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Την ανεξαρτητοποίησή της από την πλειοψηφούσα παράταξη ανακοίνωσε η Δημοτική
Σύμβουλος και Υπεύθυνη για θέματα Παιδείας κα Κλαίρη Δεληγιάννη κατά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης της 5ης Νοεμβρίου 2013. Στη δήλωσή της η κα
Δεληγιάννη αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Νέα Σμύρνη, 5 Νοεμβρίου 2013

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Κες και Κοι Συνάδελφοι.

Ξεκινώντας τη θητεία μου πριν 8 χρόνια ως Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης μας, αυτά που
επικαλούμουν για να με εμπιστευθούν οι συμπολίτες μας, ήταν μόνο δύο στοιχεία:
Εντιμότητα και Διάθεση για δουλειά. Γιατί θεωρούσα πως ήταν σίγουρο ότι αυτά
εξαρτώνται αποκλειστικά από μένα, άρα δεν θα αναγκαζόμουν κάποια στιγμή να
εξαπατήσω τους ανθρώπους που με τίμησαν με την ψήφο τους. Τα πράγματα όμως
αποδείχθηκε πως δεν είναι έτσι.

Η πρόσφατη υπόθεση του Κολυμβητηρίου ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Χωρίς
ουσιαστικές εξηγήσεις για το φαινόμενο των ατρύπητων αποδείξεων, ούτε καν στα πλαίσια
της παράταξης, με την ταχύτατη αποπομπή του συναδέλφου κ. Γεωργίου Καρούμπα, τον
οποίο είχατε ήδη προτείνει δύο φορές για Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και με τη
δημόσια παραδοχή από πλευράς του κ. Δημάρχου, πως αποτελεί πάγια τακτική του Δήμου η
καθ’ όλα παράνομη, επί σειρά ετών, χρησιμοποίηση ατρύπητων αποδείξεων, καθώς και η
παντελής έλλειψη ανάληψης κάθε πολιτικής ευθύνης, προσβάλλουν εξ’ ορισμού την
εντιμότητα και την ηθική μου ακεραιότητα. Και, είναι άξιο απορίας: Γιατί άραγε, κ. Δήμαρχε
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και κ. Αντιδήμαρχε των Οικονομικών, δεν δράξατε της ευκαιρίας να υπερψηφίσετε την
πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «Στροφή Νέας Σμύρνης», ώστε να γίνει οικονομικός
έλεγχος στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας την τελευταία πενταετία; Ήταν μια
εξαιρετική ευκαιρία για να απαλλαχτούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης
από τη συνυπευθυνότητα, που δικαίως η κοινωνία της νέας Σμύρνης τους επιρρίπτει, αλλά
και να αναδείξετε τη χρηστή διαχείριση του Δήμου που επικαλείσθε.

Και, συνεχίζω με τον Ισολογισμό του έτους 2012 που κατατέθηκε από την Δημοτική Αρχή.
Στο Λογαριασμό, «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών», ποσού 5.386.197 €,
περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού 4.378.746 €, για το οποίο δεν
προσκομίσθηκαν αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις των οφειλετών, από πότε
χρονολογούνται οι απαιτήσεις αυτές και ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίστηκε η
επισφάλεια των απαιτήσεων, δηλαδή εάν υπάρχει έκθεση δικηγόρου για χρεωκοπία,
εξαφάνιση, αναχώρηση στο εξωτερικό, αποβίωση κ.λ.π. Για τα θέματα αυτά επισυνάπτω
αναλυτικό σημείωμα απ’ όπου καταδεικνύεται η ελλιπής ενημέρωσή μας, γεγονός το οποίο
με αναγκάζει να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου.

Στη συνέχεια βέβαια, οφείλω να προσθέσω την έλλειψη οράματος και την κάτω του μετρίου
απλή διαχείριση της καθημερινότητας. Δεν υπάρχει καμία διάθεση για δουλειά και
δημιουργία κι’ αν κάποιος προσπαθεί και παλεύει από μόνος του να παράγει έργο, δεν έχει
καμία στήριξη και βοήθεια, ώστε να αναγκαστεί να σταματήσει για να μη προσβάλλει το
μέσο όρο της απραξίας και του τέλματος. Αυτά, σίγουρα δεν αναφέρονται σε όλους τους
δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, αλλά στην ηγετική ομάδα που προσπαθεί να
επιβάλλει ένα καθεστώς κλειστής κάστας, που λαμβάνει τις αποφάσεις ερήμην των
υπολοίπων και πολλές φορές χωρίς καν να τους ενημερώνει, οι οποίοι με τη σειρά τους
ψάχνουν να βρουν, μάταια, το ρόλο που παίζουν μέσα στη παράταξη.

Είμαι βέβαιη, πως πολλοί από εσάς, που ταλαιπωρήστε τώρα παρακολουθώντας το
πολιτικό μου παραλήρημα, θα διερωτάσθε γιατί τα λέω όλα αυτά μετά από 8 χρόνια. Η
αντοχή όμως του ανθρώπου έχει όρια. Νιώθω, πως αφενός θίγεται η αξιοπρέπειά μου από
την έλλειψη πολιτικής ηθικής και αφετέρου δεν μου παρέχεται η δυνατότητα να δουλέψω
δημιουργικά, προσφέροντας στην πόλη της Νέας Σμύρνης και τους συμπολίτες μας. Η
απαξίωση του πολιτικού συστήματος που βιώνουμε, προέκυψε από τέτοιες πολιτικές
πρακτικές και συμπεριφορές. Πολιτικές αδιαφάνειας, μη συμμετοχικές, αυταρχικές και
κοντόφθαλμες.

Να ευχαριστήσω τον Κο. Δήμαρχο για τη θέση που μου εμπιστεύθηκε, την οποία θεωρώ
πως υπηρέτησα όσο καλύτερα μπορούσα, χωρίς την ιδιαίτερη στήριξη και βοήθειά του.
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Να ευχαριστήσω όμως περισσότερο τους συναδέλφους μου Δημοτικούς Συμβούλους για την
άριστη σχέση συνεργασίας και αγάπης που δημιουργήσαμε, η οποία είμαι σίγουρη πως θα
συνεχιστεί απρόσκοπτα και θεωρώ πως αποτελεί το μοναδικό μου όφελος.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Οι τραγικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνουμε, δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο επανάπαυσης, ωχαδελφισμού και ολιγωρίας. Ο Δήμος οφείλει να πάψει να
περιορίζεται στην αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και να λειτουργήσει με
όραμα και συγκεκριμένο σχέδιο για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων
του, μέσα από την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των
πόρων, την προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, καθώς και τη διευρυμένη παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, μπορεί και οφείλει να ενισχύσει την τοπική
Δημοκρατία, το διάλογο με την κοινωνία και τον Δημότη και να αυξήσει τη δυνατότητα
κοινωνικού ελέγχου, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Δήμου και
Δημοτών, αλλά και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, που δικαίως έχει χαθεί, προς
τους αιρετούς.

Για όλους αυτούς τους λόγους και μ’ αυτές τις σκέψεις, καταθέτω την ανεξαρτητοποίησή
μου από τη Δημοτική παράταξη «Νέα Σμύρνη – Ποιότητα Ζωής», για να μπορέσω με
περισσότερο πολιτικό οξυγόνο, να αγωνισθώ για την πραγματική αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής στην πόλη μας.

Και, θα κλείσω με τούτο: Η διεκπεραίωση των καθημερινών εκκρεμοτήτων και θεμάτων και
η διαχείριση της τρέχουσας καθημερινότητας μπορεί να γίνει θαυμάσια από τις σωστά
οργανωμένες Υπηρεσίες ενός Δήμου, ώστε να είναι αποτελεσματικές. Η παροχή βασικών
Αγαθών προς τους Δημότες αποτελεί αυτονόητο καθήκον μας. Στόχος και μέλημα όλων
εμάς των αιρετών, πρέπει να είναι, να ξαναγεννήσουμε την αισιοδοξία και το όνειρο, να
σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων και να συμπορευτούμε με τους Δημότες μας για μια
πόλη όπως την ονειρευτήκαμε. Και όλα αυτά είναι εφικτά, μόνο μέσα σε μια σχέση
εμπιστοσύνης και συνεργασίας, την οποία σκοπεύω να υπηρετήσω.

Σας ευχαριστώ,
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Κλαίρη Δεληγιάννη
Δημοτική Σύμβουλος

4/4

