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Ένα πραγματικό «θρίλερ» έληξε το μεσημέρι της Τρίτης, με την ανακοίνωση των
ψηφοδελτίων της ΝΔ για όλη την επικράτεια.

Ένα «θρίλερ» που διήρκεσε μήνες ατέλειωτους, διαδικασία ψυχοφθόρα για πολύ κόσμο που
αναμενόμενα, δεν είχε για όλους το ίδιο αποτέλεσμα.

Η όλη συζήτηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες περίπου, από τη στιγμή της ανακοίνωσης της
υποψηφιότητας του Γιώργου Αμυρά, περιστρέφονταν γύρω από τις δύο άδειες θέσεις του
«γαλάζιου» ψηφοδελτίου και το τελευταίο δεκαήμερο, η πιάτσα γνώριζε πως τρεις άνδρες
και συγκεκριμένα, οι Κωνσταντίνος Δαρδαμάνης, Σταύρος Καλογιάννης και Γιάννης
Καραμπίνας κυνηγούσαν δύο θέσεις.

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, οι δύο τελευταίοι διέδιδαν πως είναι βέβαιοι
υποψήφιοι, με τον Καραμπίνα μίλησα προσωπικά και μου επιβεβαίωσε πως είναι σίγουρα
υποψήφιος βουλευτής, φέρεται να είχε κλείσει και γραφείο για να νοικιάσει, ο δε
Καλογιάννης είχε ανοίξει το πολιτικό του γραφείο, με την έννοια ότι κινούνταν ως
υποψήφιος πια... Ο μόνος που δε μίλησε τις τελευταίες μέρες, ήταν ο «μικρός»,
Δαρδαμάνης.

Άλλαζε χέρια η έδρα

1/5

Ένα «θρίλερ»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019 10:02 -

Στο Μέτσοβο, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λέγεται ότι άλλαξε μια θέση του
ψηφοδελτίου χέρια, ανάμεσα στον Καραμπίνα και τον Καλογιάννη. Το πρωί της Κυριακής,
ήταν υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ ο Καραμπίνας και εκτός ο Καλογιάννης, ενώ το
απόγευμα της ίδιας μέρας, συνέβαινε το αντίστροφο, το οποίο τελικώς και επικράτησε.

Ο Δαρδαμάνης από την άλλη, είχε από στενό συνεργάτη του προέδρου, τη σχεδόν
επιβεβαίωση της σίγουρης υποψηφιότητας και άρα, είχε το λιγότερο άγχος συνοδεύοντας
τον πρόεδρο της ΝΔ, στην πατρίδα του Αβέρωφ. Στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη,
φέρεται να τον προέτρεψε να μην ακολουθήσει την κομματική κουστωδία στην Άρτα, για να
μη χάνει χρόνο από τον προεκλογικό του αγώνα, όπως υπονοήθηκε... ενώ όταν χαιρέτισε
τον πρόεδρο της ΝΔ και του συστήθηκε, ο Μητσοτάκης του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Τι
έκανε νιάου – νιάου στα κεραμίδια δηλαδή...

Αβαντάρει Αμυρά

Από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Μέτσοβο, κρατάμε και κάτι ακόμα, το οποίο συζητήθηκε
εντόνως στα Νεοδημοκρατικά «πηγαδάκια»: το σύστημα Μητσοτάκη αβαντάρει σφόδρα το
Γιώργο Αμυρά.

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι όλοι στο Μέτσοβο μιλούσαν για τον πρώην βουλευτή
του «Ποταμιού», εκτός αν οι Μετσοβίτες υπήρξαν φανατικοί τηλεθεατές του «Μένουμε
Ελλάδα», τουριστική εκπομπή που παρουσίαζε στο παρελθόν στην κρατική τηλεόραση, ο
Αμυράς...

Μετά τις γκρίνιες των πρώτων ημερών από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στα
Γιάννενα, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ έχει φορτσάρει, βάζοντας πλώρη για μια
νικηφόρα εκλογική αναμέτρηση που θα τον φέρει στο κοινοβούλιο ως εκπρόσωπο των
Ιωαννίνων.

Τι λένε οι «κομμένοι»

Από την πλευρά των «κομμένων», διαβάσαμε την Τρίτη το απόγευμα και τρεις αναρτήσεις,
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μιας κάποιας έκφρασης πικρίας που δεν συνοδεύονται πάντως, από απειλές, υπαινιγμούς,
καταγγελίες κτλ., γεγονός αρκούντως λογικό δεδομένου ότι η ΝΔ θα γίνει κυβέρνηση και ως
εκ τούτου, υπάρχει χώρος για όλους, ακόμα και για εκείνους που δεν θα είναι υποψήφιοι
βουλευτές.

Ο πλέον πικραμένος όλων, Γιάννης Καραμπίνας, ανατρέχει στο παρελθόν και λέει μεταξύ
άλλων: «Τον Δεκέμβριο του 2014 ξεκινήσαμε με τους συνεργάτες μου και τους φίλους μας
ένα δύσκολο αλλά όμορφο πολιτικό ταξίδι με την Ν.Δ., τότε που κανένας δεν δήλωνε
παρών! Ακολούθησε ο Σεπτέμβριος του 2015 σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον... για το
κόμμα μου... Τέσσερα χρόνια με αγώνες, αντιπαραθέσεις με πολιτικούς αντιπάλους
(ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ-ΠΟΤΑΜΙ - ΚΚΕ), τρέξιμο, ατέλειωτα χιλιόμετρα, εκδηλώσεις κτλ.
αποσπώντας ακόμη και τον σεβασμό των πολιτικών αντιπάλων. Σήμερα 18 Ιουνίου 2019
έφτασα στο τέλος, και ένας μεγάλος κύκλος έκλεισε, όχι και με τον καλύτερο τρόπο!».

Ο Λάμπρος Γεωργόπουλος αφού ευχαριστεί για τη στήριξη και τη συνεχή όπως λέει, ψήφο
εμπιστοσύνης, ακούγεται λίγο πιο απειλητικός... λέγοντας: «Δεν είναι στιγμές για πολλά
λόγια. Υπόσχομαι και οφείλω σε όλους σας να μιλήσω στο σύντομο μέλλον αναλυτικά και
εκτενώς».

Από την άλλη, ο Παντελής Κολόκας έχει μόνο ευχαριστίες για τους ανθρώπους που τον
στηρίζουν και ποστάρει φωτογραφία από παλιότερη συγκέντρωσή του, σε χρόνο μη
εκλογικό. «Με τη δύναμη του κόσμου, με τη δική σας δύναμη παραμένω στις επάλξεις» λέει.
Ευχαριστίες προς όσους τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη τους την
προοπτική της υποψηφιότητας του στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζει και ο
Σπύρος Κωνσταντόπουλος.

Σε μια δήλωση τώρα του Κώστα Χαραλαμπόπουλου – κι αυτός ήλπιζε να είναι υποψήφιος
βουλευτής... - διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «Ακολουθώντας τον αξιακό πολιτικό κώδικα του
διαχρονικού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη – ο οποίος είναι και ο πολιτικός μου μέντωρ –
στρατεύτηκα αμέσως με όλες τις δυνάμεις από τον πρώτο κιόλας γύρο των
ενδοκομματικών διαδικασιών επιλογής αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, στο πλευρό του
Κυριάκου Μητσοτάκη, που θεωρώ πως έχει ένα λαμπρό πολιτικό παρόν και μέλλον».
Καταλαβαίνετε τη συνέχεια... Προφανώς ο γιατρός δεν θα επαναλάβει την «απόδραση» του
2012 όταν μέσα σε ένα μήνα, άλλαξε δύο κόμματα και από υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ,
έγινε «σωματοφύλακας» του Καμένου...
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Το αναπάντεχο «κόψιμο»

Κι αν όλα τα παραπάνω γίνονται στα Γιάννενα, η βόμβα από τη ΝΔ, έπεσε στη Θεσπρωτία.

Το «κόψιμο» του Αντώνη Μπέζα από το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο ήταν σίγουρα, μη
αναμενόμενο και ο πρώην Υπουργός λογικά, είναι χολωμένος από τη στάση της ηγεσίας του
κόμματος. Η ανακοίνωση της μη υποψηφιότητας έγινε το πρωί της Τρίτης!

Το κόμμα επικαλέστηκε την ανάγκη ανανέωσης, επιχείρημα που χρησιμοποιείται αλά καρτ
προφανώς, αφού και το 2 στα 4, το 50% δηλαδή, θα μπορούσε να είναι ικανοποιητική
ανανέωση και στον παραλιακό Νομό της Ηπείρου, με παραμένοντες στο ψηφοδέλτιο τους
Γιόγιακα και Μπέζα.

Ο πρώην Υπουργός είχε το «πράσινο φως» από τον ίδιο το Μητσοτάκη, εδώ και αρκετό
καιρό, πως θα είναι υποψήφιος βουλευτής και κινούνταν αναλόγως, με την ανακοίνωση της
λυπητερής δε, του διεμηνύθη πως αντιπροτείνεται «αξιοποίηση» σε άλλο πόστο, το οποίο
δεν είναι βέβαιο πως ο Μπέζας θα αποδεχτεί, καθώς η ζωή του και η οικογένειά του
βρίσκονται στην Ηγουμενίτσα.

Ενδεχομένως δεν θα μάθουμε ποτέ τους πραγματικούς λόγους του «κοψίματος» Μπέζα, το
βέβαιο είναι από την άλλη, πως με το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο χρίζεται για μια ακόμα
τετραετία βουλευτής, ο Βασίλης Γιόγιακας.

Στο μυαλό του Τζον -Ζαίου

Κακώς ο Ελισάφ αποδέχτηκε την πρόσκληση Μητσοτάκη και συνάντησε τον αρχηγό της ΝΔ,
κατά το ολιγόωρο πέρασμά του από τα Γιάννενα, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος έπρεπε να ρίξει «πόρτα» στον εκπρόσωπο της νεοφιλελεύθερης
λαίλαπας στη χώρα μας, αρχηγό της ΝΔ, ή ακόμα καλύτερα, να του κλείσει ραντεβού και να
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τον στήσει!

Σε κάθε περίπτωση, ο νέος Δήμαρχος δεν έπρεπε να αποκαλύψει τα... σκοτεινά και
πανούργα κόλπα, με τα οποία κατάφερε να εκλεγεί ο Ελισάφ Δήμαρχος, συνεργαζόμενος
υπόγεια με τη ΝΔ, με το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως με το... Λεβέντη, γιατί η συνάντηση των
δύο ανδρών κοινή θέα, όπως επέλεξε ο αρχηγός της ΝΔ, τους ξεμπρόστιασε τους
αθεόφοβους... Δε ρώτησαν κανάν επικοινωνιολόγο δηλαδής;

(μπήκα για λίγο στο μυαλό των «συντρόφων» -Ζαίων που έφριξαν από τη φωτογραφία του
νεοεκλεγέντος Δημάρχου με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
παρεμπιπτόντως, αυριανό Πρωθυπουργό της χώρας. Με τη λογική του μέσου –Ζαιου, οι
πολιτικοί αρχηγοί επισκεπτόμενοι έναν τόπο δεν αναγνωρίζουν τις αρχές, εκτός αν είναι
προσκείμενες στο κόμμα τους!).
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