φυσικά, οι εντάσεις και τα γεγονότα που ακολούθησαν πρέπει να αποφεύγονται
από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του οποίου το ρόλο αναμφισβήτητα υποβαθμίζουν. Γεγονότα για τα
οποία όλοι θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Την ίδια όμως υποβάθμιση προκαλούν και οι χαρακτηρισμοί του κ. Κουρτζή, ο
οποίος αν δεν γνωρίζει τη βαρύτητα και το περιεχόμενο των ύβρεων που εκτοξεύει θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθεί.
Η συκοφαντία και η προσβολή του μορφωτικού επιπέδου και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων του, οι οποίοι είναι
πρώτα άνθρωποι και μετά Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχουν και τα όρια τους. Συνεπώς, η πέραν των αποδεκτών ορίων
οργισμένη αντίδραση όλων δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση, ούτε με την δήθεν αίσθηση απειλής σε ότι αφορά τη
δημοσιοποίηση των θεμάτων της ΔΕΔΑΠΑΛ ούτε φυσικά σε έπαρση του ίδιου του Δημάρχου λόγω διεθνών επαφών που
απορρέουν από τη διαχείριση του προσφυγικού.

Σε ότι αφορά την διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΔΑΠΑΛ, πέρα από τις απαντήσεις που
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Σε ότι αφορά την διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΔΑΠΑΛ, πέρα από τις απαντήσεις που
δόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο ίδιος ο κ. Γαληνός και όχι ο κ. Καραγεωργίου όπως γράφτηκε, πρότεινε εξ αρχής την
τοποθέτηση ορκωτού λογιστή, ώστε να υπάρχει άπλετο φως και καμία σκιά αδιαφάνειας. Δόθηκαν από τους αρμόδιους
αντιδήμαρχους συγκεκριμένες απαντήσεις και στοιχεία καθώς επίσης και όλες οι συνθήκες που διαμόρφωσαν κάθε
επιλογή του Δ.Σ της δημοτικής επιχείρησης.  Επειδή μάλιστα εκφράστηκαν ενστάσεις για την αρμοδιότητα της ΔΕΔΑΠΑΛ
όσον αφορά την καθαριότητα και τις μέχρι σήμερα δράσεις της, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι βούληση και επιλογή της
Δημοτικής Αρχής, που αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένη, είναι  η υποβοήθηση του έργου της καθαριότητας, παράλληλα
με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, κάτι το οποίο προβλέπεται ρητά από το τροποποιημένο καταστατικό της
επιχείρησης. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία είναι διαθέσιμα από τη
γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ανά πάσα στιγμή.

Τέλος, στις κατηγορίες και τα σχόλια περί δήθεν προτεραιότητας διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης έναντι της τοπικής
κοινωνίας αναφέρουμε τα εξής. Είναι αυταπόδεικτο πως όταν το σπίτι σου παίρνει φωτιά δεν τη σβήνεις για να
προστατέψεις τη φωτιά αλλά το ίδιο το σπίτι σου. Άραγε σε τι κατάσταση θα ήταν η Λέσβος αν δεν γίνονταν όλες οι
ενέργειες που έγιναν τόσο από το Δήμο όσο και από τη ΔΕΔΑΠΑΛ; Αν δεν γίνονταν καθαρισμοί δημόσιων χώρων,
συγκέντρωση 30 χιλιάδων κυβικών μέτρων πλαστικού από τις ακτές και ενέργειες για την ανακύκλωση και μεταποίησή
τους, ανέλκυση βυθισμένων πλοιαρίων, άμεσες επισκευές σε δημόσιους χώρους που είχαν καταστραφεί από τη
παρατεταμένη διαμονή προσφύγων, παραχώρηση χώρων για τη φιλοξενία τους αλλά και ολόκληρου γηπέδου για την
πραγματοποίηση καταγραφής μέσα σε 3 εικοσιτετράωρα 35.000 ατόμων με αποτέλεσμα την κρίσιμη αποσυμφόρηση του
νησιού στα τέλη Σεπτεμβρίου; Κατηγορηθήκαμε ακόμα ότι δεν διεκδικούμε ανταποδοτικά οφέλη, τη στιγμή που έχουμε
δρομολογήσει την αναβάθμιση του γηπέδου της Μόριας από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την κατασκευή πάρκων,
παιδικών χαρών και μνημείων, την διαχείριση του Λιμενικού ταμείου και μέρος της περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ. Το ίδιο συνέβη
και με τις περίφημες συμβάσεις 500.000€ των Μ.Κ.Ο. Μήπως δεν έπρεπε να ληφθεί η χρηματοδότηση από τις Μ.Κ.Ο και
έπρεπε πάλι να πληρώσει ο Λεσβιακός λαός, ιδιαίτερα την κρίσιμη περίοδο που η Λέσβος και ο Δήμος, σήκωναν μόνοι
τους το βάρος της διαχείρισης έχοντας ένα τεράστιο οικονομικό κόστος. Διερωτόμαστε τι ακριβώς ζητούν επιτέλους
κάποιοι από την αντιπολίτευση; Θέλουν να γίνει έργο ή να μείνουμε καθηλωμένοι στη μιζέρια και την υπανάπτυξη;

 Όλα τα παραπάνω είναι ενέργειες διαχείρισης κρίσης με στόχο την προστασία της τοπικής κοινωνίας από τις αρνητικές
επιπτώσεις των προσφυγικών ροών, οι οποίες αναγνωρίστηκαν διεθνώς. Αναγνώριση και δημοσιότητα την οποία
ουδέποτε ο Δήμαρχος Λέσβου, κ. Γαληνός, ούτε κανένας άλλος επεδίωξε για λόγους προσωπικής προβολής ή κάποιας
ματαιοδοξίας. Ενέργειες που ξεπερνούσαν κάθε τυπική αρμοδιότητα με μόνη προτεραιότητα την προστασία των
συμπολιτών μας και την εικόνα του νησιού μας. Στη μέχρι σήμερα πορεία μας ουδέποτε επικαλεστήκαμε το οποιοδήποτε
πρόβλημα, οικονομική κρίση, capital controls, μνημόνια, προσφυγική κρίση, ως πρόφαση για να μην παράγουμε έργο. 
Παλεύουμε κάθε πρόκληση με σχέδιο έχοντας ως στόχο να βγάλουμε το νησί από το αδιέξοδο και θα το πετύχουμε
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«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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