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Με το ένα πόδι... μέσα και με το άλλο έξω, βρίσκεται η ΔΗΜΑΡ σε σχέση με τη στήριξη ή όχι
της παράταξης Φίλιου στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές...

Έχει πέσει βαριά... περισυλλογή σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αφού υπάρχει μεν ένας
σοβαρός σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά τον απολογισμό της δημοτικής αρχής Φίλιου αλλά από
την άλλη δεν είναι εύκολο να ευοδώσει μια προσπάθεια που έχει την υπόγεια στήριξη του
κόμματος Κουβέλη αλλά που πλαισιώνεται και από άλλους χώρους ή ανένταχτους
συμπολίτες μας, με δράση κοινωνική και στίγμα διακριτό στη ζωή της πόλης.

Ως προς αυτό, συζητήσεις που άρχισαν να γίνονται είναι μάλλον δύσκολο να καταλήξουν
κάπου και το πιθανότερο είναι οι άνθρωποι που ενώθηκαν με κοινή συνισταμένη την
αποδοκιμασία των πεπραγμένων Φίλιου, να διαλυθούν και να τραβήξουν άλλος για...
ΣΥΡΙΖΑ, άλλος για το σπίτι του...

Στην τελευταία περίπτωση, η... απόδραση των στελεχών της ΔΗΜΑΡ από την «Ενότητα για δες που θα ξαναγίνει! - Πολιτών» δεν αποκλείεται να περάσει από την Περιφέρεια
Ηπείρου, όπου αν, κατά το επικρατέστερο σενάριο, ναυαγήσει η κοινή κάθοδος της
Κεντροαριστεράς - όχι των «58» αλλά του Β. Αργύρη - μπορεί και να δούμε αυτόνομο
ψηφοδέλτιο της ΔΗΜΑΡ με επικεφαλής, δημοτικό σύμβουλο του Φίλιου...

Και να αδειάσει έτσι και το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις εθνικές εκλογές... Για να
χωρέσουμε όλοι... Μια ωραία ατμόσφαιρα, σα να λέμε, στο κόμμα του Κουβέλη...

ΣΥΡΙΖΑ παντού...

ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννενα, ΣΥΡΙΖΑ στη Ζίτσα, ΣΥΡΙΖΑ στα Βόρεια Τζουμέρκα, τώρα και στην
Κόνιτσα...

Τη γνωστή διαφήμιση του Σαράφη, από τη δεκαετία του '80 και για να μείνω στη δεκαετία,
το ΠΑΣΟΚ της «αλλαγής» θυμίζει η προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χτίσει
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«κάστρα» - λέμε και καμιά υπερβολή που και που! - στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των
Ιωαννίνων, ανακοινώνοντας τη δημιουργία αυτοδιοικητικών παρατάξεων στους
«Καλλικρατικούς» Δήμους. Μαζεύονται λοιπόν, καμιά 10-20 «συντρόφια» και κάνουν
διακηρύξεις περί αλλαγής στα αυτοδιοικητικά πράγματα και λοιπά αντιμνημονιακά, αλλά
αναρωτιέμαι πως θα το μαζέψουν, όταν αναγκαστούν είτε να στηρίξουν «βλαχοδημάρχους»,
είτε να αναστείλουν ενόψει εκλογών τη λειτουργία των άρτι σχηματισθέντων σχημάτων.

Και το άλλο: σύμπτωση να 'ναι πως και στους τέσσερις Δήμους που θέλει να δράσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ισχυρή παρουσία ΠΑΣΟΚ; Μπορεί...

Και στο ΠΑΣΟΚ σφάζονται...

Στο... όποιο ΠΑΣΟΚ απέμεινε από την άλλη, όχι μόνο δεν τους φτάνει το «πλιάτσικο» του
ΣΥΡΙΖΑ αλλά έχουν βάλει στόχο να αλληλοεξοντωθούν και αυτοί οι μετρημένοι στα
δάχτυλα πιστοί και τελευταίοι ΠΑΣΟΚοι...

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσω τον πόλεμο που δέχεται από γνωστά κέντρα του πάλαι ποτέ
μεγάλου κόμματος, η υποψηφιότητα νίκης του Δημήτρη Φίλη για το Οικονομικό
Επιμελητήριο; Οι υποψηφιότητες για τις εκλογές του Δεκέμβρη, κατατίθενται ως την
ερχόμενη Παρασκευή και ο απερχόμενος πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος δέχεται σκληρό
πόλεμο από «συντρόφους» του.

Έχω την υποψία πως κάποιοι του το κράτησαν «μανιάτικο», επειδή παλιότερα συνέπλευσε
με τον Καχριμάνη στην πρόταση για τη σύσταση εταιρείας λαϊκής βάσης, ως εναλλακτικό
σενάριο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της «ΔΩΔΩΝΗΣ»... Λες και το να συμφωνείς κάποτε
- σε ένα σωστό ή λάθος - με έναν ιδεολογικό αντίπαλο είναι έγκλημα, όταν μάλιστα ΠΑΣΟΚ
και ΝΔ τα έχουν βρει μια χαρά στη διακυβέρνηση της χώρας...

Ο άλλος Χαν

Και μια κουβέντα για τον Χαν - όχι τον Τσέγκις, αλλά τον Γιόχανες... Πήραμε που πήραμε
τα... μας από την επίσκεψη, του ζητήθηκε άραγε να βάλει κανά χεράκι για να είναι η
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Ήπειρος μια από τις δυο περιφέρειες της χώρας όπου θα ισχύσει το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα;

Εκτός αν προσπαθήσαμε να τον πείσουμε πως η Ήπειρος αναπτύσσεται, με στόχο να γίνει
προτελευταία από τελευταία περιφέρεια της χώρας...
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