Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
Το αποτέλεσμα των εκλογών ανέδειξε νικητή τον κ. Σταμούλη.
Ο κ. Σταμούλης επανεξελέγη Δήμαρχος με ποσοστό 33.06% την 1η Κυριακή και
58.91% τη 2η Κυριακή.
Όμως είναι πράγματι νικητής των εκλογών ο κ. Σταμούλης;
Σίγουρα όχι. Ο κ. Σταμούλης δεν μπορεί να καυχιέται ότι είναι ο νικητής, όταν η
αποχή άγγιξε το 35% την 1η Κυριακή και το 45% τη 2η Κυριακή!
Ο πραγματικός νικητής των εκλογών είναι σίγουρα η αποχή!
Με πραγματικούς αριθμούς ο κ. Σταμούλης εξελέγη Δήμαρχος με ποσοστό 30.8%,
αν κάνουμε τους υπολογισμούς με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων τη 2 η Κυριακή.
Επομένως το 70% περίπου των δημοτών δεν τον ψήφισε!
Οι έδρες που κατέλαβε είναι μόλις 11 και φυσικά δεν επαρκούν για να έχει την
απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα χρειάζεται κάθε φορά στα Δημοτικά Συμβούλια τουλάχιστον άλλες 6 έδρες από
την πλευρά της αντιπολίτευσης για να μπορέσει να περνάει τις προτάσεις και να
εφαρμόσει το πρόγραμμα του.
Το ερώτημα που γεννιέται είναι σαφές. Ποιοι από την πλευρά της αντιπολίτευσης
είναι διαθέσιμοι να το πράξουν, είτε ως δημοτική ομάδα, είτε ως Δημοτικοί
Σύμβουλοι μεμονωμένα;
Η δική μας θέση ήταν εξ αρχής κάθετη.
Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα Δήμαρχο που σύρθηκε από την
αντιπολίτευση για να διαμαρτυρηθεί στην επικείμενη εξόρυξη του βωξίτη, που
έκρυψε τα έγγραφα για την κατασκευή του καρκινογόνου ΧΥΤΥ στα Μέγαρα, που
δεν συμμετείχε στη διαβούλευση για τη διέλευση του καρκινογόνου καλωδίου
υπερυψηλής τάσης από την θαλάσσια και χερσαία έκταση του δήμου μας, που
μπλόκαρε την υπογραφή του ΓΠΣ για να μπορούν να προχωρήσουν και να
υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι.
Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα Δήμαρχο που μετέτρεψε το Δήμο σε
προσωπική του επιχείρηση, που ταυτίζεται με την πολιτική χυδαιολογία και τη λάσπη
κατά των αντιπάλων και με τα συμφέροντα τρίτων οι οποίοι τον ενίσχυσαν
ποικιλοτρόπως ενόψει μεγάλων διαγωνισμών στο δήμο.
Το επόμενο διάστημα θα δείξει τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης.
Θα δείξει αν εννοούσαν όσα έλεγαν προεκλογικά εναντίον του κ. Σταμούλη και
κυρίως αν υπηρετούν τα ιδεολογικά και πολιτικά τους πιστεύω.
Θα δείξει αν είναι πιστοί στις αρχές της διαφάνειας και της πολιτικής αυτονομίας
και όχι της συναλλαγής και της εξάρτησης.
Εμείς έχουμε την υποχρέωση απέναντι στους δημότες που μας τίμησαν με την
ψήφο τους, να υπηρετήσουμε τις αρχές μας, να σταθούμε θετικά σε κάθε καλό που θα
προταθεί και να σταθούμε απέναντι σε όλα τα κακά, που δυστυχώς με τη συγκάλυψη
του επανεκλεγέντος Δημάρχου θα μας βρουν πολλά.
Ο χρόνος θα δείξει τις προθέσεις όλων για τον τόπο μας.

