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ΜΗΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Στη μετά την Πολιτειακή Μεταπολιτευτική περίοδο τα δημοτικά πράγματα
εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τη δύναμη των πολιτικών κομμάτων,
σε
συνδυασμό με τα προσόντα και τα μειονεκτήματα των υποψηφίων Δημάρχων,
κατά κύριο λόγο και των υποψήφιων Δημ. Συμβούλων των Συνδυασμών,
κατά
δεύτερο.

ΜΗΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Στη μετά την Πολιτειακή Μεταπολιτευτική περίοδο τα δημοτικά πράγματα
εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τη δύναμη των πολιτικών κομμάτων,
συνδυασμό με τα προσόντα και τα μειονεκτήματα των υποψηφίων Δημάρχων,
κατά κύριο λόγο και των υποψήφιων Δημ. Συμβούλων των Συνδυασμών,
κατά
δεύτερο.

σε

Με μοναδική εξαίρεση αυτή στην πρώτη περίοδο (17.3.1974
- 1978)
με την έκθεση υποψηφιότητας από μέρους του Αθ. Παπαθανασίου,
που παρά την τόσο καταλυτική για την εποχή αυτή, ρετσινιά του «χουντικού»
συγκέντρωσε ποσοστό που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να έχει
σχέση με τις πολιτειακές - πολιτικές εξελίξεις και τις κομματικές
αντιπαραθέσεις, αλλά και του Γιώργου Σιότροπου στην τέταρτη
προσπάθειά
του, σαν υποψήφιος Δήμαρχος το 1994, όταν θεωρήθηκε
ως επιβεβλημένη
η αλλαγή με την φθορά του επί 20ετία Δημάρχου
Μπάμπη Μπεχλιβανίδη,
και περίμεναν να δουν έναν ανερχόμενο
επιτυχημένο Επιχειρηματία
να αποδόσει σαν Δήμαρχος, που
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απέδωσε μεν αλλά χάθηκε κάτω από μια
άτακτη διαχείριση, των
άμεσων συνεργατών του, που η ιδεολογική Παράταξη
που
εκπροσωπούσε θα πληρώνει τα σπασμένα για πολλά χρόνια ...
Ετσι πιστεύω ότι δεν θα έχουμε και στην τρέχουσα περίπτωση
διοίκησης
του Δήμου μας από μια τυπικά ελάχιστη κομματική
μειοψηφία, αλλά
με θετικό - δημιουργικό αποτέλεσμα, μετά την
αλλαγή πορείας στο
πάγιο μέχρι πρόσφατα συστηματικό
«ξεπούλημα» της πόλης μας από την
Σοσιαλιστική πολιτική, που είχε
ως επακόλουθο τον πολιτικό της ευνουχισμό...

Ας ελπίσουμε ότι η σώφρονα εκλογική κρίση των Νεοσμυρνιωτών
θα
μας απαλλάξει από το χρόνιο αυτό σύνδρομο ..., με την ανάδειξη
Δημάρχου και Δημ. Συμβουλίου, για πρώτη φορά, έξω από κόμματα και
χρίσματα, λόγω επιτυχίας τους στην τρέχουσα Δημαρχιακή θητεία τους.

Αν ανατρέξουμε στα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων
που έχουν γίνει στο δήμο μας νομίζουμε ότι εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα
ότι τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών είναι συνέχεια (όμοια)
με αυτά των κομματικών - πολιτικών επιλογών, που πάντοτε
περίπου
είναι ίδιες, διαχρονικά.
Μέγιστο ρόλο παίζει τα τελευταία χρόνια η καταστροφική δημοτική
πολιτική της τετραετίας 1995 - 1998. Άλλοι προσπαθούν να βρουν
μεμπτά
στα οκτώ τελευταία χρόνια του σημερινού Δημάρχου. Άραγε
δεν έχουν
τη στοιχειώδη ευαισθησία της χρόνιας συμπόρευσής τους
με αυτά που
σήμερα «βλέπουν» στραβά και ανάποδα;
Αυτοί τι έκαμαν μέχρι σήμερα, από τότε που τα διαπίστωσαν. Δεν
έχουν
σε βάρος τους την ποινική συνέπεια της παρασιώπησης ...
Εγκλημάτων;
Ή τους πονά μόνο ότι δεν μπόρεσαν να συνδιοικήσουν όλοι μαζί ...
Ας περιμένουμε όμως τις Εκλογές για να δούμε πως τα βλέπει ο
κυρίαρχος
Λαός.
Αλήθεια κανέναν δεν προκαλεί η ατιμωρησία των ατασθαλιών στην
ΠΑΕ
Πανιώνιος, από Δημοτικά χρήματα;

Και να μην το ξεχάσω γιατί δεν θυμήθηκαν στην προεκλογική
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περίοδο το Παραπεμπτικό Βούλευμα στο Δικαστήριο του Μικτού Ορκωτού
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Ούτε το αποτέλεσμα της πολύκροτης
αυτής δίκης, που δεν απασχόλησε παρά μόνο το γνωστό στενό
περιβάλλον
των καλοθελητών μαρτύρων υπεράσπισης...

Αλλά και τα πορίσματα των Επιθεωρητριών... Πόσοι
από τους
προστάτες των Δημοτικών συμφερόντων ενδιαφέρθηκαν για την
εξέλιξη των δικών αυτών;
Ή μήπως τους ενδιέφεραν μόνο η καρέκλα και τα οφίτσια και όχι η
ηθική και η αλήθεια.

Αιδώς Αργείοι ;;;
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