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Κύριε δήμαρχε, η ατολμία της διοίκησης σας να αναδείξει τον εμπορικό σύλλογο της πόλης
μας σε συνομιλητή, παρά τις ρητές προσωπικές σας δεσμεύσεις, οδήγησε στην
παρασκηνιακή ανάπτυξη παράπλευρων διόδων επικοινωνίας με τον εμπορικό κόσμο της
πόλης, που στεγάστηκαν σε καφενειακού χαρακτήρα μικροσυζητήσεις με ορισμένους
εμπόρους και όχι με τον επίσημο φορέα, στον οποίο δεν φροντίσατε να παράσχετε ούτε
καν στέγη, όπως εδώ και καιρό σας έχει ζητηθεί και έχετε σχετικώς δεσμευτεί.

Οι δε εν λόγω παρασκηνιακές συνεννοήσεις και συζητήσεις βρήκαν πρωταγωνιστές
αντιδημάρχους του σχήματος σας, που τώρα σας αντιμάχονται εκλογικά πρωτοστατώντας
σε άλλα παραταξιακά σχήματα και απομονώνοντας σας από τις εν λογώ καφενειακές
φραξιές που σεις ο ίδιος υποθάλψατε μην εγκαινιάζοντας ποτέ το πολυδιαφημισμένο
κανάλι επικοινωνίας και διαβούλευσης με τα επίσημα όργανα του εμπορικού μας συλλόγου.
Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται και που θα κληθείτε να απαντήσετε κατά την
προεκλογική περίοδο διεκδικώντας την ψήφο μας είναι το εξής: σκοπεύετε επιτέλους, έστω
την ύστατη στιγμή, έστω προεκλογικά, να βοηθήσετε στη στέγαση του εμπορικού συλλόγου,
απαραίτητη για την οικονομική του επιβίωση –καθώς χωρίς αυτήν δεν μπορεί να έχει
φορολογική υπόσταση και σχετική χρηματοδότηση?
Σκοπεύετε μεθ αυτής της ενέργειας να αναδείξετε τον εμπορικό σύλλογο σε συνομιλητή
της διοίκησης και να λαμβάνετε υπόψιν τη γνώμη των εμπόρων προτού αλλάξετε όλο το
πρόσωπο του κέντρου της πόλης χωρίς καν να ακούσετε τη γνώμη του ως είχατε
προσωπικά δεσμευτεί?
Αποστέλλουμε την παρούσα στα Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας της πόλης αναδεικνύοντας
δημόσια τα ερωτήματα που εδώ και καιρό αναμένουν απάντηση και δη αποφεύγοντας τους
ψιθύρους και τα παρασκηνιακά παιχνίδια αιφνιδιασμού από μέρους της διοίκησης, που μέχρι
τούδε κυριάρχησαν στη (μη) σχέση μας, ενώ τώρα υψώνονται ως απειλή στα εκλογικά σας
σχέδια προς όφελος εκλογικών σας αντιπάλων. Όσοι δεν παίξαμε ποτέ στο παρασκήνιο,
αναμένουμε να δούμε τη στάση σας. Και να την κρίνουμε.

Με εκτίμηση
Πάρις Παπαβασιλείου
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