Δήλωση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Θανάση Δεσδενάκη

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, στις 9/5/2022, ο κ. Σχοιναράκης,
κατά την προσφιλή τακτική του, προκάλεσε ακόμα ένα επεισόδιο, με τις εμπρηστικές και
προσβλητικές τοποθετήσεις του και την ασέβεια που επέδειξε προς τον Δήμαρχο, τους
επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων και όλους τους δημοτικούς συμβούλους,
μονοπωλώντας τον διαθέσιμο χρόνο για υποβολή ερωτημάτων και στερώντας σε
οποιονδήποτε άλλο την δυνατότητα να πάρει τον λόγο, όπως προβλέπεται από τον
Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της συνεδρίασης, οι τοποθετήσεις του κ. Σχοιναράκη
κάλυψαν περισσότερο από το 50% του ημιώρου που έχουν στην διάθεσή τους όλοι οι
επικεφαλής των παρατάξεων, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τις τοποθετήσεις τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλος αυτός ο (επιπλέον του
προβλεπόμενου) χρόνος, τον οποίο του παραχώρησα ως Πρόεδρος εξαντλώντας κάθε
περιθώριο ανοχής, δεν του ήταν αρκετός. Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Σχοιναράκη που δεν
του επέτρεψα να μιλήσει μόνο εκείνος, επί 30 λεπτά, όπως προφανώς επιθυμούσε, αλλά
τον ενημερώνω ότι ο Κανονισμός τον οποίο επικαλείται δεν προβλέπει κάτι τέτοιο ειδικά
για την περίπτωσή του.

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, αμέσως μετά την ένταση που
προκλήθηκε, προχώρησα στην διακοπή της συνεδρίασης και κατέβαλα κάθε δυνατή
προσπάθεια για την εξομάλυνση της κατάστασης. Παρά το γεγονός ότι, με τις ενέργειές
μου, βρέθηκε τρόπος προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, να αποκατασταθεί
η τάξη και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης με την συμμετοχή όλων
των δημοτικών συμβούλων, μερίδα της αντιπολίτευσης επέλεξε να αποχωρήσει από την
αίθουσα.

Σε όλο αυτό το διάστημα, δεν υπήρξε ούτε μία προσβλητική αναφορά, ούτε ένας
χαρακτηρισμός από εμένα προς τον κ. Σχοιναράκη ή άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν υπήρξε, επίσης, καμία απειλή ή απόπειρα χειροδικίας προς το πρόσωπό του από άλλον
δημοτικό σύμβουλο, παρά μόνο μία έντονη και καταδικαστέα λεκτική αντιπαράθεση και
είναι πραγματικά θλιβερό ένας επικεφαλής παράταξης να πέφτει τόσο χαμηλά, απλώς και
μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις.
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Επειδή η ανοχή και η υπομονή έχουν και τα όριά τους, ενημερώνω τον κ. Σχοιναράκη ότι στο
εξής δεν πρόκειται να παρεκκλίνω ούτε στο ελάχιστο από όσα προβλέπει ο Κανονισμός
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων και
δημοτικοί σύμβουλοι θα τοποθετούνται για όσο χρόνο τους αναλογεί και με όποια σειρά
προβλέπεται.

Επισημαίνω, τέλος, στον κ. Σχοιναράκη ότι ο δρόμος των καταγγελιών προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση – που είναι και ο μόνος που γνωρίζει – είναι ανοικτός. Από την
πλευρά μου, ωστόσο, ξεκαθαρίζω ότι δεν πρόκειται να ανεχθώ καμία απόπειρα
συκοφάντησης ή σπίλωσής μου, για μικροπολιτικούς σκοπούς και ενημερώνω όσους
επιχειρήσουν κάτι τέτοιο ότι θα λάβουν την ανάλογη απάντηση.
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