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Δύζηνρεο νη δύν πξόζθαηεο αλαιύζεηο ηνπ θ. Εέληνπ ζην Stockwatch blog  θαη ραίξνκαη πνπ 
θάπνηνο ηνλ πξόηεηλε επηηέινπο γηα Ξξόεδξν, ζίγνπξα θαιύηεξνο από νπνηνδήπνηε θνκκαηάξρε 

ζα είλαη.  Αο κελ μερλνύκε πνηέ  όηη γηα ηα καύξα ράιηα απηνύ ηνπ ηόπνπ επζύλεηαη  ε 

ΘΝΚΚΑΡΝΘΟΑΡΗΑ  ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ, ν θ. Σξηζηόθηαο έηπρε απιώο λα ήηαλ απηόο ηώξα 
Ξξόεδξνο. Νζν αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ θ. Αλαζηαζηάδε γηα ηελ Ξξνεδξία ( όπσο 

ππνζηεξίρζεθε από άιιν ζρνιηαζηή ηνπ blog )  ζα είκαζηε δηαζεηηκέλνη λα ηελ ζθεθηνύκε  αλ ν 

άλζξσπνο είρε πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζεηηθή ελέξγεηα γηα λα ηθαλνπνηήζεη βαζηθέο απαηηήζεηο 
ηνπ Ξνιίηε όπσο ηελ Νξηδόληηα Τεθνθνξία,  δήισζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ θνκκάησλ, 

πνηλνθνπνίεζε ηεο απνδνρήο εηζθνξώλ ζηα θόκκαηα από μέλνπο θνξείο, πξνώζεζε  

λνκνζρεδίσλ γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ηδόγνπ,  γηα λα είλαη νη εηζθνξέο ζηα θόκκαηα κέζσ ηξαπεδώλ 

θαη όρη κε ζαθθνύιιεο κεηξεηώλ   θιπ. Βέβαηα πξόζθαηα έρεη αξρίζεη λα ςεπην-αξζξώλεη 
νξηζκέλεο από ηηο πηό πάλσ ιέμεηο-θιεηδηά γηα λα καο ραηδεύεη ηα απηηά ( πρ ε πξόζθαηε  λύμε 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ΔΓ – ηέξκα ην αηζρξνπαίγλην βιέπεηε ηεο πξνζθνξάο θπβεξλεηηθώλ 

ζέζεσλ γηα εμαγνξά ςήθσλ ) αιιά δπζηπρώο ν βιάμ βξαθάο έρεη μππλήζεη θαη ζθέθηεηαη όηη ν 
θ. Αλαζηαζηάδεο ή  όπνηνο άιινο θνκκαηηθόο ππνςήθηνο  ΓΔΛ είλαη ε θαιύηεξε επηινγή δηόηη : 

 

1. Υο παηδί ηνπ θνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ έρεη πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίεο γηα ην πσο δνπιεύεη ν 
ζύγρξνλνο θόζκνο. Γλσξίδεη πνιύ θαιά ηνπο ειηγκνύο πνπ νδεγνύλ ζε εθινγηθέο λίθεο. Γελ 

θαηαλνεί όκσο ηα  ζύγρξνλα πξνβιήκαηα πνπ είλαη πνιύπινθα θαη επείγνληα, δελ κπνξνύκε 

επνκέλσο λα ηα αθήζνπκε απιά ζηνλ θαιύηεξν ηαθηηθηζηή!!  Έλαο θαηαμησκέλνο 
επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά ζπκπνιίηεο καο,  νπσζδήπνηε έρεη πην αλνηθηνύο νξίδνληεο, 

γλώζεηο θαη εκπεηξίεο. Γελ αξθεί όκσο λα είλαη θαηαμησκέλνο γηαηξόο, λνκηθόο ή 

παλεπηζηεκηαθόο. Ξξέπεη λα έρεη απνδείμεη νηη κπνξεί λα ρεηξηζηεί πνιύπινθεο θαηαζηάζεηο, 
κεγάινπο νξγαληζκνύο, λα έρεη βηώζεη ηελ Δπξώπε. Ξνιύ πεξηζζόηεξνπο ηθαλνύο θαη ηδίσο 

αδηάθζνξνπο, ζα βξνύκε ΔΘΡΝΠ παξά ΔΛΡΝΠ ησλ θαηεζηεκέλσλ. 

 

2. Ρα παηδηά ηνπ θνκκάησλ εθεί ζα ζηεξηρηνύλ γηα λα θπβεξλήζνπλ θαη αλ αθόκε βξεζεί 
θάπνηνο ΔΛΡΝΠ ζπζηήκαηνο κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο, πάιη δελ ζα κπνξέζεη  λα 

εθαξκόζεη έλα πξόγξακκα ζνβαξώλ αιιαγώλ.  Απηό πάζαλε ζηελ Διιάδα πξνζσπηθόηεηεο 

όπσο ν Γ.Ξαπαλδξένπ θαη Θ. Θαξακαλιήο (νη λεώηεξνη). Ρα θαηάθεξε ν Πεκίηεο ζηελ πξώηε 
ηνπ ζεηεία όηαλ επηθξάηεζε ελάληηα ζηα θαηεζηεκέλα ηνπ θόκκαηνο ηνπ. Πηελ δεύηεξε ζεηεία 

ηα θνκκαηηθά θαηεζηεκέλα ηνλ πήξαλ θάησ. 

 
3. Πε ρώξεο κε ΞΟΝΔΓΟΗΘΝ ζύζηεκα ν Ξξόεδξνο δελ πξέπεη λα είλαη  αξρεγόο θόκκαηνο.... 

Άιιν ην ζπκθέξνλ ηνπ θόκκαηνο θαη άιιν ηνπ θξάηνπο θαη ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο. Απηό ην 

παξαδέρνληαη θαη νη ίδηνη νη πνιηηηθνί καο. Θιεξίδεο, Ξαπαδόπνπινο, Σξηζηόθηαο παξαηηήζεθαλ 
απν ηελ εγεζία ηνπ θόκκαηνο όηαλ εμειέγεζαλ. Απηό ήηαλ ΞΝΘΟΗΠΗΑ..... Ξαξάηεζαλ ην θόκκα 

πνπ ηνπο αλέδεημε ζηελ εμνπζία, αιιά ηνπ παξέκεηλαλ πηζηνί. Ξνηόλ έπεηζαλ όηη κε κηα επηζηνιή 

παξαίηεζεο δηέγξαςαλ εκπεηξίεο θαη εμαξηήζεηο δεθαεηηώλ?? 

 
Ζ ππνζηήξημε αλεμάξηεηνπ ππνςεθίνπ ζηηο Ξξνεδξηθέο είλαη επνκέλσο ζέκα πςίζηεο εζληθήο 

ζεκαζίαο  ( θαη πηζαλά επηβηώζεσο )  θαη κόλν ε αλακθίβνιε επηηπρία ζην λα ζπζπεηξσζεί 

θάπνην πνζνζηό  ησλ δπζαξεζηεκέλσλ Ξνιηηώλ ζα έρεη κε απόιπηε βεβαηόηεηα επεξγεηηθά 
απνηειέζκαηα γηα ηνλ ηόπν καο δηόηη  ηα θόκκαηα ζα θαηαιάβνπλ όηη ΞΟΔΞΔΗ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ λα 

πξνβνύλ  ζηηο βαζηθέο αιιαγέο πνπ δεηά ν Ξνιίηεο.  

 
Αλαθνηλώλνπκε όηη ην Stockwatch δελ αλάξηεζε ζην blog απηό ην ζρόιην άλθαη ηνπο 

ππελζπκίζακε ηειεθσληθώο, κήπσο  ηνπο ελόριεζε ην ζρόιην γηα ηνλ θ. Αλαζηαζηάδε ?  
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