Craiova şi judeţul Dolj merită o soartă mai bună!
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Aspiranţii la funcţiile de primar, preşedinte al consiliului judeţean, consilieri locali şi consilieri
judeţeni au început să-şi depună candidaturile pentru alegerile locale, la birourile electorale.
Pentru mulţi dintre candidaţi e un început de drum, la care pleacă optimişti şi cu emoţiile
aferente unei experienţe noi. Indiferent de cât de greu şi apăsat calcă tăvălugul vremurilor,
viaţa trebuie să meargă mai departe. Nu toţi vor reuşi să-şi atingă ţelurile, dar e o încercare şi,
totodată, un început pentru cei care nu vor renunţa, pe viitor, la aceste perspective.
Ca în orice competiţie, există voci pro şi contra, de aceea, probabil, candidaţii au anduranţa
necesară, altfel nu ar fi intrat în cursa electorală. Vizibilitatea şi aderenţa la mase sunt
calităţile necesare pentru victorie, dar şi temele făcute de acasă şi propuse alegătorilor,
ca proiecte de dezvoltare ale acestei părţi de ţară, numită, pe nedrept, zonă roşie, din
cauza îndelungatei administraţii pesediste, care a transformat-o în feuda personală a
câtorva baroni locali.
Craiova şi judeţul Dolj merită o soartă mai bună, o viziune europeană asupra nevoilor de
dezvoltare durabilă şi chiar schimbarea mentalităţilor învechite şi înpământenite pe aici, unde
încă se mai poate auzi, despre câte un candidat, că... a furat, dar a şi făcut! Oamenii cinstiţi
nu trebuie să mai accepte ca destinele lor să fie conduse de indivizi care au încălcat
legea şi au fost rezidenţii puşcăriilor, o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp! Cel care
a furat o dată, va fura şi în continuare şi nu se va opri niciodată din jaf!
La fiecare patru ani, când cetăţenii sunt chemaţi la urne, îşi pun speranţa într-o viaţă mai
bună. Fiecare dintre noi suntem stăpâniţi de emoţie atunci când punem ştampila pe numele
celui în care credem şi de la care avem aşteptări de bine. Efectele dezastruoase ale
populismului pesedist se văd cu ochiul liber. Ideal este să nu mai greşim şi să apreciem
corect direcţia în care vrem să mergem, lăsând în urmă ceea ce a fost greşit şi imoral.
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