«Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Μετεώρων υπάρχετε;»

Γράφει ο Κώστας Πρεβέντης
Όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ακούμε δια στό--ματος δημάρχου πως όλα
εξελίσσονται καλά και ανθηρά στον Δήμο Μετεώρων. Προφανώς και...

υιοθετεί αβασάνιστα το λαϊκό σουξέ του Μάκη Χριστοδουλόπουλου « Όλα πάνε
καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν», ενώ η πραγματικότητα συντάσσεται με τον
Στέλιο Καζαντζίδη και το τραγούδι «Όλα πάνε μαύρα»!
Αγαπητοί συνδημότες,
Μέσα σ'ένα απολύτως θολό τοπίο, σε μια τελματώδη εικόνα του δήμου να
δηλώνεις πως όλα πάνε καλά, το βρίσκω ως ιδιαίτερα ναρκισσιστική προσέγγιση
και αυτοαξιολόγηση.
Δεν μπορείς, δεν δικαιούσαι, να δίνεις στους δημότες ελπίδα για το μέλλον, μη
δίνοντας όμως καμιά παράμετρο που να βγάζει αυτή την ελπίδα.
Μακάρι να ήταν αλήθεια, μακάρι οι συνδημότες μας να είχαν την δυνατότητα να
διατηρούν μια μικρή ελπίδα, θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος. Δυστυχώς όμως ο κ.
Δήμαρχος δίνει έναν ύστατο αγώνα, να μας πείσει «πως όλα πάνε καλά».
Πανηγυρίζει μέσα στην «πολιτική αφασία» για το «μεγαλειώδες έργο» που η
«υψηλή του διάνοια» έχει επιτελέσει!!!!
Κύριε Δήμαρχε,
Διαπιστώνω πως τελικά είστε παντελώς αποκομμένος από την καθημερινότητα
και τα προβλήματα των πολιτών, επιλέγοντας να πορεύεστε ως μοναχικός
καβαλάρης, με πορεία το άγνωστο, αγνοώντας τον οποιοδήποτε σας επισημαίνει
την αλήθεια. Έχοντας βεβαίως δίπλα σας και τους αιρετούς σας συνεργάτες να
πορεύονται αντιστοίχως ως «δημοτικοί φωστήρες», η κατάσταση έχει πλέον
ξεφύγει και έγινε ανεξέλεγκτη.
Έχουν πάψει πλέον να σας προξενούν εντύπωση χαρακτηρισμοί όπως « Δήμαρχος
εικονικής πραγματικότητας», «Δημοτική Αρχή παιδική χαρά - κουκλοθέατρο», που
σας αποδίδουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι σας στην καθημερινότητα αλλά και στα μέσα
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κοινωνικής δικτύωσης. Τα έχετε γράψει όλα στα παλαιότερα των υποδημάτων σας,
αφού ο στόχος σας να γίνετε δήμαρχος επετεύχθη!!! Απλά σας διαφεύγει πως
αυτού του είδους η στάση είναι απόδειξη αλαζονείας, έπαρσης και απόλυτου
εγωισμού, στοιχεία συναφή με έναν ναρκισσιστή άνθρωπο. Αυτή την στάση την
πληρώνει όμως σήμερα η τοπική κοινωνία βιώνοντας την απόλυτη στασιμότητα,
το τέλμα και την οπισθοδρόμηση.
Γιατί;
Κύριε Δήμαρχε,
Σταμάτα επιτέλους να βάζεις αυτογκόλ! Κατέβα από την εξέδρα και έλα στο
γήπεδο – επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικούς όρους - να παίξουμε
όλοι μαζί, για να δει ο κόσμος «το παιχνίδι για το οποίο πλήρωσε τις δημοτικές
εκλογές του 2019
.
Αλήθεια τι θα πείτε στους δημότες για τις προτεραιότητες του προεκλογικού σας
προγράμματος στον τουρισμό, στην ποιότητα ζωής, στην επιχειρηματικότητα,
στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στην κοινωνική μέριμνα, στον εθελοντισμό, στο
περιβάλλον, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην παδεία....
Τι θα πείτε στους πολίτες για το Δημοτικό Κολυμβητήριο, για την ανάδειξη του
όρους Τριγγία ως ιδανικού προορισμού για ορειβατικό σκι, για την δημιουργία
προπονητικού κέντρου στον Ασπροπόταμο, για την ανάπλαση των μονοπατιών
Μετεώρων, για την αξιοποίηση του λόφου του Προφήτη Ηλία, για την αξιοποίηση
της λίμνης Λογγά, για την Κυκλοφοριακή μελέτη στην πόλη της Καλ/κας, για τις
εικόνες χάους στην Τρικάλων με τα διπλοπαρκαρίσματα και τριπλοπαρκαρίσματα,
για την κατασκευή ποδηλατόδρομου με διαδρομή Προφήτης Ηλίας- Δημοτικό
Γήπεδο Καλ/κας, για την λειτουργία σύγχρονων δημοτικών σφαγείων, για την
κατασκευή φραγμάτων άρδευσης και λιμνοδεξαμενών, κλπ, κλπ, κλπ. 'Όλα δικές
σας προεκλογικές δεσμεύσεις.
Και να προχωρήσω και πιο κάτω.
Τι θα πείτε στους πολίτες για την εικόνα εγκατάλειψης στο πάρκο « Χ.Σινάνης»,
για τις εκκρεμείς συνδέσεις ύδρευσης, για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, για τα
παραμένοντα κατεστραμμένα οδοστρώματα και πεζοδρόμια, για τα σκουπίδια σε
άπλυτους κάδους σκουπιδιών αλλά και ανακύκλωσης που πολλές φορές
ξεχειλίζουν, για την θλιβερή εικόνα των περιττωμάτων των οικόσιτων αλλά και των
αδέσποτων ζώων, σε κεντρικού δρόμους της πόλης μας;
Αλήθεια:

Είστε ικανοποιημένοι;

Πού είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου; Υφίσταται;

Αν ναι πότε η δημοτική αρχή θα κάνει διαβούλευση για τα μεγάλα τουλάχιστον
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έργα;

Μετά την λήξη της θητείας της;
Αγαπητοί συνδημότες,
Είναι γνωστό πως η αλήθεια ενοχλεί. Οι κριτικές που ασκούνται προσκρούουν σε
ένα «τείχος βαρηκοϊας» και προσποιητής θα έλεγα αδιαφορίας (άκρα του τάφου
σιωπή), θεωρώντας πως έτσι - τρομάρα τους - απαξιώνουν τον εκάστοτε
καταγέλλοντα.
Άλλωστε είναι γνωστό το ύφος και το ήθος των εκάστοτε δελτίων τύπου που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας - στην συντριπτική πλειοψηφία copy paste,
κοινώς υποκλοπές ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας - που οδηγούν στην αναμάσηση
μιας «καραμέλας» που δεν λέει «να λιώσει», παρά την τόση χρήση που της γίνεται.
Κύριε Δήμαρχε,
Κλείνοντας παρά τα όσα σου καταμαρτυρώ- και είναι αλήθεια- έχω και κάτι να σου
θυμίσω και αυτό είναι η φράση του Βολταίρου την οποία εσύ δυστυχώς αγνοείς
προκλητικά. «Μπορεί να διαφωνώ με αυτά που λες, όμως θα κάνω ότι μπορώ για
να μπορείς να τα λες»
Αυτή κύριε δήμαρχε είναι η δημοκρατία που οφείλουμε όλοι να πιστεύουμε και να
υπηρετούμε. Σ΄αυτή την δημοκρατία να είστε σίγουρος πως δεν υπάρχουν
αδιέξοδα. Αυτή η δημοκρατία θα σας φέρει αντιμέτωπους με την σκληρή
πραγματικότητα στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023.

Υ.Γ.1. Προσωπικά θεωρώ αυθαίρετο, εγωιστικό και ισοπεδωτικό να σιωπάς
προκλητικά.
2. Θεωρώ επίσης ανέντιμο και ανήθικο, οι όποιες αναφορές γίνονται δημόσια - το
έχετε κάνει επανειλημμένα με λεκτικές ειρωνείες και υποτιμητικές αναφορές, ως
μέσον αντιπερισπασμού – να ξεφεύγουν από τα όρια της ευπρέπειας και του
αναγκαίου πολιτικού πολιτισμού.
3. Συνιστώ στους πολίτες, ως πολίτης κι εγώ, να κρατούν «μικρό καλάθι» στις
όποιες εξαγγελίες δουν το φως της δημοσιότητας, απ'εδώ και πέρα, γιατί αυτοί θα
κάνουν τα πάντα για να «χρυσώνουν το χάπι»!!!

«Ο κατά συρροήν καταγγέλων
Κωνσταντίνος Πρεβέντης
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