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«ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΟΞΟΣ»
Του Γ.Ν. Μαρκάκη Προέδρου Κοιν. Βραχασίου

Από την Κοινότητα Βραχασίου δίδεται στη δηµοσιότητα η αριθ. 495/21-10-1993
µηνυτήρια αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Πληµ/κών Λασιθίου, η οποία κοινοποιήθηκε
στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Νοµαρχία Λασιθίου.
Η αναφορά αυτή έχει ως ακολούθως:
Με το αριθµ. 354/13-8-1992 έγγραφο της Κοινότητας Βραχασίου, προς το
Υπουργείο Εσωτερικών, ζητήθηκε, η κατά Νόµον προηγούµενη έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου, για την πρόσληψη ενός υδραυλικού και ενός εργάτη καθαριότητας, σε
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις της Κοινότητας.
Αντί όµως να χορηγηθεί η παραπάνω έγκριση (η οποία µέχρι σήµερα δεν δόθηκε)
προκηρύχθηκε διαγωνισµός πρόσληψης ενός υπαλλήλου του Κλάδου Ελεγκτού ΕσόδωνΕξόδων, σε αντίστοιχη κενή θέση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Κοινότητας Βραχασίου. ΟΥΔΕΠΟΤΕ, όµως, η Κοινότητα Βραχασίου είχε ζητήσει την
πλήρωση της θέσης αυτής και συνεπώς, η όποια έγκριση δόθηκε, για το θέµα αυτό, ήταν
και είναι, κατά τη γνώµη µας, παράνοµη, γιατί ΔΕΝ στηρίχθηκε σε σχετικό αίτηµα της
Κοινότητας Βραχασίου. Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι κατ’ ακολουθίαν είναι παράνοµες και
όλες οι µετέπειτα διαδικασίες πλήρωσης της θέσης αυτής.
Παρά τα προηγούµενα, ΔΕΝ προχωρήσαµε στην έγκαιρη καταγγελία της
παρανοµίας αυτής, γιατί ολόκληρη η Βραχασώτικη Κοινωνία (χωρίς καµιά εξαίρεση) είχε
δεχθεί**, µε ξεχωριστή ικανοποίηση, τις πληροφορίες που έλεγαν, ότι, µε βάση τις
προστατευτικές διατάξεις, που αφορούν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε συνδυασµό µε
τις στοιχειώδεις αρχές της ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ (αυτές που οριοθετούν την ανθρώπινη κοινωνία
από τη ζούγκλα), θα εδιορίζετο, στη θέση αυτή, ο συγχωριανός µας κ. Εµµανουήλ Ελευθ.
Πετσαλάκης***, ο οποίος, εκτός από οικονοµικά προβλήµατα, αντιµετωπίζει και σοβαρό
πρόβληµα υγείας (αιµοκάθαρση σε τεχνητό νεφρό).
Και ξαφνικά, στα ψιλά γράµµατα των µετακλογικών νέων, διαβάσαµε στην
εφηµερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ της 14-10-1993 ότι «στο διαγωνισµό, για την πλήρωση κενής
οργανικής θέσεως ελεγκτών εσόδων-εξόδων της Κοινότητας Βραχασίου, πρώτευσε,
µεταξύ επτά υποψηφίων, η Μαρία Εµµ. Κενανάκη», η οποία, όπως πληροφορηθήκαµε,
είναι ευκατάστατη και υγιέστατη και συνεπώς έχει και τις αντικειµενικές προϋποθέσεις
για να πρωτεύσει (αλλοίµονο, στους κάθε µορφής αδύνατους)
Κύριε Εισαγγελέα, οι Κοινοτικοί Σύµβουλοι Βραχασίου, που υπογράφουµε
παρακάτω, σας ζητούµε να ελέγξετε όλα τα προηγούµενα κι αν διαπιστώσετε παράβαση
Νόµου, σας παρακαλούµε ν’ ασκήσετε ποινική διώξη κατά παντός υπευθύνου, για την
υπόθεση αυτή.
Ως µάρτυρες προτείνουµε τους συγχωριανούς µας κ.κ. Ασπασία Τερζάκη, Ιωάννη Γ.
Φθενάκη και Εµµαν. Ελευθ. Πετσαλάκη (υποψήφιος)****

*Αφιερώνεται στο Δήµο Αγίου Νικολάου, για να συνειδητοποιήσει (είτε του αρέσει είτε
όχι) ότι πρέπει να «επιστρέψει» όλα όσα οφείλει ο πρώην Δήµος Νεάπολης στην
Βραχασώτικη κοινωνία π.χ. εκτέλεση του έργου για το δρόµο προς Αγ. Γεώργιο
Βραχασώτη.
** Με σχετική πρωτοβουλία του Γ.Ζουράρη, θεµελιωτή της σεξολογίας στην Ελλάδα
(αλλά όχι της «πολιτικής» σεξολογίας…του Μεραµπέλλου)
*** O µέχρι πρότινος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου είναι αδελφός του
Εµ. Ελευθ. Πετσαλάκη (κι αυτό, λένε, ότι το ήξερε, από παλιά, ο σηµερινός Δήµαρχος,
αλλά ΦΕΥ δεν µπόρεσε να ξεπεράσει τη σχετική προκατάληψη)
**** Τέλος, µε βάση τον Κώδικα Αξιών του Μαρκογιώργη, διευκρινίζω ότι δεν στοχεύω
στην οποιαδήποτε υπηρεσιακή ευθύνη της εν λόγω υπαλλήλου, γιατί, σ’αυτές τις
περιπτώσεις, προηγείται η πολιτική και ηθική ευθύνη των τοπικών παραγόντων (και
ιδιαίτερα «των ΔΗΜΟδιδασκάλων και των συνοδοιπορούντων....Μεραµπελλιώτικη
Τροϊκα γαρ»). Είναι, άλλωστε, γνωστό, ότι, σε τέτοιου είδους θέµατα, έχει περισσότερο
ειδικό βάρος η πλειοψηφική γνώµη της κάθε κοινωνίας, από την οποιαδήποτε σχετική
απόφαση του Δικαστηρίου.

