Σε ςχετικι ανακοίνωςθ που εξζδωςε αςκεί ςκλθρι κριτικι ςτο διμαρχο
και επιςθμαίνει τα εξισ:

“Το Φεβρουάριο του 2015 μετά από διαφωνία μου με τον κ. Διμαρχο
ςτο κζμα των ςυμβαςιοφχων παραιτικθκα από τθ κζςθ του
αντιδθμάρχου. Θζμα για το οποίο τελικά δικαιϊκθκα.

Ζκτοτε και ςτο διάςτθμα των 2,5 αυτϊν ετϊν δεν υπιρξε καμία επαφι
μου με τον κ. Διμαρχο. Για το μακρφ και δφςκολο αυτό χρονικό
διάςτθμα, «ζδωςα χρόνο ςτο χρόνο» όπωσ ζλεγε ο Φρανςουά Μιτεράν.
Συνζχιςα να τοποκετοφμαι πάνω ςτα κζματα και προβλιματα τθσ
κακθμερινότθτασ τθσ πόλθσ, να ςυμβάλλω όςο μπορϊ ςτο δθμόςιο
διάλογο και ςτθ λιψθ αποφάςεων και να προτείνω τισ καλφτερεσ
δυνατζσ λφςεισ. Πάντα με τεκμθρίωςθ και κάρροσ.

Στθν πορεία όμωσ διαπίςτωςα πωσ ο τρόποσ λιψθσ αποφάςεων είναι
προκακοριςμζνοσ, χωρίσ να αφινει περικϊρια ςτθν ουςιαςτικι άςκθςθ
του δθμόςιου ρόλου, τουλάχιςτον όπωσ εγϊ και πολλοί άλλοι τον
αντιλαμβανόμαςτε. Οι διαδικαςίεσ υπάρχουν ωσ προκάλυμμα. Οι
αποφάςεισ είναι, κατά κανόνα, ειλθμμζνεσ. Η διοίκθςθ ζχει ιδεολογικι
και θκικι κακαρότθτα και όλοι οι υπόλοιποι οφείλουν να υπακοφν,
άλλωσ είναι εχκροί.

Βλζπω κακθμερινά ςυμπεριφορζσ που κατακλφηονται από αςτοχίεσ,
εμμονζσ, δογματιςμοφσ και αλαηονεία. Ο κ. Διμαρχοσ και θ διοίκθςθ
του εμπιςτεφονται ςυμβοφλουσ που κάκονται πεικινια μζχρι τα
μεςάνυχτα, χωρίσ να ζχουν ερωτθκεί, να γνωρίηουν γιατί κα πρζπει να
ψθφίςουν «Ναι ςε όλα». Αξιοποιοφν μόνο υπαλλιλουσ που
ςυμφωνοφν.

Τα αποτελζςματα είναι όμωσ πρόδθλα. Όχι μόνο ςτουσ παροικοφντεσ
ςτθν Ιερουςαλιμ, αλλά πλζον ςε όλθ τθν πόλθ.

·
Η λειτουργία του δθμοτικοφ ςυμβουλίου υποβακμίςκθκε από
χϊροσ διαλόγου και ςφνκεςθσ απόψεων, ςε ςυμβοφλιο διεκπεραίωςθσ
διοικθτικϊν εγγράφων, απαξιϊνοντασ κάκε κριτικι κακϊσ και τθν
κατάκεςθ αξιόλογων προτάςεων. Κάκε δεφτερθ Δευτζρα είναι θ ϊρα
των ανεκπλιρωτων εξαγγελιϊν και τθσ ατάκασ. Γίνονται ερωτιςεισ που
δεν παίρνουν απαντιςεισ.
·

Τα ζδρανα και κυρίωσ θ κζςθ του κ. Δθμάρχου αδειάηουν νωρίσ.

·
Οι Επιτροπζσ του Διμου ςυνεδριάηουν με τα μζλθ τθσ
πλειοψθφίασ να είναι ωςεί παρόντα.
·

Οι αποφάςεισ που λαμβάνονται ςυχνότατα ακυρϊνονται.

·

Τα εντάλματα κάνουν δρομολόγια,

·

το ίδιο –δυςτυχϊσ!- και οι ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ.

·
Οι μθ κρίςεισ των υπαλλιλων του Διμου από τθν αρχι τθσ
κθτείασ αλλά και το διαρκζσ γαϊτανάκι διευκυντϊν και προϊςταμζνων
καταδεικνφει τθν μθ αξιοκρατικι επιλογι προςϊπων και ςυνεργατϊν.
·
Η πολυπόκθτθ χρθςτι διαχείριςθ και διαχειριςτικι ικανότθτα ζχει
μείνει ςτισ εξαγγελίεσ. Αποφάςεισ μεγάλων διαγωνιςμϊν κακυςτεροφν,
ακυρϊνονται ι τροποποιοφνται, προκαλϊντασ τουσ ελεγκτζσ τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ. Δεν γνωρίηω αν άλλοι Διμοι ςτθ χϊρα ζχουν τόςεσ
δυςκολίεσ ςτθν υλοποίθςθ των αποφάςεων τουσ.
·
Υπάρχει πλιρθσ απουςία ζργων για τθν πόλθ και ζργα μικρισ
κλίμακασ μετονομάηονται ςε τεχνικό πρόγραμμα το οποίο, οφτωσ ι
άλλωσ δεν υλοποιείται.
·
Υπάρχουν όμωσ και παράλλθλα τεχνικά προγράμματα και
προχπολογιςμοί, μόνιμεσ ςυνεργαςίεσ με ΜΚΟ μζςω δωρεϊν, δανείων
και απευκείασ ανακζςεων.

·
Η εξωςτρζφεια από ςτόχοσ διοίκθςθσ ζγινε τρόποσ ηωισ για
πολλά από τα μζλθ τθσ διοίκθςθσ.
·
Οι προεκλογικζσ μασ κζςεισ υπάρχουν μόνο ςτα χαρτιά ενϊ
υποςχζςεισ, αναβλθτικότθτα, ζλλειμα ςυντονιςμοφ, θμίμετρα και
μελζτεσ άνευ ουςίασ ςυνκζτουν τα χαρακτθριςτικά τθσ τρζχουςασ
διοίκθςθσ.
Η πόλθ ζχει αφεκεί ςτθ λογικι ότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει, ενϊ οι
εκάςτοτε παρεμβάςεισ αντί να διευκολφνουν, δυςχεραίνουν τθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ πόλθσ. Μαλϊνουμε με όλουσ. «Συμμαχοφμε με
το διάβολο»! Η αξιοπιςτία ζχει φκάςει ςτο ναδίρ. Η διοίκθςθ αντί να
λφνει γίνεται μζροσ των πολφχρονων και πολυςφνκετων προβλθμάτων
τθσ πόλθσ.

Είναι πλζον προφανζσ ότι το καλοκαίρι του 2014 και μετά τισ νικθφόρεσ
εκλογζσ του Μαΐου ςχεδιάςκθκε ζνα καινοφριο πλαίςιο διοίκθςθσ, μια
καινοφρια «Πρωτοβουλία». Το ςχζδιο βρίςκεται πλζον ςτθν
ολοκλιρωςθ του και τα αποτελζςματα είναι προφανι ςτον κάκε ζνα
και κάκε μία από μασ. Μία παράταξθ πολυςυλλεκτικι, ςυνκετικι, που
προιλκε από τθν κοινωνία των πολιτϊν ζγινε αρχθγικι όπου ο λόγοσ
του θγζτθ είναι κανόνασ και ςε όποιον δεν αρζςει να ςθκϊνεται να
φεφγει.

Η ςυλλογικότθτα και οι ςυνεργαςίεσ που ευαγγελιηόταν χάκθκαν.
Σιμερα, θ ςτενι θγετικι τθσ ομάδα αποτελεί ζνα κλειςτό διευκυντιριο
αποκλείοντασ ςτελζχθ και τθν ίδια τθν κοινωνία των πολιτϊν ςτθν
οποία ςτθρίχκθκε για τθν εκλογικι αλλά και διαχειριςτικι επιτυχία του
ωραίου εγχειριματοσ του 2006, ’10 και ‘14. Θα επικυμοφςα όλα αυτά
να τα κζςω ενϊπιον τθσ παράταξθσ. Η παράταξθ τθσ «Πρωτοβουλίασ»
όμωσ, ζχει να ςυηθτιςει από τον Απρίλιο του 2015!

Είναι λοιπόν προφανζσ ότι δεν ταυτίηομαι πλζον με αυτόν τον τρόπο
προςζγγιςθσ και επίλυςθσ των κεμάτων τθσ πόλθσ. Οφτε με τθν
ιδεολογία, οφτε τθν αιςκθτικι και οφτε με τθ διαχείριςθ.

Μζχρι πρότινοσ ζδινα τθν ευκαιρία ςτθν ανάταξθ και ςτθν ανάςταςθ
τθσ παράταξθσ. Στο τελικό πρόςθμο. Αν δθλ. το πρόςθμο τθσ
προςπάκειασ τθσ δθμοτικισ αρχισ ιταν τελικά κετικό. Αν κάκε
διαφορετικι άποψθ και γνϊμθ που κατζκετα αποτελοφςε μζροσ μιασ
καλόπιςτθσ διαβοφλευςθσ και δεν εκλαμβάνονταν ωσ αντιπολιτευτικόσ
λόγοσ. Δυςτυχϊσ, ςιμερα πλζον αυτό δεν ιςχφει.

Το 2010 προςχϊρθςα ςε μια παράταξθ που πρόςκετε, που
πολλαπλαςίαηε. Σιμερα νιϊκω ότι βρίςκομαι ςε μια παράταξθ που
αφαιρεί και διαιρεί: τα ςτελζχθ αλλά και τουσ πολίτεσ τθσ.

Ζτςι, ςιμερα ενϊπιον του ςϊματοσ, μετά από πολλι ςκζψθ, και –
ομολογϊ- λφπθ, δθλϊνω ότι αποχωρϊ από τθν παράταξθ
«Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» και παραμζνω ςτο Δθμοτικό
Συμβοφλιο του Διμου Θεςςαλονίκθσ ωσ ανεξάρτθτοσ Δθμοτικόσ
Σφμβουλοσ, πιςτόσ τόςο ςτισ αρχζσ μου όςο και ςτισ ελπίδεσ αυτϊν που
ςτιριξαν το εγχείρθμα των προθγοφμενων χρόνων. Αυτϊν που ςτιριξαν
τισ αρχζσ και τισ ιδζεσ που επαγγελκικαμε, και μασ ζδωςαν το τιμθτικό
προνόμιο να τουσ εκπροςωποφμε ςιμερα ς’ αυτιν τθν αίκουςα.

Κάνω ςαφζσ ότι από τθ κζςθ του ανεξάρτθτου δθμοτικοφ ςυμβοφλου
κα ςυνεχίςω να εκφράηω δθμόςια τισ κζςεισ μου, να ςτθρίηω ιδζεσ, να
κατακζτω προτάςεισ και να προςπακϊ για ζνα καλφτερο αλλά και
ουςιαςτικότερο αφριο για τθν πόλθ και τα προβλιματα τθσ”.

