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Αντιγράφω από το www.parapolitika.gr χθεσινό ρεπορτάζ για τα κατά τον χαρακτηριστικό
τίτλο «γαλάζια σιγουράκια» για τις Περιφέρειες: «Λίγους μήνες πριν από τις κάλπες η
Συγγρού κάνει... λίστες υποψηφίων.

Βολιδοσκοπεί τις πολιτικές εξελίξεις και τα πρόσωπα στις τοπικές κοινωνίες και ήδη έχει
έτοιμη στο συρτάρι της ονόματα υποψηφίων που θα στηρίξει στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Ν.Δ. θα δώσει χρίσματα, αλλά στις τοπικές κοινωνίες
είναι γνωστή η κομματική ταυτότητα των προσώπων όσο υπερκομματικό κι αν είναι το
ψηφοδέλτιο που θα δημιουργήσουν.

Προς το παρόν τα ονόματα που σίγουρα είναι στη λίστα, όσον αφορά στους
Περιφερειάρχες είναι αυτό του Κώστα Αγοραστού στη Θεσσαλία, του Αλέκου Καρχιμάνη
στην Ήπειρο και του Σπύρου Σπύρου στο Ιόνιο...».

Ας ενημερώσει τη Ν.Δ. ο Αλέκος πως εδώ και καιρό διαφημίζεται ως ανεξάρτητος στους
πιθανούς ψηφοφόρους του, συνεπώς του χαλάνε τη «σούπα», όσοι προβάλλουν την
υποψηφιότητά του ως κομματική επιλογή και δε μιλάμε για οποιοδήποτε τυχαίο site αλλά
για την ιστοσελίδα που έχει ανοιχτή γραμμή με την Σαμαρική «δεξιά».

Συμπέρασμα - σύσταση προς ναυτιλλομένους: επειδή θα γίνει του συρμού σε αυτές τις
εκλογές το σλόγκαν του «ανεξάρτητου αυτοδιοικητικού», ας το σκεφτούν από τώρα όσοι
έχουν κολλήσει στην πορεία τους πολλά κομματικά ένσημα, το πως δεν θα περάσουν στα
διάφορα ρεπορτάζ των κεντρικών ΜΜΕ ως υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ ή της Ν.Δ.!

Κι εδώ χαιρετίζω - με πάσα ειλικρίνεια - το... λεβέντικο ΚΚΕ που ανέκαθεν αρνούνταν τους
διάφορους «φερεντζέδες»...

Είσαι ανεξάρτητος όταν καταγγέλλεις το κόμμα, ζητάς όμως χρίσμα από τη
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Συγγρού, ψηφίζεις στις εσωκομματικές εκλογές της Ν.Δ. για Τοπικές Οργανώσεις
και κατεβαίνεις υποψήφιος Δήμαρχος κόντρα σε πρώην Δήμαρχο από το χώρο σου;

Περί «καλαμοκαβαλητών»

Το καλάμι πολλοί αγάπησαν, τον «αναβάτη» του ουδείς!

Δεν έχει εμμονή η στήλη με πρόσωπα και δεν κρίνει μόνο πολιτικές συμπεριφορές αλλά και
ανθρώπινες.

Όταν δεν κάνεις το σταυρό σου στην Παναγιά, δεν κάνεις άγαλμα στη Θεά Τύχη των
αρχαίων ημών προγόνων επειδή τρεις βουλευτές στο Νομό μας είχε χρόνια να εκλέξει ένα
κόμμα, τη στιγμή μάλιστα που και αυτό κατέγραψε το 2012 τα χειρότερα ποσοστά του
πανελλαδικά και επειδή δεν ήταν μόνο θέμα ικανοτήτων αλλά και συγκυρίας, το γεγονός ότι
εκτοξεύτηκες αναπάντεχα στην κομματική ιεραρχία σε χρόνο ρεκόρ, όταν λοιπόν
συντρέχουν όλες οι παραπάνω χρονικο-υποθετικές -για τους φιλολόγους ο τελευταίος
προσδιορισμός... - προτάσεις, τότε σε λένε Άννα Μισέλ - εμείς τόσα χρόνια το δεύτερο
όνομα το ξεχνάγαμε παρεμπιπτόντως...

Και ως εκπρόσωπος τύπου της Ν.Δ., όταν σου τηλεφωνούν οι «παρακατιανοί», μπας κλας
δημοσιογράφοι της εκλογικής σου περιφέρειας για να σου ζητήσουν μια συνέντευξη, τους
ρωτάς «για ποιο αφεντικό» και όχι «για ποιο μέσο δουλεύεις;»...

Ουδέν σχόλιον...

Βαριέμαι αλλά θα τα πω
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Μια βαρεμάρα την έχω, να ασχοληθώ και σήμερα με την «Ενότητα - βρε μπας και λες να
είναι όντως; - Πολιτών».

Θα σχολιάσω μόνο το αποτέλεσμα της προχθεσινής Νομαρχιακής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ,
κατά την οποία δεν έγινε η μεγάλη ρήξη με τον Φίλιο, όπως πιθανολογούνταν και η σχετική
ανακοίνωση κινήθηκε στα συνήθη για τον Κουβέλη «νερόβραστα» επίπεδα του περίπου και
του λευκού.

Ο λόγος σύμφωνα με τις πηγές μου, ήταν πως οι σύντροφοι της ΔΗΜΑΡ δυσανασχέτησαν
με την αμυντική λογική Μπέγκα στην τελευταία ολομέλεια, καθώς η πλειοψηφία στην
τοπική οργάνωση ζητά ακόμα και ρήξη με την «Ενότητα -κλπ κλπ- Πολιτών» και γιατί όχι,
ένα νέο σχήμα από τη μαγιά των στελεχών που πρόσκεινται στον Μπέγκα.

Ο τελευταίος είναι διατεθειμένος και γι' αυτό ακόμα αν χρειαστεί αλλά δε θα μπορούσε
αναίτια να κάνει την επανάστασή του, στη συγκεκριμένη φάση. Ας μου το επιτρέψουν οι
«σύντροφοι» της ΔΗΜΑΡ...
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