Η «Ελπίδα ήρθε» στον Βύρωνα …
Τι έκανε, όμως, η δημοτική αρχή για να προμηθευτεί εγκαίρως και
με πόρους του Δήμου το αλάτι που χρειαζόταν η πόλη μας;

Με μια ανεκδιήγητη ανακοίνωση, την 25/1/2022, ο Δήμαρχος Βύρωνα κ.
Άκης Κατωπόδης προσπάθησε να «απολογηθεί» για τα χάλια της πόλης
μας, μετά από την επέλαση του χιονιά, με ανακρίβειες, υπεκφυγές και,
ως συνήθως, με την απόδοση των ευθυνών, που έχει απέναντι στους
πολίτες του Βύρωνα, σε τρίτους.

Ο κ. Κατωπόδης είναι συνηθισμένος από την εποχή της κ. Δούρου
(της Περιφερειάρχη που της «έκατσε η στραβή στη βάρδια της»!) να
περιμένει πάντοτε από τρίτους (ανεύθυνους και υπεύθυνους) πόρους
και υλικά για να δουλέψει ο Δήμος! Εν προκειμένω μάλιστα πόρους
για το αλάτι που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ… Κατά τα λοιπά
προγραμματισμός καφενείου ...και συνακόλουθα καμία ευθύνη για τον
ίδιο και τους συνεργάτες του και καμία ουσιαστική ενέργεια για την
οργάνωση, το συντονισμό και την προμήθεια υλικών με μέσα του Δήμου!

1η Ανακρίβεια: Με περισσό θράσος και ανερυθρίαστα, ο Δήμαρχος
παραδέχεται κατ΄ ουσίαν ότι ο Δήμος Βύρωνα, αν και είχε πλήρη
ενημέρωση για το μέγεθος και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας,
δεν είχε προμηθευτεί εγκαίρως τις αναγκαίες ποσότητες του αλατιού για
τους δρόμους του Βύρωνα (χρειαζόταν 130 και πλέον τόνους και είχε
προμηθευτεί πριν την κακοκαιρία μόνον τους 30) και ότι περίμενε να
παραλάβει 30 τόνους τη Δευτέρα 24/1/2022, δηλαδή την ημέρα που
το φαινόμενο θα είχε εκδηλωθεί, προκαλώντας ό, τι προκάλεσε.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο το αλάτι δεν ήλθε τη Δευτέρα στον Βύρωνα,
κατόπιν εορτής δηλαδή, γιατί «έκλεισε» η Αττική Οδός που προφανώς
γι΄ αυτόν είναι ο …«μόνος» δρόμος της Αττικής για να έλθουν οι
αναγκαίες προμήθειες στην πόλη μας!
Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια: Όπως προκύπτει από την από
21/1/2022 ανακοίνωση του Δήμου προς τους προμηθευτές αλατιού
ουδεμία παραλαβή 30 τόνων είχε προγραμματισθεί για τη Δευτέρα
24/1/2022.
Αντίθετα: οι προμηθευτές καλούνταν να υποβάλουν προσφορές
στα γραφεία του Δημαρχείου την Τρίτη, 25/1/2022 (!), αφού δηλαδή
ο Βύρωνας θα είχε ήδη πνιγεί από το χιόνι και οι πολίτες θα ήταν
εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Το αλάτι αυτό στην καλύτερη των
περιπτώσεων δεν θα παραλαμβανόταν πριν από την Τετάρτη 26/1/2022
(όπως και έγινε…).
Συνεπώς ούτε η… Αττική Οδός έφταιγε που δεν είχαμε επαρκείς ποσότητες
αλατιού ούτε η Περιφέρεια Αττικής, αλλά ο απίθανος προγραμματισμός
του κ. Δημάρχου, …ο οποίος με ψέματα και ανακρίβειες επιχείρησε
να δικαιολογηθεί στους πολίτες για την ανεπάρκειά του, με τη
γνωστή μέθοδο της μετακύλισης των ευθυνών του σε τρίτους που
πάντως μπορεί να ευθύνονται για πολλά, αλλά όχι πάντως επειδή
ο Δήμος δεν είχε κάνει εγκαίρως τα απαραίτητα.

3η Ανακρίβεια: «Ο Δήμος δεν προχώρησε στον έγκαιρο εκχιονισμό
των δρόμων του Καρέα, καθώς το τμήμα της Κατεχάκη από την έξοδο
του Βύρωνα μέχρι τον Καρέα (δηλαδή τμήμα 300 μέτρων!) ήταν κλειστό
λόγω χιονιού αφού η Περιφέρεια δεν είχε καθαρίσει τη λεωφόρο»!!!
Να θυμίσουμε στον κ. Δήμαρχο ότι τα εκχιονιστικά εδρεύουν πάντοτε
σε καίρια σημεία των δρόμων και συνεπώς θα έπρεπε στον Καρέα
να υπάρχουν εκχιονιστικά ήδη ΠΡΙΝ από την εκδήλωση του
φαινομένου και όχι κατόπιν εορτής.
Πώς να υπάρχουν, όμως, όταν ο ίδιος είχε φροντίσει να επιχειρούν τη
Δευτέρα μόνον δύο εκχιονιστικά σε ολόκληρο τον Βύρωνα;
Είχε μήπως φροντίσει ο κ. Δήμαρχος να μισθωθούν εγκαίρως πρόσθετα
μηχανήματα ενόψει της επερχόμενης, «ιστορικής» όπως προέβλεπαν οι
μετεωρολόγοι, κακοκαιρίας; Όχι!
Ο ισχυρισμός του, μάλιστα, ότι θα έπρεπε να προηγηθεί το «αρμόδιο»
εκχιονιστικό της Περιφέρειας για να καθαρίσει το κρίσιμο τμήμα της
Κατεχάκη ώστε να μπουν τα εκχιονιστικά του Δήμου στον Καρέα
παραβιάζει την κοινή λογική. Για τον Δήμαρχο προφανώς τα
ελάχιστα εκχιονιστικά του Δήμου ως …«αναρμόδια» δεν μπορούσαν να
επιχειρήσουν και επί του τμήματος της Κατεχάκη, στα όρια του Δήμου
Βύρωνα, ώστε στη συνέχεια να μπουν και να εκχιονίσουν εγκαίρως τον
Καρέα, τη Ζωοδόχο Πηγή και άλλες «δύσκολες» για τον κ. Δήμαρχο
περιοχές που αφέθηκαν στο έλεος του Θεού!
Οι απίθανες αυτές δικαιολογίες είναι ενδεικτικές της καφενειακής
νοοτροπίας της δημοτικής αρχής: για τη δουλειά που πρέπει να
κάνουμε φταίνε οι άλλοι που πρέπει να προηγηθούν και σε κάθε
περίπτωση όχι εμείς!

2η Ανακρίβεια: «Η Περιφέρεια δεν έδωσε στο Δήμο επαρκείς ποσότητες
αλατιού παρά το ότι αυτό της ζητήθηκε». Άρα, κατά τον Δήμαρχο, φταίει
και η Περιφέρεια που δεν είχαμε αλάτι!
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…και ο Δήμαρχος απών!
του Βασίλη Δεμπόνου,

Δικηγόρου, Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου,
Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΞΥΠΝΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ»
6η Ανακρίβεια: «Δεν μαζεύουμε τα κομμένα δέντρα από το χιονιά γιατί
πρέπει να έλθει η αστυνομία να πιστοποιήσει τις ζημιές. Η αστυνομία
δεν μπορεί να έλθει, όμως, γιατί δεν καθαρίσαμε τους δρόμους!»
Παραβιάζοντας την κοινή λογική, ο Δήμαρχος Βύρωνα αρνείται να
ασκήσει την εκ του νόμου αρμοδιότητά του να καθαρίσει τους
δρόμους από τα κομμένα δέντρα αν δεν εμφανιστεί προηγουμένως
η Ελληνική Αστυνομία να συντάξει …«έκθεση» ότι τα δέντρα (που ο
Δήμος άφησε προκλητικά ακλάδευτα και στο έλεος του θεού, όλο
το προηγούμενο διάστημα!) πράγματι έπεσαν από το χιονιά και τον
αέρα …και όχι από κάποιον άλλο μυστήριο λόγο!!!
Αναρωτιόμαστε: Ουδείς φρόντισε να εξηγήσει στον κ. Δήμαρχο ότι όταν
κινδυνεύουν οι περιουσίες και η ζωή των πολιτών είναι καθήκον του
όχι μόνον να διευκολύνει την Αστυνομία στην πρόσβαση στα επικίνδυνα
σημεία, αλλά και ότι θα πρέπει να στείλει τα συνεργεία του Δήμου για να
προβούν ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΟΤΕ ΔΕΗΣΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
στην αποκατάσταση του οδοστρώματος;
Και όχι μόνον αυτό: Κανείς δεν του εξήγησε ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα
με ίδια μέσα να καταγράψει τις ζημιές και να αποζημιώσει τους
πολίτες χωρίς αυτοί να αναγκαστούν να τρέχουν στα δικαστήρια;

4η Ανακρίβεια: «Ρίξαμε αλάτι
στους δρόμους του Καρέα την
προηγουμένη της χιονοθύελλας».
Η αλήθεια είναι ότι έριξαν τόσο
λίγο αλάτι που ήταν σαν μην
το έριξαν καθόλου. Προφανώς
γιατί ο Δήμαρχος ήθελε να κάνει
«οικονομία», καθώς δεν είχε
προμηθευτεί, όπως αποδείχθηκε,
εγκαίρως επαρκείς ποσότητες!
Όλοι οι δρόμοι του Καρέα
έκλεισαν μέσα σε λίγη ώρα από
την εκδήλωση του φαινομένου
με τη δημοτική αρχή προκλητικά
απούσα!
5η Ανακρίβεια: «Τα τηλέφωνα του γραφείου Δημάρχου λειτουργούν
όλο το 24ωρο!»
Ναι, λειτουργούσαν, χωρίς να απαντάει κανείς από κάποια ώρα
και μετά!
Να θυμίσουμε στο κ. Δήμαρχο ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε
λειτουργία όλο το 24ωρο, τις κρίσιμες μέρες, συγκεκριμένα τηλέφωνα
του Επιχειρησιακού Κέντρου του Δήμου Βύρωνα, και σε αυτά τα
τηλέφωνα να απευθύνονται οι δημότες!
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι φιλότιμες προσπάθειες της
γραμματείας Δημάρχου δεν επαρκούν και δεν περιορίζονται από το
ωράριο!
Και ναι μεν οι υπάλληλοι του δήμου με τους εθελοντές έδωσαν και
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε δύσκολη στιγμή της πόλης,
τρέχοντας και επιχειρώντας για ακόμη μία φορά, αυτό όμως γίνεται
χωρίς υλικοτεχνική υποδομή και χωρίς συντονισμό και σχέδιο από τη
δημοτική αρχή!
Ο κ. Κατωπόδης κανέναν σοβαρό μηχανισμό πολιτικής προστασίας
δεν ανέπτυξε ως τώρα και ο Δήμος στηρίζεται απλώς στη φιλοτιμία
υπαλλήλων και εθελοντών που κάνουν ό, τι μπορούν και όσο
μπορούν!

Συμπερασματικά:
Για τον κ. Κατωπόδη, για τα χάλια του Βύρωνα της «Ελπίδας» ευθύνεται:
• η …Αττική Οδός που «δεν είχαμε αλάτι»,
• η …Περιφέρεια που δεν καθάρισε την Κατεχάκη στα όρια του Δήμου
Βύρωνα,
• η …Αστυνομία που δεν μπορεί να καταγράψει τα πεσμένα δέντρα γιατί
δεν καθαρίστηκαν οι δρόμοι ευθύνης του,
αλλά ΟΧΙ ο ίδιος και οι συνεργάτες του που υποτίθεται «τρέχουν»
όλο το 24ωρο, με τα τηλέφωνά τους ΚΛΕΙΣΤΑ!

Είναι προφανές ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν είναι μόνο
διαχειριστικά ανεπαρκής, αλλά και μειωμένης ευθύνης και κατά
τούτο επικίνδυνη!
Καλούμε τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και τους
επικεφαλής των παρατάξεων σε συντονισμένο αγώνα για την
καταγραφή των προβλημάτων της πόλης μας και σε συνεργασία
προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες της δημοτικής αρχής.
Αυτό που ζήσαμε στον Βύρωνα πρέπει να μην επαναληφθεί!
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