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ΘΕΜΑ: Ο καθημερινός αγώνας του Δήμου Σκύδρας για την καθαριότητα και οι 

καταγγελίες. 

 

Καλώς τονα κι ας άργησε. Στην προσφιλή του μέθοδο, προκειμένου να πετύχει την 

αυτοπροβολή του, δηλαδή στις καταγγελίες και στον επαναλαμβανόμενο ρόλο του 

περιπλανώμενου φωτογράφου καταφεύγει για μια ακόμη φορά ο Τοπικός Σύμβουλος 

Σκύδρας της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Χαρίτων Πορτοκαλίδης. 

Αυτό που τον ενδιαφέρει πραγματικά είναι να μείνει στην επικαιρότητα με νύχια και με 

δόντια κι όχι η σύμπραξη και η συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου 

μας. Μάλλον, ο εγωκεντρισμός του δεν του αφήνει τέτοια περιθώρια. Καθένας επιλέγει τη 

διαδρομή και τον ρόλο του, και κρίνεται από τις επιλογές και τις πράξεις του. 

Το γνωστό του πλέον μοτίβο είναι να βαφτίζει τις καταγγελίες ως προτάσεις. 

Η καθημερινότητα, όμως, είναι ένας αδιάκοπος και κοπιαστικός αγώνας για την 

αντιμετώπιση των μικρών και των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία 

μας και μ΄όσες δυνάμεις και μέσα διαθέτει εν όλω  ή εν μέρει ο Δήμος και η αυτοδιοίκηση. 

Το ευαίσθητο ζήτημα της καθαριότητας, στ΄οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ζήτημα της 

ανακύκλωσης, έχει συζητηθεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία 

της «κατά τ΄άλλα Λαλίστατης Δημοτικής Αρχής», έχει ενημερωθεί δε το Σώμα και οι 

συμπολίτες μας και έχουν δοθεί οι ανάλογες, κατάλληλες διευκρινίσεις και απαντήσεις. 

Προφανώς, ορισμένοι, οι οποίοι δεν παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις ή ίσως δεν 

έχουν επαρκή πληροφόρηση, είτε έχουν κενά ενημέρωσης είτε λειτουργούν σκοπίμως. 

Όπως είναι γνωστό ο χώρος του Στρατοπέδου υποδείχθηκε και λειτούργησε ως 

τοποθεσία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών κατά την προηγούμενη δημοτική 

περίοδο επί Αντιδημαρχίας των κ.κ. Μιχάλη Καραγιάννη και Κωνσταντίνου 

Κωστόπουλου. 

Επί δικιάς μας θητείας ξεκίνησε η προσπάθεια να συμμαζευτεί  και ν΄αποκατασταθεί ο 

χώρος με τη συνεργασία της 2ας Μεραρχίας, πράγμα τ΄οποίο δεν ήταν και τόσο εύκολο. 

Τις εξελίξεις προσπάθησε να εκμεταλλευθεί η Μείζων Αντιπολίτευση καταφεύγοντας σε 



καταγγελίες, παραβιάζοντας όμως και πάλι πόρτες ανοιχτές, αφού ήδη είχε 

δρομολογηθεί η επίλυση του προβλήματος. 

Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι ως Δημοτική Αρχή έχουμε δηλώσει, 

εντός κι εκτός συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, πως η αντιμετώπιση και η επίλυση 

των ποικίλων και σύνθετων προβλημάτων που έχουμε μπροστά μας, ειδικά στις 

δυσβάστακτες εποχές που όλοι βιώνουμε, απαιτούν τη συνεργασία, την ομοθυμία την 

ομοψυχία, τη συναίνεση και τη σύμπραξη όλων μας. 

Μακριά, λοιπόν, από εμάς συμπεριφορές και πολιτικές του «κάνω ό,τι θέλω και ό,τι 

γουστάρω». Ας πάψουν ορισμένοι να συκοφαντούν και να διαστρεβλώνουν με λογικές, 

με πρακτικές και με λόγια που ουδέποτε εκστομίστηκαν, γράφτηκαν ή υπονοήθηκαν από 

εμάς και ανάγονται στην αρρωστημένη φαντασία τους. 

Θα επαναλάβουμε, λοιπόν, για μια ακόμη φορά ότι το ευαίσθητο ζήτημα της 

καθαριότητας, όπως κάθε  ζήτημα και πρόβλημα, απαιτεί και χρειάζεται τη συνέργεια 

όλων μας. Και μ΄αυτήν την αρχή και τη θέση απευθυνόμαστε και υπηρετούμε τις 

συμπολίτισσες και τους συμπολίτες μας, χωρίς διακρίσεις κι αποκλεισμούς. 

Στον κοινό μας αγώνα για καλύτερες συνθήκες ζωής όλων των συνανθρώπων μας, 

ορισμένοι (ελάχιστοι) επιλέγουν τη διαφοροποίηση, την υποβολιμαία κριτική και τη 

«δικαίωση» με τις πρακτικές του «στρίβειν δια της καταγγελίας». 

Κι όλα αυτά, για λίγα λεπτά και λίγες γραμμές δημοσιότητας… 
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