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Μήνυμα για τις επιμελητηριακές εκλογές της Κυριακής (Οικονομικό Επιμελητήριο): Κάποιοι
«δεξιοί» που τα 'φαγαν κυριολεκτικά και μεταφορικά τα προηγούμενα χρόνια των παχιών
αγελάδων με το σύστημα και έφτασαν μάλιστα, ορισμένοι να ελέγχονται και από τη
Δικαιοσύνη για παράνομες πράξεις, εμφανίζονται σήμερα ως νεόκοποι καταγγελείς του
πολιτικού κατεστημένου και φοράνε τη μάσκα του «ακροδεξιού» ή ευθέως του
«Χρυσαυγίτη», ποντάροντας στην αγανάκτηση του κόσμου.

Κοινώς, το είδος του «λαμόγιου» - με την κυριολεκτική ως προς τις έκνομες πράξεις, έννοια
εκφέρεται η συγκεκριμένη λέξη καθώς και με τη μεταφορική, σε σχέση με τις πολιτικές
μεταλλάξεις ενός υποκειμένου - δεν ενδημεί εσχάτως μόνο σε κόμματα όπως η ΔΗΜΑΡ, ο
ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ αλλά και στη «Χρυσή Αυγή»...

Στην ευφυΐα του Έλληνα πολίτη επαφίεται η ικανότητα να εντοπίζει το είδος και να το
εξοντώνει (πολιτικά)!

Για όσους λησμονούν...

Και για να πω και κάτι ακόμα, σε σχέση με τις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου,
στους συνδυασμούς δε... λάμπουν μόνο κατηγορούμενοι αλλά και άλλοι «αεριτζήδες»...

Όπως εκείνοι οι απίστευτοι τύποι, ανεξάρτητοι μεν από κομματικές παρέες αλλά τόσο
αφερέγγυοι και αναξιόπιστοι.

Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε, τον εκ νέου υποψήφιο που συμφώνησε με την ΠΑΣΚΟ να
μοιραστούν την προεδρία σε προηγούμενη θητεία, αλλά του άρεσε τόσο η καρέκλα που
«πούλησε» τους ΠΑΣΟΚους και έμεινε πρόεδρος και το δεύτερο μισό της τριετίας!

Μια κωμωδία έλαβε τέλος
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Μια «κόκκινη γραμμή» του ΠΑΣΟΚ αντιστάθηκε τελικά στις ορέξεις του... άσχετου με
Τοπική Αυτοδιοίκηση Μιχελάκη και στους κοντόφθαλμους σχεδιασμούς του επιτελείου
Σαμαρά για δόλιες διευθετήσεις στο σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών κατά πως
βόλευε τη Ν.Δ. Και με την ουρά στα σκέλια χθες, ο Μιχελάκης - ο οποίος παρεμπιπτόντως
μη σε ξεγελάει, έχει μια γυναίκα - μοντέλο! - είπε πως οι εκλογές θα γίνουν με το ισχύον
εκλογικό σύστημα, το λογικό δηλαδή, αφού όταν αλλάζει ο εκλογικός νόμος και στη χώρα
μας, ισχύει πάντα από τις μεθεπόμενες εκλογές (τώρα, θα ήταν πραξικόπημα αν γίνονταν
αυτό που μεθόδευαν Μιχελάκης - Σαμαράς).

Να υποθέσω λοιπόν, πως οι φωνές Κουκουλόπουλου κατά των αλλαγών στον εκλογικό νόμο
έπιασαν τόπο ή μήπως η «δεξιά» κυβέρνηση υπέκυψε στις αντιδράσεις των δικών της
Δημάρχων;

Ο κουβαρντάς Δήμαρχος

Για το τέλος κράτησα το καλύτερο: είναι γνωστό πως ο Δήμος Ιωαννιτών δεν έχει νομικό
σύμβουλο, επίσημα τουλάχιστον, γιατί τη δουλειά μας την κάνουμε - όνομα και μη χωριό...

Αυτό που πέρα από το κουτσομπολιό πρέπει να απασχολεί τους πολίτες, είναι αν έστω κι
έτσι... ο Δήμος έχει νομική εκπροσώπηση που να προασπίζει τα συμφέροντά του. Και τούτο
περίτρανα αποδεικνύεται πως δεν ισχύει από πλειάδα περιπτώσεων το τελευταίο
διάστημα: από το grand serai που ένα... γινάτι του Δημάρχου θα μας στοιχίσει κάτι
κατοστάρικα σε χιλιάδες ευρώ, μέχρι την πιο τελευταία υπόθεση, πολύκροτη για όσους
γνωρίζουν, που ακούει στο όνομα Αφοι Καλαμπόκα. Αυτή την ιστορία την πληρώνουμε
καμιά διακοσαριά χιλιάδες ευρώ...

Συμπέρασμα, έχουμε τον πιο κουβαρντά Δήμαρχο - διασπάθιση δημόσιου χρήματος, θα το
έλεγε αλλιώς, κάποιος αντιδραστικός!
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