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Στο πνεύμα λοιπόν των εθνικών εξελίξεων και των απαιτήσεων των καιρών οι τοπικοί μας
άρχοντες σκέφτηκαν ότι πρέπει κι αυτοί να κινηθούν με πιο συναινετικές διαδικασίες και να
είναι πιο αποτελεσματικοί...
Στο Δήμο μας μάλιστα μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι για πρώτη φορά πάρθηκε
σημαντική πολιτική απόφαση (σχετικά με την άρνηση πληρωμής του περίφημου
“χαρατσιού”, του τέλους ακινήτων που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ) με
καθολική συναίνεση μεταξύ 7 πολύ διαφορετικών παρατάξεων!
Όλοι έκαναν τις υπερβάσεις τους και συνέβαλαν στη λήψη μιας ομόφωνης απόφασης για
ένα θέμα με ιδιαίτερες πολιτικές διαστάσεις που όλοι έπρεπε να “στρογγυλέψουν” πολλές
γωνίες για να πετύχουν μια ομόφωνη απόφαση.
Ο κ. Στέφος έγραψε το κείμενο, ο κ. Νεφελούδης, ο κ. Πάντος και ο κ. Παπασπυρίδης το
υπέγραψαν πρώτοι και έκαναν έκκληση και στους υπόλοιπους να συνταχθούν μαζί τους, ο κ.
Βρεττός, πρόσθεσε 2 λέξεις που έδωσαν νέα και ουσιαστικότερη πολιτική διάσταση στο
περιεχόμενο, ο κ. Κούπας παρότι δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνεί με τη λογική του “Δεν
πληρώνω” στο τέλος δέχτηκε την προσθήκη του κ. Βρεττού όπως και όλοι οι άλλοι αρχηγοί,
ο κ. Κουτελάκης συμφωνώντας σε πολλά σημεία με την πρόταση της αντιπολίτευσης και
εκτιμώντας τις παραπάνω προσπάθειες πρότεινε στο Δήμαρχο να αποσύρει η Δημοτική
Αρχή την εισήγησή της και να κάνει δεκτή την πρόταση της αντιπολίτευσης, ενώ τέλος ο
Δήμαρχος σεβόμενος την προσπάθεια για ομοφωνία και αφού πείστηκε για την ανάγκη
άμεσης και εξειδικευμένης δράσης απέσυρε την εισήγησή του.
Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους…
Ποιός είναι θερμότερος υποστηρικτής της απόφασης, ποιός έκανε τις λιγότερες ή τις
περισσότερες υπαναχωρήσεις κλπ, είναι θέματα που δεν έχουν χώρο στη συζήτηση μιας
τόσο σημαντικής απόφασης.
Η προσπάθεια αναζήτησης νικητών και ηττημένων, αφορά μόνο πολιτικές σκοπιμότητες.
Εμείς οι απλοί δημότες θέλουμε να μείνουμε στο γεγονός ότι για μια φορά οι δημοτικοί μας
άρχοντες κατάφεραν να συνεννοηθούν και να πάρουν μια ομόφωνη απόφαση προς όφελος
όλων μας.
Θέλουμε να μείνουμε με την ελπίδα ότι αυτό μπορεί και πρέπει να επαναληφθεί…
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