Είναι µία µέθοδος !!!! (∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα Επικαιρότητα ∆υτ.
Αττικής, Αρ. Φύλλου: 2463, 27/09/2006)
Από σήµερα µέχρι τις δηµοτικές εκλογές σκοπεύω να εφαρµόσω το εξής
πρόγραµµα δράσης:
Θα συµµετέχω σ’ όλους τους γάµους, σ’ όλα τα βαφτίσια, σ’ όλες τις κηδείες.
Θα πηγαίνω στα πανηγύρια, στις τελετές και κάθε Κυριακή στην εκκλησία. ∆ε θα
λείψω από εσπερινούς και λιτανείες.
Θα παρευρεθώ στους αγιασµούς των σχολείων και των νηπιαγωγείων.
Σε κάθε Άγιο και Αγία που εορτάζει θα πηγαίνω. Θα τάζω και καµµια εικόνα.
Θα φωτογραφίζοµαι µε όσο γίνεται περισσότερους συµπολίτες.
Σε κάθε ευκαιρία θα επιχειρώ να κάνω επίσκεψη στα σπίτια.
Θα τάζω διορισµούς όπου µπορώ. Θα τάζω και κανένα γαµπρό.
Θα χαιρετώ. Συνεχώς θα χαιρετώ. Θα αγκαλιάζω και θα χτυπώ πλάτες. Θα φιλώ
και θα στέλνω φιλάκια, πολλά φιλάκια, σε θηλυκούς και αρσενικούς.
Θα επισκέπτοµαι όλα τα ΚΑΠΗ. Θα κουβεντιάζω µ’ όλα τα γερόντια.
Υπάρχουν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Εκεί θα κάνω δώρα και θα πηγαίνω στους
χορούς τους.
Στα αθλητικά σο3µατεία θα παρευρίσκοµαι και θα χειροκροτώ από τις κερκίδες.
Θα στεφανώνω αθλητές.
Συνεχώς θα περπατώ. Θα κυκλοφορώ. Θα κερνώ, θα χαµογελώ και θα υπόσχοµαι.
Πολλές υποσχέσεις θα δίνω.
Κάθε εβδοµάδα θα πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Τις λαϊκές τις συµπαθώ. Εκεί θα
χαιρετώ ,θα χαµογελώ στους περισσότερους και θα χειροφιλώ.
Θα αγοράζω τσιγάρα από τα µισά περίπτερα και ψιλικατζίδικα και από τα άλλα
µισά εφηµερίδες.
Θα επισκέπτοµαι τους φούρνους και τα καφενεία. Στα καφενεία θα χαρτοπαίζω και
θα πληρώνω τα ουζάκια.
Θα συζητώ µε τους µαθητικούς συλλόγους και τους συλλόγους γονέων.
Στις συνεστιάσεις και στα party θα παρευρίσκοµαι (µόνο για λίγο).
Πάντα θα ασπάζοµαι και θα χειροφιλώ τους ιερείς.
Θα έχω υπό την προστασία µου (µέχρι την ηµέρα των εκλογών) και αλλοδαπούς
συµπολίτες µας.
Μετά από όλα αυτά αν µετρήσω τους ανθρώπους µε τους οποίους γνωρίστηκα
νοµίζω ότι θα εξασφαλίσω την εκλογή µου. Πρόγραµµα έργων δεν χρειάζοµαι. Ποιος
δε θα εκλεγόταν µε τέτοια προσόντα!! Ποιος θα αποτύγχανε µε τέτοια µέθοδο!!!
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