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Τι να ψηθίζω ζηις Ασηοδιοικηηικές εκλογές ηης 7ης 
Νοεμβρίοσ ? 

 
Ο καλόσ, ο κακόσ και ο άςχθμοσ. 
 
Δυο πιςτολζρο, πρϊθν ςυνεταίροι, που θ μοίρα κζλει να 
ςυνεργαςτοφν ξανά, όταν ζνασ ετοιμοκάνατοσ ςτρατιϊτθσ 
(Πολιτικό Κόμμα) τουσ εκμυςτθρεφεται ότι ςε κάποιο 
νεκροταφείο υπάρχουν καμμζνα ςακιά με «χρυςά 
νομίςματα» (τίτλοι – κζςεισ – μικροί πρωκυπουργοί).  
 
Όμωσ, το κθςαυρό αναηθτά και ζνασ τρίτοσ άντρασ. 

  
Η ιςτορία διαδραματίηεται ςτα βάκθ τθσ άγριασ δφςθσ, τθν εποχι που ο αμερικανικόσ 
εμφφλιοσ πόλεμοσ (Εκνικζσ εκλογζσ 2009 ;  ανάδειξθ προζδρου τθσ ΝΔ ; βάλτε ότι κζλετε…), 
ζχει ιδθ κρικεί υπζρ των Βορείων. 
 
Οι τρεισ άνδρεσ προςπακοφν να φτάςουν ςτο κθςαυρό, καμμζνο μαηί με ζναν πεςόντα του 
πολζμου. Και ο κακζνασ από αυτοφσ κα χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ ανάλογουσ του 
χαρακτιρα του.  
 
Ο Κακόσ (Υποψιφιοσ Περιφερειάρχθσ) κα «βαςανίςει» και κα «ςκοτϊςει».  
 
Ο Άςχθμοσ (Υποψιφιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ) κα μεταχειριςτεί τθν κουτοπονθριά και τθν 
«προδοςία».  
 
Και ο Καλόσ (βάλτε όποιον κζλετε……!!!) κα χρθςιμοποιιςει το μυαλό του, το κυνικό του 
χιοφμορ και τθν εκπλθκτικι του ικανότθτα ςτο «περίςτροφο».  
 
Κι ενϊ θ ηυγαριά κα γζρνει άλλοτε προσ τθ μία κι άλλοτε προσ τθν άλλθ κατεφκυνςθ, εμείσ 
γινόμαςτε μάρτυρεσ μιασ μοναδικισ αναμζτρθςθσ που κυμίηει ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ , τθν 
ςφγχρονθ Αυτοδιοικθτικι ςκθνι και κατ’ επζκταςθ το γενικότερο πολιτικό ςκθνικό τθσ 
χϊρασ μασ. 
 

Μόνο που οι πιςτολζρο ιταν τον προθγοφμενο αιϊνα και όχι ςτθν Ελλάδα. 

Εμείσ, γιατί να ψθφίςουμε δεινόςαυρουσ τθσ πολιτικισ; Ειδικά ςε μια περίοδο που το 

ςφνολο των ψθφοφόρων ςε δθμοςκοπιςεισ τουσ απορρίπτει ; γιατί να ψθφίςουμε 

ανκρϊπουσ που όλοι μασ ςτθν κακθμερινότθτα μασ εδϊ και τζςςερα χρόνια τουσ 

απορρίπτουμε, επειδι  δεν ζκαναν ςχεδόν τίποτα γι’ αυτιν ; και ζρχονται τϊρα με τισ ίδιεσ 

υποςχζςεισ και ψευτοδιλιμματα να αρπάξουν ξανά τθν ψιφο μασ;   γιατί να ψθφίςουμε 

αντιδρϊντασ ςε κυβερνθτικζσ ενζργειεσ επίλυςθσ τθσ χρεοκοπίασ μασ; όταν όλοι τουσ ζχουν 

ςυμβάλλει ςε αυτι με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο (κυμθκείτε ςχετικά δθμοςιεφματα για τα 

χριματα που δαπανοφνται ςτο δθμόςιο είτε είναι υπουργείο είτε είναι αυτοδιοικθτικι 

υπθρεςία)  

Εν τζλει γιατί να ψθφίςουμε ανκρϊπουσ που μασ προςβάλλουν με τθ ςυμπεριφορά τουσ; 

πετϊντασ προεκλογικά κομπλιμζντα και ςτθ ςυνζχεια κλείνουν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα; 

εκτόσ και αν αρεςκόμαςτε ςτο «δε βαριζςαι κάτι κα κάνουμε, κάποια λφςθ κα βροφμε» και 

τουσ ψθφίηουμε για να ζχουμε να ςυηθτάμε και να ςχολιάηουμε τα επόμενα χρόνια, 

αδιαφορϊντασ αν κα μασ ςτοιχιςει ο «κοφκοσ αθδόνι». 

Τι κα ψθφίςω ςτισ εκλογζσ ; Υπάρχει παραβάν !!! 

Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης 


