Απίστευτο κι όμως αληθινό
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2013 10:50 -

Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές σήμερα το πρωί μεταξύ του Φ. Φίλιου και του Β.
Κεγκέρογλου για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου όπου στεγαζόταν μέχρι πριν μερικά
χρόνια το Άσυλο Ανιάτων δεν πρόκειται να πιστέψω τίποτα από όσα γράφονται και
λέγονται.

Χαριτολογώ βέβαια, αλλά νομίζω ότι μετά από την εμπειρία που υπάρχει σε ότι αφορά την
διεκδίκηση αναξιοποίητων και πολλές φορές και επικίνδυνων κτιρίων του δημοσίου από
φορείς της περιοχής προκείμενου να τα «ζωντανέψουν» και πάλι έχω δικαίωμα να είμαι
επιφυλακτικός.

Μου μοιάζει σαν ψέμα ότι ο δήμος κατάφερε να πείσει το υπουργείο Εργασίας να του
παραχωρήσει το συγκεκριμένο κτίριο.

Άλλωστε έχουν υπάρξει τόσα, μα τόσα παρόμοια αιτήματα εδώ και χρόνια τα οποία ακόμα
περιμένουμε να απαντηθούν.

Γι' αυτό αξίζουν και συγχαρητήρια σε δήμο και Υπουργείο.

Γιατί μόνο τρία χρόνια πίσω;
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«Αμφιβάλλω αν ξύπνησε ένα πρωί ένας υπάλληλος του δήμου και ξεκίνησε από τις αρχές
του 2012 να βάζει χέρι στο ταμείο». Αυτό περίπου είπε σε δηλώσεις του προχθές το βράδυ
στον τηλεοπτικό σταθμό ΤV1 και τον Π. Μπούρχα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θανάσης
Μανταλάβας, μιλώντας για την γνωστή υπόθεση της υπεξαίρεσης.

Και η δική μου λογική το ίδιο λέει, αν και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ποτέ και για
κανέναν.

Αυτό που δεν κατάλαβα όμως είναι γιατί ο έλεγχος των οικονομικών πρέπει να ξεκινήσει σε
βάθος τριετίας και όχι για παράδειγμα πενταετίας ή και πιο πίσω.

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από το 2009; Ή βάζουμε μέσα
στην υπόθεση και δύο χρονιές θητείας Γκόντα για να θολώσουμε τα νερά;

Όπως και να έχει πάντως ένας έλεγχος είναι πάντα θεμιτός αρκεί να γίνεται με διαφάνεια
και για τους σωστούς λόγους.

Που στην περίπτωσή μας είναι να αποκαλυφτεί τι πήγαινε στραβά στην οικονομική
υπηρεσία του δήμου
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