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Προς ενημέρωση και αποκατάσταση της αλήθειας.

      Στο τελευταίο συμβούλιο της Κοινότητας Καλυβίων, στις  22.3.2021, το οποίο
έλαβε χώρα μέσω της ειδικής εφαρμογής Zoom meetings, που προβλέπεται από
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Κυβέρνησης λόγω της πανδημίας του  covid-19,
προέκυψε το εξής γεγονός:
      Σύμβουλος της Κοινότητας της πλειοψηφίας  ζήτησε να μην βιντεοσκοπηθεί
το  συμβούλιο  από το  διαδικτυακό μέσω του  paraktios.gr διότι  όπως εξήγησε
αργότερα, βρισκόταν στην εργασία της και στον χώρο μαζί της επίσης βρισκόταν
το ανήλικο τέκνο της.  Η παράκληση της συμβούλου έγινε δεκτή και δεν υπήρξε
καμία  αντίρρηση  από  το  σύνολο των  συμβούλων  συμπολίτευσης  και
αντιπολίτευσης που εκείνη την ώρα ήταν συνδεδεμένοι με την εφαρμογή.
    
 Να σημειωθεί και να τονισθεί ότι:
 
Τα Συμβούλια της Κοινότητας Καλυβίων γίνονται  πάντα δημόσια (πλην όσων
έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ειδικών συνθηκών που διανύουμε
και για όσο διάστημα αυτό θα επιβάλλεται για την ασφάλεια όλων μας) , παρ’ όλα
αυτά δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται καμία σύμβαση με κανένα διαδικτυακό ή
τηλεοπτικό  μέσο  για  την  κάλυψη  τους  και  την  απομαγνητοφώνηση  των
πρακτικών. Η οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται από τον  paraktios.gr  εθελοντικά
και άνευ αμοιβής (και τον ευχαριστούμε για τη συμβολή του στην ενημέρωση
των  πολιτών  του  Δήμου  μας),  έπειτα  από  προφορική  πρόσκληση  και
συνεννόηση που γίνεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου Χρήστο Ράπτη, κάθε
φορά πριν από κάθε συμβούλιο ξεχωριστά και αυτό  εάν και εφόσον ο κύριος
Αγαμέμνων Ξυγκάκης είναι διαθέσιμος.  Είναι μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου
της Κοινότητας Καλυβίων που ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων του,
την 1.9.2019 και  ουδέποτε υπήρχε σαν τρόπος ενημέρωσης των πολιτών από
την Κοινότητα σε προγενέστερο χρόνο. Στην πρωτοβουλία αυτή έχει συμφωνήσει
ομόφωνα το εντεκαμελές κοινοτικό συμβούλιο σε συνεδρίαση του.

Επίσης να σημειωθεί και να τονισθεί ότι το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλυβίων
είναι  το  μοναδικό  που  αμέσως  μετά  την  ανάληψη  των  καθηκόντων  του,
πραγματοποίησε  Δημόσια Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων όπως προβλέπεται
και δεν είχε γίνει ποτέ ξανά στο παρελθόν, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου, η
οποία καλύφθηκε και διαδικτυακά,  όπου  οι πολίτες καθώς και  οι σύλλογοι δια
των αντιπροσώπων τους,  είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματα και τα
αιτήματα τους δημόσια. 



Επομένως, από αρχής το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλυβίων έχει αποδείξει ότι
σέβεται  τις  δημοκρατικές  διαδικασίες,  τις  επιδιώκει,  τις  υπηρετεί  και  με  όποιο
πρόσφορο μέσο προσπαθεί να επικοινωνεί με τους πολίτες για τα θέματα που
τους αφορούν, ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας τους με το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τρανή απόδειξη δεν θα μπορούσε παρά να είναι το γεγονός ότι,  η Κοινότητα
Καλυβίων  έχει  το  μεγαλύτερο  αριθμητικά  πλήθος  συμβουλίων  που  έχουν
μεταδοθεί  διαδικτυακά.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε το δελτίο τύπου του αρχηγού της μείζονος
αντιπολίτευσης  κυρίου  Γεωργίου  Σοφρώνη  απαράδεκτο   και  επιλεκτικά
στοχευμένο στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καλυβίων. 

Ο ρόλος της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να είναι εποικοδομητικός.

Διαπιστώνουμε όμως πως με το συγκεκριμένο δελτίο τύπου της, η παράταξη  της
αντιπολίτευσης  “Σαρωνικός  αύριο”,  διαστρεβλώνει  τα  γεγονότα,  αδικεί  το
Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Καλυβίων  και  αποσκοπεί  προφανέστατα  στην
δημιουργία εντυπώσεων .

Έχει  παρατηρηθεί  ότι  το  μοναδικό  Συμβούλιο  όπου  η  παράταξή  “Σαρωνικός
Αύριο”  διαθέτει  την  πλειοψηφία,  εκείνο  της  Αναβύσσου,   δεν  “επιδιώκει”   τη
δημόσια  προβολή  τόσο  όσο  τα  υπόλοιπα.  Η  διαπίστωση  προκύπτει  από  τα
ελάχιστα συμβούλια που έχουν μεταδοθεί live. Παραδόξως  το γεγονός αυτό για
την  παράταξη “Σαρωνικός  Αύριο”  παραμένει  ασχολίαστο.   Για  αυτό  τον  λόγο
αδυνατούμε να καταλάβουμε την επιλεκτική  στοχοποίηση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Καλυβίων και τη θεωρούμε πολιτικά άστοχη και περιττή. 

Ίσως το νέο μοντέλο λειτουργίας του Συμβουλίου της Κοινότητας με διαφάνεια,
εποικοδομητικούς διαλόγους στην αίθουσα του Συμβουλίου και  όχι  στα Μέσα
Κοινωνικής  Δικτύωσης,  χωρίς  παραταξιακές  γραμμές,  δεν  είναι  κατανοητό
ακόμα.

Για όλα τα παραπάνω, ζητούμε  από τους Συμβούλους  της αντιπολίτευσης να
καταδικάσουν το δελτίο τύπου της παράταξης τους, διότι τους εκθέτει,  καθόσον
όσοι  εξ’  αυτών ήταν  παρόντες,  δεν  έφεραν  καμία  αντίρρηση αλλά και   δεν
ζήτησαν καμία εξήγηση από τη σύμβουλο για το αίτημα της,  προκειμένου να
λάβουν την απάντηση που θα έλυνε κάθε απορία τους.  

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλυβίων, ο πρόεδρος του και τα μέλη του,  θα
συνεχίσουν  να βρίσκονται, ως οφείλουν και πράττουν από την πρώτη ημέρα,
δίπλα στους πολίτες. 

Δημοκρατικά και άμεσα.
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