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Σκέφτηκαν καλά, θέλω να ελπίζω οι 210 και. κάτι, εκλέκτορες της παράταξης «Ενότητα βρε, λες να είναι; - Πολιτών», προτού ψηφίσουν Μπέγκα για υποψήφιο Δήμαρχο.

Γιατί ακολούθως, θα αναλύσω τις επιπτώσεις της απόφασης της προχθεσινής ολομέλειας:

- Η «κίνηση των 5» γίνεται «κίνηση των 4» κι αν και ο Δημαράς απομείνει μόνος του με τη
ΔΗΜΑΡ στην Πάτρα, θα κλαίει ο Μπουτάρης με τον Καμίνη για κείνους που έχασαν κι ο
Σκοτινιώτης θα κλείσει την πόρτα.

- Η «κίνηση των τόσων, τέλος πάντων» θα εντάξει στις αρχές που αποφάσισε από τα
Γιάννενα πριν από πέντε μέρες, για τη συμμετοχική αυτοδιοίκηση, την εκλογή υποψήφιου
Δημάρχου με κάλπες - και ίσως, ο Φίλιος ζητήσει τώρα, να εκλεγεί με κάλπες ο επικεφαλής
της «Ενότητας Πολιτών».

- Ενδέχεται να έχουμε σοβαρές ανατροπές στο Δήμο, τύπου. αμφισβήτηση του
αποτελέσματος των εκλογών του 2010 - καλά διαβάσατε - από τον σημερινό Δήμαρχο, γιατί
δεν είναι δυνατόν να τον απέρριψε ο συνδυασμός που ο ίδιος κατάρτισε, πριν από τρία
χρόνια.

- Ο Γκόντας δεν θα έχει αντίπαλο, επομένως, μπορεί κι αυτός να αποσύρει την
υποψηφιότητά του και να αφοσιωθεί στη δικηγορία. «Η δικαιοσύνη αργεί αλλά δε λησμονεί»
είναι το αγαπημένο του μότο για τη Θέτιδα αλλά θα τον συμβούλευα πως το ίδιο ακριβώς
ενδέχεται να συμβαίνει και με το πόπολο. Να θυμηθεί για την οχταετία Γκόντα, όσα ξέχασε,
με τη βοήθεια δυστυχώς της σημερινής δημοτικής αρχής και να στραπατσάρει αγρίως στις
κάλπες το Νικόλα.

- Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναθυμηθεί πως ο Δήμος Ιωαννιτών υπάρχει πολιτικά, όπως και η ΔΗΜΑΡ.

- Θ. Οικονόμου και Β. Αργύρης είχαν κοινό αντίπαλο και τον κέρδισαν!
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- Ανοίγει ο δρόμος για την πολιτική αποκατάσταση του Αλεκάρα - είναι ιδέα όχι απλά
πρόσωπο - Φαρμάκη που τα 'σπασε με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά τώρα, μπορεί να τα βρει με την
«Ενότητα».

- Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κολόκα, ίσως τώρα, δε γίνει ποτέ.

- Από πατρίδα του θαλασσίου σκι τα Γιάννενα, θα γίνουν ξανά, απλώς η ταπεινή πόλη του
ΠΑΣ.

- Η Λίμνη θα έχει έναν εχθρό λιγότερο. ο Καχριμάνης έναν σύμμαχο λιγότερο, όπως και η
Μητρόπολη, βοήθειά μας.

- Η γκλαμουριά της «πρώτης κυρίας της πόλης» χάνεται - ποια να συγκριθεί μαζί σου
άλλωστε.

- Η ευκαιρία να δουν τον Φίλιο οι οχτροί του να κλαίει από στενοχώρια, χάθηκε προχθές,
γιατί έστω δύσκολα, κρατήθηκε και δε λύγισε.

- Μ' αυτά και μ' αυτά, δεν είχε το χρόνο να σκεφτεί πως θα ξοδεύει τις ώρες του, χωρίς
πολιτική, μιας και εκτός από συνταξιούχος οφθαλμίατρος θα είναι τώρα και συνταξιούχος
πολιτικός.

Εκτός εάν...

Όλα τα παραπάνω, θα γίνουν με την προϋπόθεση ότι ο Φίλιος δεν θα κάνει μια ακόμα
κωλοτούμπα και δεν θα εφεύρει ξανά, μια ωραία ιστορία για να μας πείσει πως πρέπει να
είναι εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, επειδή τα κακά πνεύματα συνωμότησαν σε βάρος του
και δε βγήκαν οι υπολογισμοί του για θρίαμβο στην ολομέλεια ή επειδή - σε ένα σενάριο
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επιστημονικής φαντασίας - ο αντίπαλός του μπορεί και να εξαγόρασε την πλειοψηφία των
εκλεκτόρων, επειδή τελικά, κάποιοι κατάφεραν για μια και μόνη φορά να εξαπατήσουν
αυτοί εκείνον και όχι το αντίστροφο, πείθοντάς τον ότι θα τον στηρίξουν ξανά και τέλος.
επειδή το «Ποτάμι» δεν στηρίζει Μπέγκα! Άρα, για ποια διεύρυνση μιλά ο τυχαίος.

Στην περίπτωση αυτή - ο ίδιος έλεγε σταθερά τους τελευταίους μήνες σε πολλούς
συνομιλητές του, «άσ' τους να πλακώνονται, πάλι σε μένα θα 'ρθουν, ότι κι αν γίνει, εγώ θα
είμαι πάλι υποψήφιος.» - της «αντάρτικης» καθόδου, ούτε το «Ενότητα Πολιτών» θα έχει
δικαίωμα να κρατήσει, γιατί θα υπάρξει διασπαστής, για δε το «Νέα Γιάννενα», ούτε να το
σκέφτεται!

(Μετά από τόσο καιρό, ήταν επιβεβλημένο νομίζω να αφιερωθεί ολόκληρη η σημερινή στήλη
στον απερχόμενο - ας αρχίσει να το συνηθίζει - Δήμαρχο).
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