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Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 13:59 -

Κρατάω το ποπ κορν στο ντουλάπι, αφήνω τον καναπέ μου κρύο, γιατί το σόου του
ξεκατινιάσματος μεταξύ Συριζαίων και Ανελιτών αναβάλλεται προσώρας...

Αλέξης και Πάνος τετραγώνισαν τον κύκλο: ο πρώτος λογικά έχει τους 151 που χρειάζεται
για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και για να περάσει τη «Συμφωνία των Πρεσπών», ο
δεύτερος μένει επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού δεν θα διαγράψει τους
βουλευτές του που θα ψηφίσουν τη «Συμφωνία των Πρεσπών», παρά μόνο τους Υπουργούς
του και βγαίνει στο αντάρτικο για το Μακεδονικό!

Ο... καμένος Πάνος δεν ορίζει πλέον τις εξελίξεις στη συγκυβέρνηση, ει μη μόνο την... Κόλια
Τσαρουχά - με τους έξι γυμναστές της – και τον Κατσίκη.

Ο Μητσοτάκης δε μπορεί να φτάσει τους 151 βουλευτές για να ρίξει την κυβέρνηση και το
μόνο θεαματικό που θα μπορούσε να συμβεί, είναι να μην ψηφίσουν τη «Συμφωνία των
Πρεσπών» οι τέσσερις Ποταμίσιοι... πιθανότητα μικρή αλλά ικανή να προκαλέσει ισχυρούς
τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό.

Τον κάλυψαν, τον αγάπησαν

Γιατί όποιοι πίστεψαν πως ο... καμένος Πάνος θα ρίξει την κυβέρνηση, έπεσαν για
πολλοστή φορά έξω.
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Αφενός γιατί πλέον, δε μπορεί να το κάνει και αφετέρου, γιατί τον κρατά από πολλές
μεριές ο Τσίπρας.

Εξοπλιστικά, βλήματα για τη Σαουδική Αραβία, ανάμιξη στην υπόθεση του Noor 1 και δε
συμμαζεύεται...

Σε όλες αυτές τις όζουσες υποθέσεις και πλείστες άλλες, στις οποίες οι –Ζαίοι στήριξαν με
πάθος το συνεταιράκι τους, σφραγίστηκε μια βαθιά αντρική φιλία, ανάμεσα στον Αλέξη και
τον Πάνο. Ο Αλέξης βρήκε στον Πάνο τον... ακροδεξιό Πολάκη του και πορεύτηκε αυτά τα
τέσσερα χρόνια, με τους δυο... «αρχαγγέλους» του και αδυσώπητους πολέμιους της
διαφθοράς! Με τον έναν εκ δεξιών του και τον άλλον... εξ ακροδεξιών του...

Οι «σύντροφοι» -Ζαίοι που μέχρι τότε, ορκίζονταν στο αριστερό ήθος τους, άρχισαν να
ερεθίζονται με τις περίεργες γραβάτες του καμένου Πάνου, με τα σεξιστικά του σχόλια, τα
προσβλητικά για τους κοινούς αντιπάλους τους και όριζαν ως «δολοφονία χαρακτήρος» ό,τι
έθιγε τους δικούς τους και ποτέ ό,τι πρόσβαλε τους άλλους...

Το δεξιό alter ego

Ο καμένος Πάνος είναι το δεξιό alter ego πολλών καμένων Συριζαίων...

Ανατρέξτε στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και θα βρείτε πολλούς
από δαύτους.

Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου.

Κάποιοι μάλιστα, κάθονται και στο στρογγυλό τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου...
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Ουαί υμίν!

Τη στιγμή λοιπόν που εκθειάζεις την... άριστη συνεργασία σου, στο πλαίσιο της
συγκυβέρνησης, με τον καμένο Πάνο, εξοργίζεσαι γιατί ο Τασούλας ο Κώστας κάθεται στο
ίδιο τραπέζι και μιλάει για το Σύνταγμα με τον Βαγγέλη Βενιζέλο...

Η πετυχημένη εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» στα Γιάννενα την Κυριακή, για την
παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για τη συνταγματική
αναθεώρηση, έφερε στον ίδιο χώρο εκδηλώσεων, κόσμο από το ΚΙΝΑΛ και τη ΝΔ.

Έτσι που εκνευρίστηκε ο συριζόκοσμος και άρχισε να πλέκει ξανά σενάρια περί
κυοφορούμενης σύμπραξης «δεξιών» και «πασόκων», εκείνων δηλαδή «που κατέστρεψαν τη
χώρα»...

Εκείνοι οι –Ζαίοι που ετοιμάζονται να κατέβουν στα ίδια ψηφοδέλτια με τον
Παπαχριστόπουλο, την Παπακώστα και τον Κουίκ!

Με τόσους «καμένους» στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, πειράζει να μπουν και 3-4 γνήσιοι
ψεκασμένοι άλλωστε;

Θέλει στήριξη στην Τατιάνα

Τη στήριξη της Πειραιώς στην υποψηφιότητα της Τατιάνας Καλογιάννη για το Δήμο
Ιωαννιτών, έχει εισηγηθεί ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων του κόμματος, Θεόδωρος
Τζαρούχης, όπως έκανε γνωστό μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΒΗΜΑ
Τηλεόραση, το βράδυ της Παρασκευής.

Αν και φαίνεται πως η κεντρική ΝΔ, παρ' ότι έβαλε την τοπική οργάνωση να πάρει απόφαση
στήριξης στην υποψηφιότητα της αντιπεριφερειάρχου, δύο μόλις 24ωρα μετά την
ανακοίνωσή της, θέλει να αφήσει χαλαρή την εκλογική αναμέτρηση στο Δήμο Ιωαννιτών,
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ώστε να μην προκληθούν τα πάθη μεταξύ «Καλογιαννικών» και «Γκοντικών», ο Θόδωρας
έχει άλλη άποψη...

Είτε γιατί αισθάνεται εκτεθειμένος από την πορεία των πραγμάτων, είτε γιατί θεωρεί
ορθότερο πολιτικά, η ΝΔ να έχει επίσημο υποψήφιο Δήμαρχο στον έναν από τους δέκα
μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, ο Θόδωρας φαίνεται πως δεν κάθεται φρόνιμα...

Πάθος για το κόμμα

Είχα επισημάνει στο παρελθόν, μετά την εκλογή του στην προεδρία της ΝΟΔΕ, πως είχε
καταφέρει από τις πρώτες μέρες της προεδρίας του, στην τοπική οργάνωση της ΝΔ, να
επαναφέρει την κανονικότητα και την ηρεμία... στη Νεοδημοκρατική βάση των Ιωαννίνων.

Για την κανονικότητα δεν ξέρω αλλά την ηρεμία μάλλον να την διασαλεύσει επιχειρεί ο
πρόεδρος της ΝΟΔΕ, το τελευταίο διάστημα, και δε μπορώ να αντιληφθώ το γιατί.

Αν και λέει πως αγαπάει το Γκόντα, τον έχει βάλλει απέναντί του, ως αντίπαλο.

Ποστάρει εγκωμιαστικές αναρτήσεις για την αντιπεριφερειάρχη και καθιερώνει κανόνες
δεοντολογίας για τη συμπεριφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των μελών της ΝΟΔΕ:
τα like και τα shares των μελών της ΝΟΔΕ σε αναρτήσεις πολιτικών αντιπάλων
καταγράφονται, με το Θόδωρα στρατηγό της «δεξιάς αστυνομίας του facebook»...

Η μόνη ερμηνεία που δίνω είναι πως ο Θ. Τζαρούχης παθιάζεται με κάθε του αποστολή.

Εκ των υστέρων αντιδράσεις για Φίλιο

Συριζαίικη πηγή μου επιβεβαίωνε την εκτίμηση που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, πως
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με το Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης Παμβώτιδας και με τη συγκρότηση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα οι
άνθρωποι από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ.

Για δε τη θέση του προέδρου του Φορέα, σύμφωνα με τον Φάμελλο, ο μόνος που
ενδιαφέρθηκε ήταν ο Φίλιππας Φίλιος.

Οι αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή για τη θέση του προέδρου του Φορέα, ήλθαν
κατόπιν εορτής, όταν διαβάσαμε το σχετικό ΦΕΚ διορισμού του νέου Δ.Σ.

Και τότε ξύπνησαν... από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι στελέχη της τοπικής οργάνωσης
του κόμματος που δεν συμπαθούν το Φίλιο καθόλου.

Το αυτί του Φίλιου δεν ίδρωσε πάντως και ο πρώην Δήμαρχος και νεοδιορισθείς πρόεδρος,
έκοψε μαζί με την απερχόμενη διοίκηση, την πίτα του Φορέα, το πρωί της Δευτέρας.

Κάνει ό,τι μπορεί...

Για τουλάχιστον δύο επιλογές προσώπων για το νέο Δ.Σ. πάντως, μπορώ να δω πίσω από
τη συμμετοχή τους, συγκεκριμένο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιος βουλευτής χρεώθηκε την εμπλοκή με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του μεγάλου
δακτυλίου; Και με ποιον πρώην πρόεδρο Συλλόγου βρίσκονταν σε στενή συνεννόηση ο εν
λόγω βουλευτής, για την προώθηση των καταγγελιών του Συλλόγου στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος;

Τι κάνει νιάου – νιάου στα κεραμίδια, είναι το κουίζ που σας βάζω...
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Ο ίδιος βουλευτής εσχάτως, δίνει συγχαρητήρια στην πολιτική προστασία της Περιφέρειας
και υπόσχεται τη μονιμότητα σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που έχουν προσληφθεί
μέσω ΑΣΕΠ.

Κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος για να επανεκλεγεί...

Δεν αναμένουμε υπουργοποιήσεις

Ο επί θύραις ανασχηματισμός του Αλέξη δε νομίζω ότι πρόκειται να σημάνει τηλεφώνημα
για κάποιον από τους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές των Ιωαννίνων.

Συνειδητοποιημένοι αρκετά άπαντες οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι κατανοούν ότι
αυτή τη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη το... άνοιγμα στην κεντροαριστερά, όπερ αναμένεται
να εκδηλωθεί με βουτιά στην επετηρίδα των εν αναμονή προς υπουργοποίηση πρώην
ΠΑΣΟΚων, πρώην εκσυγχρονιστών, πρώην κεντροαριστερών κτλ.,
Μπιστο-Ραγκουσο-Μουζέληδων...

Την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι οι βουλευτές μας, για οκτώ μηνιάτικα ακόμα, θα πνίξουν
τον καημό τους που δε θα μπορέσουν να γίνουν υπουργοί και θα υποστούν την αγνόηση
χάριν των νέων «συμμάχων».

Μια προεκλογική (;) πίτα

Μια... «πίτα» με παρασκήνιο φαίνεται πως ήταν η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας
των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, την περασμένη Τρίτη.

Το «κάρφωσε» η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύλλογο Εργαζομένων του ΠΓΝΙ με ανακοίνωσή
της, στην οποία κάνει γνωστό πως την απόφαση για την εκδήλωση την έλαβε η πλειοψηφία
του Συλλόγου.
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Άκουσα το Β. Τσίκαρη να λέει στο χαιρετισμό του πως έμαθε για την εκδήλωση την
τελευταία στιγμή αλλά δε φαντάστηκα ότι η διοίκηση του Συλλόγου θέλησε να
υποκαταστήσει την καθιερωμένη εκδήλωση του νοσοκομείου, στην οποία είθισται ο
εκάστοτε διοικητής του ιδρύματος να κάνει έναν απολογισμό πεπραγμένων του και ένα
προγραμματισμό δράσεων. Την εκδήλωση αυτή διοργανώνει το νοσοκομείο και όχι ο
Σύλλογος Εργαζομένων.

Τώρα, αν ο Σύλλογος θέλησε να παίξει το παιχνίδι συγκεκριμένου υποψηφίου, τότε όντως,
έχουμε να δούμε πράματα και θάματα αυτούς τους τέσσερις μήνες, μέχρι τις εκλογές!
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