
Προς : κ.κ. Δήμαρχο Δήμου Ηρακλείου (ανοικτή επιστολή) 

Κύριε Δήμαρχε,  

Με την επιστολή μου αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου 

3852/2010 καταθέτω την ανεξαρτητοποίησή μου από τη Δημοτική παράταξη «Δύναμη Πολιτών», 

με την οποία αναδείχτηκα σ’ αυτή δημοτική σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές της 25ης Μαΐου 

του έτους 2014 στο Δήμο Ηρακλείου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα η εντολή των συμπολιτών μου 

να υπηρετήσω τα συμφέροντα του Δήμου μας από την θέση του Δημοτικού υμβούλου.  

Από την αρχή της θητείας μας ως Δημοτική Αρχή της πόλης  του Ηρακλείου, πολλές φορές 

εξέφρασα τις διαφωνίες μου με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, σε θέματα Διοικητικά και Σεχνικά 

τόσο δημόσια κατά τις συνεδριάσεις της Δημοτικής ομάδας της «Δύναμης Πολιτών» και του 

Δημοτικού υμβουλίου όσο και προσωπικά σε εσάς τον ίδιο και σε συναδέλφους της παράταξης, 

και οι οποίες έπεφταν στο κενό.  

Η πρόθεση μου ουδέποτε ήταν «να κρίνω για να κρίνω», αλλά  για να προχωρήσουμε 

μπροστά να βελτιωθούμε και να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες των συμπολιτών μας, ούτε με 

ενδιέφεραν τα officia, μιας και εσείς γνωρίζεται πολύ καλά ότι ουδέποτε διάβηκα την πόρτα 

του γραφείου  σας για να ζητήσω θέση , αντίθετα αρνήθηκα θέση που μου προσφέρατε.  

την πρόθεση αυτή δεν σας βρήκα παρά «τύποις» συνοδοιπόρο ,όσο και να 

προσπάθησα… Η φανερή σας αδυναμία ή πραγματικός σκοπός εξ’ αρχής ( αυτό εσείς το 

γνωρίζεται) για συνοχή της παράταξης από την πρώτη κιόλας μέρα έφερε τα σημερινά λυπηρά 

διαλυτικά φαινόμενα τα οποία αν θέλατε ή αν μπορούσατε θα είχατε κόψει από την αρχή. Σα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αυτής σας της διοίκησης επιβαρύνουν τελικά τα παραγόμενο 

δημοτικό Έργο και λειτουργούν εις βάρος του υγιούς αυτοδιοικητικού περιβάλλοντος όπως 

επιτάσσουν οι σύγχρονοι καιροί.   

Σο «ηθικό πλεονέκτημα» γιατί δεν μπορώ να εντοπίσω και κάτι άλλο σημαντικότερο 

πέραν μιας τυπικής παραδοσιακής άνευ αρχής μέσης και τέλους Δημοτικής Διακυβέρνησης και 

μάλιστα ελαχίστου ουσίας, έχει απολεσθεί, πρώτον διότι ο  Δήμος Ηρακλείου πλέον κάνει 

Πρωταθλητισμό σε παράνομες αποφάσεις που ακυρώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, σε 

απευθείας αναθέσεις κ.α. αλλά το πιο βασικό είναι  ότι επιτρέψατε να κυριαρχήσει  κατά τη 

γνώμη μου η ρητορική των συμψηφισμών και του λαϊκισμού απαντώντας στην κριτική που 

ασκείται τόσο εντός όσο και εκτός του Δημοτικού υμβουλίου όχι επί ουσίας αλλά  με κορώνες 

και υπερφίαλα επιχειρήματα ΔΙΧΑΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ περί έντιμων και μη προσώπων περί 

έγκυρων και μη μέσων ενημέρωσης περί φωτός και νυκτός και άλλα τέτοια της ρητορικής  

Μαξίμου.  

Γιατί κύριε Δήμαρχε στην «Πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται 

και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται», εδώ υιοθετήθηκε μάλλον το αντίθετο.  



Δεν βοηθάει θα συμβούλευα τους συμβουλάτορες σας…  Εκτός αν υπάρχει απάντηση 

στο απλό ερώτημα. Τι άλλαξε στην πόλη για το οποίο αξίζει να πανηγυρίζει κάνεις? 

Η δημοκρατική και πλουραλιστική διακυβέρνηση, το λίγα λόγια πολύ δουλειά, οι 

ουσιαστικές και όχι «για τα μάτια του κόσμου» συμμετοχικές διαδικασίες, ο σεβασμός στα 

Πολιτικά Κόμματα και όχι μόνο στο Κυβερνών Κόμμα (τα οποία ως Δικηγόρος γνωρίζεται 

καλύτερα ότι είναι θεμέλιος λίθος του Ελληνικού Πολιτεύματος)  και όλα όσα  μας έκαναν να 

στρατευτούμε μαζί σας το 2014 αποδείχτηκαν πολιτική πλάνη. 

Σόσο εγώ όσο και χιλιάδες συμπολίτες μας πίστεψαν ότι μπορούμε  καλύτερα… ΑΤΣΟΙ  

θα είναι και οι τελικοί κριτές πολύ σύντομα .   

Θα παραμείνω μάχιμος και ενεργός από την θέση του ανεξάρτητου δημοτικού 

συμβούλου (αλλά και μετά με την ιδιότητα του απλού Πολίτη και Δημότη) όσο μου το επιτρέπει η 

Εργασία μου από την οποίο και μόνο βιοπορίζομαι,  θα συνεχίσω να παραθέτω τις κατά 

συνείδηση θέσεις μου για τα θέματα που αφορούν την πόλη μου, να ασκώ καλοπροαίρετη 

κριτική  και να καταθέτω προτάσεις για την ευημερία και ανάπτυξη της πόλης του Ηρακλείου. 

 ας ευχαριστώ για τη συνεργασία . 

Αντώνης Κουμπενάκης 
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