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Πάει κι αυτή η επέτειος... ίσως η πιο ήρεμη από πλευράς επεισοδίων, καταστροφής
ιδιωτικών περιουσιών και η φτωχότερη σε εικόνες καιόμενων κάδων σκουπιδιών, μολότοφ
των σκάνε στα πόδια αστυνομικών κτλ.

Η δράση της ΕΛΑΣ σε «καταλήψεις» και το τελευταίο «χτύπημα» στην πρώην ΑΣΟΕΕ
μάλλον αποδιοργάνωσε τις ομάδες που με κάθε αφορμή τα τελευταία χρόνια, έσπαγαν την
Αθήνα και έτσι, παρακολουθήσαμε το αποτέλεσμα μιας εφαρμοσθείσας πολιτικής
προληπτικής καταστολής του «συντρόφου» Χρυσοχοΐδη, ο οποίος κάνει τη «βρώμικη»
δουλειά για λογαριασμό των Νεοδημοκρατών, όπως επεχείρησε με την ίδια λογική, να κάνει
και ο Πανούσης το 2015, όταν ο Τσίπρας, σοφά σκεπτόμενος τότε, τον όρισε Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη.

Αν και απέχουμε πάνω από 400 χιλιόμετρα από την Αθήνα και ίσως δεν έχει η είδηση καμία
αξία για το γνωστικό σας ενδιαφέρον, σας ενημερώνω ότι τα Εξάρχεια έχουν
«απελευθερωθεί».

Οι προηγούμενοι απλά δεν ήθελαν. Η «συντρόφισσα» Όλγα από κοινού με την «αγωνίστρια»
Παπακώστα, δεν είχε καμία ανησυχία να αποκαταστήσει την τάξη στην ιστορική γειτονιά
της Αθήνας και η δουλειά της νόμιζε ότι ήταν απλά να καταδικάζει τα επεισόδια, την
επομένη μιας καταστροφής στο κέντρο της Αθήνας.
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Οι προφητείες Χρυσοχοΐδη

Δυστυχώς για όσους επεδίωξαν να προσλάβει η φετινή ιστορική επέτειος, βαρύτητα νέων
«Δεκεμβριανών» (αναφέρομαι στα όσα ακολούθησαν την δολοφονία Γρηγορόπουλου), δεν
τους βγήκε.

Δυστυχώς για όσους ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι «δικτάτορες», Χούντα και
ακροδεξιοί, οι κραυγές τους δεν φτάνουν στα αυτιά των πολλών και κοινωνική αντίδραση δε
μπορεί να προκληθεί, μέχρι τουλάχιστον τη στιγμή που ο Έλληνας θα κουραστεί από τα
λόγια των νυν κυβερνώντων, επειδή δεν θα βλέπει πραγματικές αλλαγές στο εισόδημά του
και αισθητή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Ως τότε, οι εξαλλοσύνες του παρελθόντος που ξεκινούσαν από τις αντιμνημονιακές
παρλαπίπες του '10 και έφταναν μέχρι τις «δικαιωματίστικες» αρλούμπες του Λάμπρου και
των υπολοίπων «συντρόφων» του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχουν καμία πέραση, πιστέψτε με...

Μπορεί ντόρος να γίνεται στα social media από τους -Ζαίους, περισσότερος κόσμος να
βγήκε στις πορείες του Πολυτεχνείου, όπως και στα Γιάννενα, για να διαδηλώσει κατά
των... «ακροδεξιών» που μας κυβερνούν αλλά μέχρις εκεί.

Κλείνοντας, θα δανειστώ μια ατάκα του Χρυσοχοΐδη από την προχθεσινή του συνέντευξη
στο «Βήμα της Κυριακής». «Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει τον στόχο του να καταλάβει
τον χώρο της Κεντροαριστεράς και να μείνει ο μοναδικός αντίπαλος της ΝΔ;» τον ρώτησε η
Κρουστάλλη. Κι απάντησε ο Υπουργός: «Για να γίνει αυτό υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα.
Το ΚΙΝΑΛ να αυτοκτονήσει πολιτικά με επιμέλεια και ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει μυαλό».

Το δικό μου σχόλιο είναι πως το μεν ΚΙΝΑΛ το παλεύει για να επιβεβαιώσει την
«προφητεία» του πρώην βουλευτή του και να γίνει το πρώτο, το δεύτερο ωστόσο, είναι
μάλλον αδύνατο...
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Ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ

Οι εκλογές στην ΠΕΔ και το δεύτερο κάλεσμα, δια μέσου του «Ηπειρωτικού Αγώνα», του
Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ για ευρεία συμπόρευση των... «συμπληρωματικών»
(sic) δυνάμεων της πόλης, ήταν τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου.

Ως προς τις θέσεις του προεδρείου, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, αφού ο πρόεδρος της
ΠΕΔ είχε βγει από την πρώτη Κυριακή... Πλέον ο Χρήστος ο Ντακαλέτσης έχει μπροστά του
μια πρόκληση: να αποκτήσει η ΠΕΔ την πολιτική παρέμβαση και την... αίγλη ας μου
επιτραπεί να πω, που δεν είχε τα τελευταία χρόνια, να λειτουργήσει αυτόνομα πολιτικά,
ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, τα κόμματα και τα τοπικά... κέντρα εξουσίας.

Όχι μόνο για να αφήσει κάτι πίσω του, αλλά και για να ακυρώσει την κριτική που ασκήθηκε
αυτό το διάστημα, αναφορικά με τις στηρίξεις που είχε ή δεν είχε, όπως εκείνος
υποστηρίζει, προκειμένου να εκλεγεί πρόεδρος.

Εδώ είμαστε για να τον ελέγχουμε.

Οι προτάσεις και οι αρνήσεις

Η προσφορά θέσης στο προεδρείο της ΠΕΔ, προς την παράταξη της Κεντροαριστεράς, δεν
ήταν υποκριτική και έγινε με δεδομένες και τις ενστάσεις στο εσωτερικό της παράταξης
του νέου προέδρου.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η κόντρα επελέγη να συντηρηθεί και η αντιπρόταση για τις
θέσεις του προεδρείου έγινε μόνο και μόνο για να απορριφθεί. Ο Ντακαλέτσης τους έδωσε
μία θέση, γραμματέα ή αντιπροέδρου, εκείνοι του ζήτησαν και τις δύο και έτσι, η συναίνεση
κάπου εκεί έλαβε άδοξα τέλος...

Θα μπορούσαν ειλικρινέστερα να πουν «παιδιά, δεν γουστάρουμε, δεν θα πάρουμε...» και να
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μη μπουν καν, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Η λογική του να κατεβάσουν και πρόταση ακόμα για τις θέσεις του προεδρείου,
γνωρίζοντας ότι είναι χαμένοι από τα αποδυτήρια, ήταν λίγο κουκουεδίστικη... (με όλο το
σεβασμό μου στο Κόμμα)...

Οι γκρίνιες στην «κεντροδεξιά»

Η προχθεσινή διαδικασία ωστόσο, ανέδειξε ένα άλλο θέμα... συνεννόησης στην παράταξη
της Κεντροδεξιάς.

Είχε συμφωνηθεί αρχικά πως ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης θα κατέβει για
υποψήφιος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με στόχο να
εκπροσωπηθεί η Ήπειρος στο ανώτατο συλλογικό όργανο της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν έγινε κατορθωτό στις προηγούμενες εκλογές της ΚΕΔΕ, γιατί
είχαμε πληθώρα υποψηφίων (Ντακαλέτσης, Κοσμάς, Εμμανουηλίδης κα) και αν δεν κάνω
λάθος, έχει αρκετές τετραετίες η περιοχή μας να δει μέλος στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Προχθές, ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος εξέφρασε την επιθυμία να είναι
υποψήφιος στην ΚΕΔΕ, προκειμένου να στηρίξει την υποψηφιότητα Κυρίζογλου (οι
Νεοδημοκράτες κατεβαίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ωστόσο από την πρωτιά σε σταυρούς
θα κριθεί ο επόμενος πρόεδρος της ΚΕΔΕ, όπως ακριβώς συνέβη και με την ΠΕΔ Ηπείρου).

Θεωρώντας ο Τσιρογιάννης πως πρόκειται για αθέτηση μιας συμφωνίας κυρίων που είχαν
κάνει σε προηγούμενη φάση και κρίνοντας πως ως παλιότερος, δικαιούνταν να έχει το
προβάδισμα έναντι του Δημάρχου Πρέβεζας, τα πήρε στο κρανίο και αποχώρησε προχθές,
από τη διαδικασία, αφού βέβαια ψήφισε.

Από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, έλειπαν οι Λώλος και Χασιάκος. Ο Δήμαρχος
Ηγουμενίτσας πιθανά, νοιώθει μεγάλη πικρία για την ήττα του στην ΠΕΔ αλλά κατά τη
γνώμη μου, η πολιτική θέλει να είσαι και λίγο large... και στις κακές και στις καλές στιγμές,
χαρακτηριστικό που δεν έδειξε ο Δήμαρχος.
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Το άρθρο του Δημάρχου

Με ένα άρθρο του στον «Ηπειρωτικό Αγώνα» του Σαββάτου, ο Δήμαρχος της πόλης μας
καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που δεν ανήκουν στο σχήμα της δημοτικής αρχής,
να ενστερνιστούν την ιδέα της «συμπληρωματικότητας», κόντρα στην ιδέα της «αμοιβαίας
καταλήστευσης» ή το ακόμη χειρότερο, την ιδέα του «αλληλοσπαραγμού» (δικές του λέξεις
οι εντός των εισαγωγικών).

Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος δεν αισθάνεται άνετα με τη μειοψηφία των τριών
συμπραττουσών παρατάξεων και των δύο ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων που μας
κάνουν 20 στους 45 και ότι θέλει να διευρύνει την υπ' αυτόν δημοτική αρχή, για να
προχωρήσει το προεκλογικό του πρόγραμμα. Θεμιτό.

Δεν αντιλαμβάνομαι να απευθύνεται σε παρατάξεις αλλά σε δημοτικούς συμβούλους,
«αντιπροσώπους», όπως τους χαρακτηρίζει.

Σε ποιους «μιλάει»;

Λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κείμενο, ο Δήμαρχος οριοθετεί την αποστολή που του ανέθεσε ο
Γιαννιώτικος λαός στις 2 Ιουνίου ως «ένα έστω βήμα να βγούμε από το τέλμα». Και εξηγεί:
«Να θέσουμε τέρμα στη ληθαργική και συμφεροντολογική «πολιτική» της ιδιοτέλειας. Να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κατάματα. Στη λογική ότι ούτε η βία και ούτε η
πλειοψηφική δύναμη δημιουργεί δίκαιο. Μόνο η αλήθεια είναι που μπορεί να μας βγάλει από
την έρημο των αχαλίνωτων προσωπικών φιλοδοξιών και να δώσει μέλλον... στο μέλλον».

Αν όλα αυτά είναι κριτική στο παρελθόν του Δήμου Ιωαννιτών, απευθύνεται στους
τελευταίους Δημάρχους της πόλης μας: (για να μην πάω πολύ μακριά) Παπασταύρο,
Γκόντα, Φίλιο και Μπέγκα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με τους τρεις από τους τέσσερις, ο Μ.
Ελισάφ έχει υπάρξει πολιτικός «σύμμαχος» και με τον δεύτερο μάλιστα, είναι σήμερα
κυβερνητικός «εταίρος», λογικά το μήνυμά του μεταφράζεται ως κριτική στον προκάτοχό
του και την ομάδα διοίκησης του Δήμου Ιωαννιτών που ο Θ. Μπέγκας είχε, άρα το πεδίο των
δυνάμει παραληπτών του μηνύματος του Δημάρχου περιορίζεται στενά στους
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νεοεκλεγέντες δημοτικούς σύμβουλους της «Ενότητας Πολιτών – Νέα Γιάννενα» και στη
δημοτική ομάδα των 7 της παράταξης «Ιωάννινα_2023», της Τ. Καλογιάννη
συμπεριλαμβανομένης.

Αλήθεια, πιστεύει ο Δήμαρχος ότι θα βρεθούν πρόθυμοι να αποσκιρτήσουν από τις
παρατάξεις τους, με δεδομένη και την κακή εικόνα που δημιούργησε η ανεξαρτητοποίηση
των «2» από την παράταξη Καλογιάννη;

Προσωπικά, δίνω πιθανότητες μόνο στη... «διαπραγματευτική» ικανότητα της ΝΔ να πείσει
δημοτικούς συμβούλους να αφήσουν τις παρατάξεις τους. Ή σωστότερα, ΤΗΝ παράταξή
τους...

Τη μασέλα φοράει ο Παναγιώτης Μπούρχας
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