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Μετά την προχθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, βλέποντας την κατά 180 μοίρες αλλαγή της
πολιτικής σας σε σχέση με το προσφυγικό, θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: ότι τίποτα δεν είναι πιο
επικίνδυνο από την ειλικρινή άγνοια ή την συνειδητή κοροϊδία.

Τελικά ποιο από τα δύο κ. δήμαρχε, ή μήπως και τα δύο σας οδήγησαν στην «κωλοτούμπα» που κάνατε και βεβαίως είναι
πολύ της μόδας τελευταία;

Μέχρι πρότινος, εδώ και δύο χρόνια, ερήμην του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου, υποκαθιστώντας την ανεπάρκεια
του κράτους και στο όνομα της δήθεν αλληλεγγύης, επενδύσατε πολιτικά στο προσφυγικό, γιατί άλλωστε τότε σας βόλευε.

Και προσωπική πολιτική κάνατε και τα χρήματα από τις ΜΚΟ ήταν πολλά (το είδαμε στην περίπτωση της ΔΕΔΑΠΑΛ) και
διορισμοί ημετέρων γίνανε, ενδυναμώνοντας τις έτσι κι αλλιώς ισχυρές πελατειακές σχέσεις που είχατε αναπτύξει.

Όμως στην πολιτική κ. δήμαρχε, δεν φτάνει πάντα να βλέπει κανείς το τυρί, αλλά κυρίως πρέπει να βλέπει την φάκα.

Αυτά ως προς την προηγούμενη πολιτική σας πρακτική, όπου βέβαια παρά τις αλλεπάλληλες και πιεστικές ερωτήσεις μου,
ποτέ ως οφείλατε δεν απαντήσατε, εσείς η προσωπικά και η δημοτική αρχή και κρυβόσασταν πίσω από ένα πρόβλημα που
ακουμπάει την ευαισθησία του κάθε πολίτη.

Γι΄ αυτά όμως κριθήκατε και γι΄ αυτό αλλάξατε άρδην  την πολιτική σας και από το άσπρο, πήγατε στο μαύρο. Για να
μπορέσουμε όμως ως τοπική αυτοδιοίκηση να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, οφείλετε κατά τη γνώμη μου από
τούδε και στο εξής να λειτουργήστε ως εξής:

1)      Στα πλαίσια αυστηρά των δυνατοτήτων που έχουμε ως αυτοδιοίκηση

2)      Με απόλυτη διαβούλευση όλων των φορέων και των πολιτών, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει πρωτοπόρα και
να ασκήσει πίεση ουσιαστική προς την κεντρική εξουσία. Ώστε όχι μόνο να μην γίνουμε απλά προσφυγονήσι, αλλά να
μπορούμε να δείξουμε στην πραγματική της διάσταση την ευαισθησία μας και την ανθρωπιά μας απέναντι στους
συνανθρώπους μας.

3)      Με γνώμονα το καλό και την προστασία της τοπικής μας κοινωνίας

Η κοινωνία αυτό περιμένει από εμάς, γιατί εμείς έχουμε εκλεγεί για να το κάνουμε.
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