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Αντιδράσεις και ερωτηματικά από απόφαση του δημάρχου

Πολλές αντιδράσεις και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση του νέου δημάρχου Χίου, Σταμάτη
Κάρμαντζη να μην τελούνται πλέον πολιτικοί γάμοι στο δημαρχείο του νησιού!

Όσοι δημότες και δημότισσες επιλέγουν αυτή τη διαδικασία για να ενώσουν τις τύχες τους
θα... αποκεντρώνονται σε περιφερειακά δημοτικά κτίρια και συγκεκριμένα στα πρώην
δημαρχεία Ομηρούπολης, στον Βροντάδο και Αγίου Μηνά, στα Θυμιανά. Η απόφαση της
νέας δημοτικής αρχής θα τύχει άμεσης εφαρμογής με ένα ενδεχόμενο να τελεσθούν κάποιοι
ελάχιστοι γάμοι, που ήδη έχουν ορισθεί στο δημαρχείο Χίου αν και υπάρχει περίπτωση και
αυτοί να μετακινηθούν μακριά, αλλά όχι τόσο, στο κτίριο του πρώην ΔΗΠΕΘΕ, δίπλα στο
Εργατικό Κέντρο Χίου.

Ως αντιδήμαρχοι οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι να τελούν τους πολιτικούς γάμους έχουν
ορισθεί οι κ.κ. Γιώργος Κλιαμενάκης, Παναγιώτης Μανδάλας και Ισίδωρος Ντομάτας, χωρίς
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να έχει γίνει γνωστό αν όλοι θα τελούν γάμους από όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού.

Για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών γάμου αρμόδιοι έχουν ορισθεί για τη Δ.Ε. Χίου ο
κ. Χαράλαμπος Μπουρνιάς, για τις Δ.Ε. Ομηρούπολης, Καρδαμύλων και Αμανής ο κ.
Ισίδωρος Ντομάτας, για τις Δ.Ε. Αγίου Μηνά και Καμποχώρων ο κ. Παναγιώτης Μανδάλας,
για τη Δ.Ε. Ιωνίας ο κ. Γιώργος Κλιαμενάκης και για την Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων ο κ. Γιάννης
Ξενάκης. Από τη νομαρχιακή επιτροπή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η πρώτη αντίδραση για την
απόφαση του δημάρχου Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη να εξοβελίσει από το δημαρχείο την
τέλεση των πολιτικών γάμων. Σημειώνει, αναλυτικά, τα ακόλουθα: «Προκαλεί ερωτηματικά
η βιασύνη και το πλαίσιο άμεσων προτεραιοτήτων του νέου δημάρχου.

Από ό,τι φαίνεται, δεν μπορούσε να ξεκινήσει τα νέα του καθήκοντα σε χώρο όπου
τελούνται πολιτικοί γάμοι. Αμέσως, με την ανάληψη των καθηκόντων του, το πρώτο πράγμα
που έκανε ο δήμαρχος Χίου, είναι να αλλάξει το μέχρι σήμερα καθεστώς τέλεσης των
πολιτικών γάμων. Από εδώ και στο εξής η τέλεση θα γίνεται εκτός δημαρχείου Χίου, σε
επιλεγμένους, 2 δήμους και σε καθορισμένες ώρες. Μια απόφαση αντιδημοκρατική, που
πάρθηκε χωρίς συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Αποτελεί μια απολύτως συμβολική
κίνηση του τρόπου διακυβέρνησης του δήμου και της υποβάθμισης του πολιτικού γάμου, ως
καθολικού δικαιώματος των πολιτών».

Πηγή: Ελευθερία Λάρισας
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