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Νίκος Γεωργούλης
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Ούτε στο χειρότερο εφιάλτη μου να είχα αυτή την εποχή την
ευθύνη του Γιώργου Καραμανή. Το συμμερίζονται κι όλοι οι
συνάδελφοι του, για αυτό και καμία διαμαρτυρία δεν θα ακουστεί
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ότι είναι ο μοναδικός … διπλοθεσίτης στη δημοτική αρχή. Και
αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Μονομετοχικής Ακινήτων.
Ξέφυγε ποτέ για αυτό καμία μουρμούρα;

Με την ευθύνη του προσφυγικού στους ώμους του ο νεαρός
αντιδήμαρχος χειρίζεται μόνος του την καθημερινή ροή της
ομαλότητας στον παράνομο καταυλισμό της Σούδας. Τις προάλλες
πατέρας ανήλικου παιδιού από τη Χίο τον επισκέφτηκε στο
γραφείο του και τον ενημέρωσε για απόπειρα βιασμού του γιού
του από νεαρό μετανάστη. Υπήρχαν μάλιστα και on camera
πειστήρια για το γεγονός, καθώς ο επίδοξος βιαστής κλείστηκε
από το φόβο του στην τουαλέτα, όπου επιχείρησε να παγιδεύσει το
χιωτάκι και αρντούνταν να βγει, θεωρώντας βέβαιη τη σύλληψη.

Ο αντιδήμαρχος είδε το video και παρακάλεσε το γονιό να μην
δώσει έκταση στο θέμα. Λίγη ώρα αργότερα κοινοποιούσε στον
πατέρα του παιδιού φωτογραφικό υλικό στο οποίο ο επίδοξος
δράστης είχε συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Ο αντιδήμαρχος έκρινε ότι ο λεπτός, πέραν των φώτων της
δημοσιότητας χειρισμός, είχε πολλαπλά οφέλη. Πρώτον τιμώρησε
μια παραβατική συμπεριφορά, δεύτερον διατηρούσε το ήρεμο
κλίμα στον καταυλισμό και την πόλη, αν δεχτούμε πως σε ένα
δάπεδο με χυμένο πετρέλαιο μια σπίθα θα φέρει αναπάντεχα την
ανάφλεξη.

Στη θέση του Γιώργου Καραμανή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα
αντιδρούσα. Γεγονότα ικανά να πυροδοτήσουν εκρηκτικές
καταστάσεις στο κέντρο της πόλης χρήσιμο είναι να μην παίρνουν
διαστάσεις. Φτάνει να υπήρχε χρονικά ορατή διέξοδος.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να σφυρίζει κλέφτικα για την κατάσταση
στη Σούδα. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός της αυτοακυρώνει
κάθε πιθανότητα να πιστέψουμε μια κουβέντα του. Πριν 20 μέρες
αποδέχονταν από βήματος της Βουλής την κρισιμότητα της
κατάστασης στη Χίο και ανακοίνωνε σύγκλιση σύσκεψης με τους
φορείς εντός της εβδομάδας. Να έγινε και να μας διέφυγε λίγο
δύσκολο.

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή το βασανίζει τόσο που έτσι που το
πάει θα εκδώσει πόρισμα μετά τη λήξη του προσφυγικού. Η
ωρολογιακή βόμβα της Σούδας μετρά το χρόνο έκρηξης της
αντίστροφα. Θα σκάσει, είναι βέβαιο, γιατί κανένας Καραμανής
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δεν είναι σε θέση να κάνει θαύματα. Ίσως τούτη η παράμετρος να
τον οδηγούσε σε διαφορετικούς χειρισμούς των τόσο λεπτών
υποθέσεων. 

3 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Θράσος Α. Βουδούρης
Εάν αυτό το κτήνος (λαθρομετανάστης) έκανε αυτό στην πατρίδα
του, το λιγότερο που θα του έκαναν οι συμπατριώτες του, ήταν να
του κόψουν τα γεννητικά του όργανα και να τον αναγκάσουν να τα
φάει. Εδώ, με τους <λεπτούς χειρισμούς> του αντιδημάρχου, αύριο
θα κυκλοφορεί πάλι ελεύθερος και πολύ πιθανόν να
ξαναπροσπαθήσει. Πρέπει όλα τα παραβατικά περιστατικά να
δημοσιοποιούνται ώστε οι πολίτες να πέρνουν μέτρα προφύλαξης
!!!

Μου αρέσει! · Απάντηση · 6 · 1 χρόνο

Γιάννης N. Mισετζής
Μπράβο Νίκο Γεωργούλη συγχαρητήρια για την κρίση σου,
ξεχωρίζεις κι εσύ τους ικανούς ηγέτες από χιλιόμετρα! Γι αυτό
προφανώς στήριξες τον χειρότερο δήμαρχο που είχε η Χίος ποτέ ,
αυτόν που θα οδηγήσει τη Χίο σε βέβαιη καταστροφή κάτι που κι
εσύ ο ίδιος συνομολογούσες μέχρι χτές και απορίας άξιον (ουκ) εστί
η ξαφνική μεταστροφή σου! Συγχαρητήρια που επιχαίρεις τον Χιώτη
πατέρα του παρολίγον βιασθέντα που αντί να τρέξει στην Αστυνομία
έτρεξε στον πλέον κατάλληλο,τον Καραμανή αυτόν που έχει
υποκαταστήσει προφανώς όλες τις υπόλοιπες αρχές του τόπου , μια
ακόμα απόδειξη οτι έχουμε μετατραπεί σε έναν απέραντο οίκο
ανοχής και τίποτα παραπάνω! Συγχαρητήρια και στον Καραμανή
(τον οποίον θαυμάζεις) που υπεκατέστησε Αστυνομία και
Εισαγγελία και γιατί όχι και Δικαστές ακόμα! Συγχαρητήρια
προκαταβολικά και σε όλους αυτούς που θα διαβάσουν το άρθρο
σου και αντί να αντιδράσουν θα κρυφτούν πιο βαθιά μες στο
λαγούμι τους...
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