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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 )  
 Την… φύλαγε στον Κουρτζή ο Γαληνός!

Η παραίτηση του Νίκου Κουρτζή από το δημοτικό συμβούλιο σχολιάστηκε από το δήμαρχο και
δημιούργησε ένα ακόμη μεταξύ τους «επεισόδιο»

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 13|07|2016 13:44

Ο δήμαρχος, με αφορμή την παραίτηση, βρήκε την ευκαιρία να «ξεσπαθώσει» για τη σκληρή κριτική του δημοτικού
συμβούλου όλο το προηγούμενο διάστημα για τις σχέσεις της δημοτικής αρχής με τις ΜΚΟ. Κι αυτό γιατί ο Νίκος
Κουρτζής παραιτήθηκε -και- για λόγους επαγγελματικούς, αναλαμβάνοντας υπεύθυνο πόστο στα γραφεία της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ και -κατά την εκτίμηση του δημάρχου- η απόφασή του αυτή δεν συνάδει με τις πολιτικές θέσεις που
εξέφραζε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ο πρόσφατα παραιτηθείς δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής των «Ενεργών Πολιτών» Νίκος Κουρτζής «έλαμψε» διά της
απουσίας του από την προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, καθώς η επιστολή παραίτησής του προς το
δήμαρχο αποτέλεσε αντικείμενο δηκτικού σχολιασμού από τον Σπύρο Γαληνό και έδωσε ένα ακόμη «επεισόδιο» στη
μεταξύ τους δύσκολη κοινή παρουσία στα δημοτικά συμβούλια τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο δήμαρχος, με αφορμή την παραίτηση, βρήκε την ευκαιρία να «ξεσπαθώσει» για τη σκληρή κριτική του δημοτικού
συμβούλου όλο το προηγούμενο διάστημα για τις σχέσεις της δημοτικής αρχής με τις ΜΚΟ. Κι αυτό γιατί ο Νίκος
Κουρτζής παραιτήθηκε -και- για λόγους επαγγελματικούς, αναλαμβάνοντας υπεύθυνο πόστο στα γραφεία της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ και -κατά την εκτίμηση του δημάρχου- η απόφασή του αυτή δεν συνάδει με τις πολιτικές θέσεις που
εξέφραζε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ο σχολιασμός αυτός του δημάρχου, που κατά κάποιους θεωρήθηκε «δίκαιος» και κατά άλλους «μικρότητα», δεν έμεινε
ωστόσο αναπάντητος από τον Άρη Σπέρκο, που αντικαθιστά τον Ν. Κουρτζή και αναλαμβάνει πλέον την εκπροσώπηση
των «Ενεργών Πολιτών» στο δημοτικό συμβούλιο. Ο δήμαρχος στη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων
παρουσίασε προς το σώμα την παραίτηση του Νίκου Κουρτζή ως δημοτικού συμβούλου.

 

«Τώρα οι ΜΚΟ είναι καλές»;

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος, επικαλούμενος προ ημερών δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, που σημείωνε «ότι δημοτικός
σύμβουλος παραιτείται και αναλαμβάνει πόστο σε ΜΚΟ», μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει την απόφαση του
επικεφαλής των «Ενεργών Πολιτών».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφόρησή του ότι ο κ. Κουρτζής επρόκειτο να δουλέψει σε ΜΚΟ, ο κ. Γαληνός υπαινίχθηκε
ηθικό ζήτημα στην απόφαση αυτή, λόγω του ότι στη διάρκεια κορύφωσης της προσφυγικής κρίσης στο νησί ο παραιτηθείς
σήμερα δημοτικός σύμβουλος είχε ασκήσει δριμεία κριτική για τις σχέσεις του Δήμου με τις ΜΚΟ αλλά και στη λειτουργία
των ΜΚΟ γενικότερα.

«Τι θα έλεγε κανείς αν κάποια στιγμή ο Κατζανός, ας πούμε, έκανε το ίδιο με τον κ. Κουρτζή», αναρωτήθηκε στη συνέχεια
με νόημα ο δήμαρχος, αφήνοντας έτσι αιχμές και για την αντιμετώπιση του ζητήματος από τον τοπικό Τύπο, κλείνοντας
την τοποθέτησή του λέγοντας πως «αφήνει τον κ. Κουρτζή στην κρίση του λαού», αφού -κατά την εκτίμησή του- ο πρώην
δημοτικός σύμβουλος δεν λειτουργεί σύμφωνα με αυτά που λέει.

Ακόμη, προέταξε και την απαίτηση του κ. Κουρτζή να παραιτηθεί ο κ. Κατζανός στο πρόσφατο παρελθόν,
«αναλαμβάνοντας έτσι τις ευθύνες του», αντιπαραβάλλοντας την απόφαση του δημοτικού σύμβουλου να παραιτηθεί
τελικά ο ίδιος.
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«Επιλεκτική αντίληψη περί ηθικής»

Ο σχολιασμός του δημάρχου για την παραίτηση Κουρτζή δεν έμεινε αναπάντητος καταρχάς από το νέο εκπρόσωπο των
«Ενεργών Πολιτών» Άρη Σπέρκο, ο οποίος με ανοιχτή επιστολή του χαρακτήρισε το σχολιασμό του δημάρχου ως «άθλια
και συκοφαντική επίθεση».

«Στην άνευ προηγουμένου αυτή επίθεση, ο κ. Γαληνός, στηριζόμενος για μία ακόμη φορά σε πληροφορίες που δεν
μπήκε -προφανώς- στον κόπο να διασταυρώσει, σε ανακρίβειες σχετικές με τις θέσεις της Πρωτοβουλίας “Ενεργών
Πολιτών” για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και στην παγιωμένη τακτική του αποπροσανατολισμού της
κοινής γνώμης, προσπάθησε να θέσει ενώπιον ενός αμήχανου δημοτικού συμβουλίου τη δική του -επιλεκτική- αντίληψη
περί... ηθικής».

Στη συνέχεια, πέρασε στην αντεπίθεση για τα όσα άφησε να εννοηθεί ή είπε ο δήμαρχος για τις θέσεις της παράταξής
του για το προσφυγικό, σημειώνοντας ότι «ο κ. Κουρτζής και η Πρωτοβουλία “Ενεργών Πολιτών” ουδέποτε
καταφέρθηκαν ενάντια στο σύνολο των ΜΚΟ που δραστηριοποιήθηκαν στο νησί σε όλη τη διάρκεια της κρίσης μέχρι και
τώρα.

Αντίθετα, από την αρχή αναγνωρίσαμε την προσφορά κάποιων από αυτές τις ΜΚΟ στην αντιμετώπιση της προσφυγικής
και μεταναστευτικής έξαρσης. Αυτό όμως που ζητήσαμε επανειλημμένα ήταν ο αυτονόητος έλεγχός τους όσον αφορά τη
δράση τους και τις σχέσεις τους με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα με τη διαδημοτική εταιρεία ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.».

 

Στην Ύπατη Αρμοστεία ο Κουρτζής

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κ. Κουρτζής δεν θα εργαστεί σε κάποια ΜΚΟ, αλλά στην Ύπατη Αρμοστεία, «έναν διεθνή
οργανισμό στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα και ο οποίος, σε αντίθεση με τον τρόπο που λειτουργεί αυτήν τη στιγμή
ο Δήμος, απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα και δεξιότητες από τους υπαλλήλους του, τα οποία φροντίζει να επαληθεύει
μέσα από δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες (δημόσιες προκηρύξεις και συνεντεύξεις ενώπιον πάνελ Ελλήνων και ξένων
στελεχών), προκειμένου να ενταχθεί κανείς στο έμψυχο δυναμικό του». 
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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