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Σε μία μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς τίποτα ακόμη να έχει κριθεί, είτε θετικά είτε αρνητικά, 

με έκπληξη κκ Βουλευτές διαπιστώνω ότι το μοναδικό σας μέλημα είναι να σας αποδοθούν τα 

δήθεν επινίκια της μάχης. Λες και όλα έχουν τελειώσει!!!!. Σε αυτή σας την αγωνία, με κατηγορείτε 

ότι «αποσιώπησα και λειτούργησα αποπροσανατολιστικά, αποκρύπτοντας την ουσιαστική αλήθεια 

από την τοπική κοινωνία» αναφερόμενοι στη δήθεν μη ανακοίνωση της συνάντησής σας με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό κο Τόσκα!!! 

Η έκπληξή μου αυτή αυξάνεται όταν διαπιστώνω ότι δεν έχετε πλήρη γνώση της εξέλιξης του 

θέματος. Διότι άλλα δήλωσε σε εμάς ο κος Αναπληρωτής Υπουργός, στην συνάντηση που είχαμε 

στις 26 Φεβρουαρίου στο γραφείο του η Περιφερειάρχης Αττικής κα Δούρου, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Δυτικής Αττικής κος Βασιλείου, η Περιφερειακής Σύμβουλος κα Ι. Τσούπρα και εγώ, η Δήμαρχος της 

Μάνδρας –Ειδυλλίας. Στην συνάντηση αυτή ο κος Τόσκας μας δήλωσε – με απόλυτο και 

κατηγορηματικό  τρόπο - ότι η Ανώτατη Σχολή της Πυροσβεστικής θα μεταφερθεί στην Πτολεμαΐδα. 

Η λανθασμένη εντύπωσή σας για την εξέλιξη αυτή οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι ο δρόμος σας 

είναι μοναχικός. Δεν επιδιώξατε την συνεργασία και την άμεση επαφή μαζί μου, γεγονός που θα 

σας προφύλασσε από το να καταλήγετε σε συμπεράσματα που δεν ισχύουν. Αν είχατε ανταποκριθεί 

στις προσκλήσεις που σας είχα απευθύνει και είχατε προσέλθει είτε στην συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου είτε στην ανοικτή συγκέντρωση που πραγματοποιήσαμε στα Βίλια, θα 

είχατε πληροφορηθεί τόσο από εμένα όσο και από τον κο Αντιπεριφερειάρχη την «ουσιαστική 

αλήθεια», που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη διαβεβαίωση που ισχυρίζεστε ότι σας 

δόθηκε.  

Αν επρόκειτο όμως μόνο για την δική σας υπαρξιακή αγωνία να αιτιολογήσετε το ρόλο σας δεν θα 

υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργείται από τη στιγμή που επιδιώκετε να με διαβάλλετε 

αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δήθεν αρνητική στο πρόσωπό σας συμπεριφορά μου, οφείλεται σε 

κομματική αντιπαράθεση ή προτίμηση.  

Για να είμαι ξεκάθαρη άλλη μία φορά: Πολιτεύομαι με μοναδικό κριτήριο το καλό του τόπου μου 

και των συμπολιτών μου. Συνεργάζομαι με όλους όσους θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν σε 

αυτό το καλό, ανεξάρτητα από κόμματα ή παρατάξεις, όπως το απέδειξα και στην συγκεκριμένη 

περίπτωση με την άριστη και στενή συνεργασία μου με την Περιφέρεια Αττικής και τους αιρετούς 

εκπροσώπους της σημερινής διοίκησης.  

Τέλος να θυμίσω ακόμη κάτι: οι συνεργασίες οικοδομούνται μέσα από τους κοινούς αγώνες και όχι 

με φεϊγβολάν και ανακοινώσεις. Φαίνεται όμως ότι η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι 

έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα και την αναίδεια του λόγου ως ισότητα. 
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