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Το πρώΤο γκάλοπ στο Δήμο Σαρωνικού, όπου βάζει 
υποψηφιότητα η σύζυγος του αντιπροέδρου της κυβέρ-
νησης κ. Μαρίνα Χριστοφάκη, έγινε. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, πρώτος με 39% έρχεται ο νυν δήμαρχος Κα-
λυβίων κ. Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος παρουσιάζεται ως 
ανεξάρτητος, αλλά με αριστερές καταβολές. Ακολουθεί 
με 32% ο κ. Σταμάτης Γκίνης, νυν κοινοτάρχης Κουβα-
ρά, και με 14% η σύζυγος του κ. Θεόδωρου Πάγκαλου.

προβλημαΤισμένοσ για το αν θα κατέ-
βει ή όχι δηλώνει ο δήμαρχος Βουλιαγμένης 

Γρηγόρης Κασσιδόκωστας στο νέο δήμο 
που δημιουργείται στην παραλιακή, στον 
οποίο περιλαμβάνονται η Βούλα, η Βάρη 
και η Βουλιαγμένη. Ο ίδιος, όπως ανα-
φέρουν οι πληροφορίες, αναρωτιέται αν 

ύστερα από 20 χρόνια πετυχημένης θητείας, 
αξίζει να ασχοληθεί εκ νέου με τα κοινά. Φίλοι 

του, πάντως, υποστηρίζουν ότι έχει πολλές πιθα-
νότητες να κερδίσει, αν ασχοληθεί, εξαιτίας του έργου 
που έχει να επιδείξει στη Βουλιαγμένη. Πάντως, μέσα 
στις επόμενες μέρες θα λυθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Τη δικη του μάχη ενάντια στον Καλλικράτη δίνει ο 
δήμαρχος Ελληνικού Χρήστος Κορτζίδης. Πιο αναλυ-
τικά, έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι να μαζεύει υπογρα-
φές δημοτών του ενάντια στη συνένωση του Ελληνικού 
με την Αργυρούπολη, προκειμένου να τις χρησιμοποι-
ήσει και δικαστικά. Μάλιστα, ο κ. Κορτζίδης, που είναι 
γνωστός για τη «μάχη» που έδωσε για την απελευθέρω-
ση της παραλίας από ιδιώτες, κατηγορεί την κυβέρνηση 
τονίζοντας ότι πιέστηκε από συμφέροντα για να προχω-
ρήσει στη συνένωση των δύο δήμων προκειμένου να 
τον βγάλουν από τη μέση. 

Το σΤραΤηγέιο του στην Τρίπολη στήνει αυτές 
τις μέρες ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
με τη Νέα Δημοκρατία κ. Δημήτρης Δράκος. Οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι έχει βρει τα γραφεία και στις 7 
Σεπτεμβρίου, που ξεκινά επίσημα η προεκλογική περί-
οδος, θα κάνει και τα εγκαίνια του γραφείου του. Προς 
το παρόν, ο νυν νομάρχης Μεσσηνίας και πρόεδρος της 
ΕΝΑΕ, αναλώνει το χρόνο του στην αναζήτηση προσώ-
πων που θα στελεχώσουν το συνδυασμό του. 

Συνέντευξη ΠΕΤΡΟΣ ΤαΤΟύληΣ 

ΤΡΙγμούΣ στη ΝΔ προκαλεί με την ανε-
ξάρτητη υποψηφιότητά του για περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου ο Πέτρος Τατούλης, απειλώντας 
να «αλώσει» τη μία από τις δύο περιφέρειες που 
η Ρηγίλλης εμφανίζεται σίγουρη ότι θα κερδίσει. 
Στις «Α», ο «βουνίσιος» Αρκάς πολιτικός μιλάει 
συνοπτικά αλλά αιχμηρά, για όλους και για όλα. 

Πόσο αισιόδοξος είστε για το αποτέλε-
σμα της 14ης Νοεμβρίου, όσον αφορά 
στο πρόσωπό σας; 
Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος για το νέο αυτό θε-
σμό στο σύνολό του. Είτε θα δώσουμε ουσία και 
βαθιές ρίζες στη μεταρρύθμιση αυτή, είτε την 
επόμενη ημέρα θα μιλάνε τα ίδια φθαρμένα και 
ανυπόληπτα πρόσωπα για τα ίδια ακριβώς προ-
βλήματα και θα είμαστε μπροστά ακριβώς στα 
ίδια αδιέξοδα. Οι πολίτες πρέπει να αδράξουν 
την ευκαιρία και να πάρουν το μέλλον στα χέρια 
τους. Μάλιστα, στη λεγόμενη «νέα διακυβέρνη-
ση» του κ. Κώστα Καραμανλή, όταν ήταν σύνθη-
μά μας η επανίδρυση, είχα επιχειρήσει να αποκε-
ντρώσω τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Βέβαια, το σχέδιό μου 
προσέκρουσε στις συντεχνίες, το συντηρητισμό 
και την πολιτική αβουλία να κάνουμε πράξη τα 
όσα δεσμευτήκαμε. 
Θεωρείτε ότι η στήριξη της Ρηγίλλης 
στο πρόσωπο του ανθυποψηφίου σας 
Δ. Δράκου, δε θα γείρει την εκλογική 
πλάστιγγα υπέρ του; 
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρε-
πτί οι εποχές εκείνες που τα κόμματα λειτουρ-

γούσαν ως μαντριά και οι 
κομματάρχες ως τσο-

πάνηδες. Σήμερα, 
αντιλαμβανόμαστε 
όλοι ότι αυτό το 
κράτος τελειώνει, 
διότι εξαντλείται 
ο κορβανάς. Σε 
αυτήν την εποχή, 

στην οποία, σημει-
ωτέον, μας έχει οδη-

γήσει η ανικανότητα 
ορισμένων πολιτικών 

και η αγάπη τους για 
το χρήμα, όσοι νομίζουν 

ότι με εκλογικούς καταλόγους, 
κομματικές πειθαρχίες και διά-
φορες άλλες πιέσεις μπορούν 

να σταματήσουν το μέλλον 
και τις εξελίξεις, σφάλλουν. 

Και αυτό θα το αντιληφθούν πολύ σύντομα. 
Πώς απαντάτε σε όσους σας κατηγο-
ρούν ότι με την «αντάρτικη» υποψηφι-
ότητά σας, προδίδετε το κόμμα μέσω 
του οποίου επί χρόνια αναδειχθήκατε 
στην πολιτική; 
Δεν είμαι αντάρτης. Ποτέ δεν ήμουν. Τακτικός 
στρατός είμαι, που τίμησα τη ΝΔ με ακούραστη 
προσφορά, με ανιδιοτέλεια, με εντιμότητα. Και 
βραχυπρόθεσμα πλήρωσα το κόστος να διαγρα-
φώ από τη ΝΔ, για δεύτερη φορά. Τίμησα τους 
εκλογείς μου, σε αντιδιαστολή με τη σημερινή 
ηγεσία της ΝΔ που συνεχίζει να ενεργεί ως υπο-
στηρικτής και απολογητής της ανικανότητας και 
της διαφθοράς της χθεσινής της ηγεσίας χωρίς 
καμία ρήξη με αυτό το κατεστημένο. Αντίθετα, 
φαίνεται να ξεπληρώνει προσωπικά γραμμάτια. 
Η υποψηφιότητά σας υποκρύπτει και 
κάποια «ρεβανσιστικά» στοιχεία, όπως 
αφήνεται να εννοηθεί από στελέχη της 
ΝΔ; 
Οι μισαλλόδοξοι και οι ρεβανσιστές άνθρωποι, 
σπανίως είναι και δημιουργικοί. Η κοινωνία 
όμως ζητά δημιουργικούς ανθρώπους, που μπο-
ρούν να απαντήσουν στα προβλήματα. Στην Πε-
λοπόννησο, εμείς μπορούμε να δημιουργήσου-
με μια ενωμένη, ισχυρή, λαϊκή περιφέρεια, χωρίς 
μικροκομματισμούς, εξαρτήσεις, ιδιοτέλειες. 
Αλλά με αποφασιστικότητα, συνέπεια, διάθεση 
για συνεργασία και συμμετοχή, με προοπτική και 
αισιοδοξία. 
Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήσατε 
με τον πρόεδρο της ΝΔ προκειμένου να 
βολιδοσκοπήσετε το ενδεχόμενο στήρι-
ξής σας και από τη ΝΔ; 
Δεν διέγραψα εγώ τη ΝΔ. Η ηγεσία της με διά-
γραψε. Και μάλιστα με αντικαταστατικό, σταλι-
νικό τρόπο, χωρίς να τηρηθεί καμία απολύτως 
διαδικασία. Παρότι ήταν διαχρονικό μου αίτημα 
να γκρεμιστούν τα τζάκια, να επιστρέψουμε στην 
ισονομία και την αξιοκρατία, ουδείς με προσέγ-
γισε. 
Δεν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο 
η στήριξη από το ΛΑ.ο.Σ. και πιθανώς 
από το ΠΑΣοΚ, να οδηγήσει μεγάλη με-
ρίδα παραδοσιακών ψηφοφόρων της 
ΝΔ να σας γυρίσουν την πλάτη; 
Η υποψηφιότητά μου, κύριε Μπεσκένη, είναι 
μια ξεκάθαρα ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Δεν 
είμαι εξαρτημένος από παράκεντρα οικονομικών 
συμφερόντων, δεν αναζητώ κανένα δεκανίκι σε 
κομματικούς μηχανισμούς, δεν επιχείρησα ποτέ 
κομματικές περιχαρακώσεις. Υγιή κύτταρα στην 
κοινωνία αναπτύσσονται σε όλους τους χώρους 
και μάλιστα γίνονται πλέον και πλειοψηφικές 
τάσεις. 

Ο Πέτρος Τατούλης μιλάει στις «Α» και δηλώνει 
αισιόδοξος για τη μάχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

«Δεν είμαι αντάρτης. 
Τακτικός στρατιώτης είμαι!» 

Από τον βΑσιλη μπεσκενη
vmpeskenis@apokalypseis.gr

ΣφΑγΗ μεταξύ 
των υποψηφίων που 
προέρχονται από 
το χώρο της Νέας 
Δημοκρατίας γίνεται για 
το δημαρχιακό θώκο 
του Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού. Σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες 
κατεβαίνουν πέντε 
γαλάζιοι υποψήφιοι 
δήμαρχοι, ο νυν 
δήμαρχος Νέου Ψυχικού 
Παντελής Χαροκόπος, 
ο νυν δήμαρχος 
Φιλοθέης Θεόφραστος 
Οικονομίδης, ο 
αντιδήμαρχος Ψυχικού 
Παντελής Ξυριδάκης, 
η δημοτική σύμβουλος 
Ψυχικού Ζωή Ράπτη 
και η δημοτική 
σύμβουλος 
Φιλοθέης 
Παυλίνα 
Πανταζή. 
Μεταξύ 
αυτών θα 
κατέβουν και 
ένας υποψήφιος 
από το ΠΑΣΟΚ και 
βέβαια και άλλος ένας 
από το ΚΚΕ. Από την 
πλευρά του ΣΥΝ η κ. 
Νάντια Σουμπασάκη έχει 
ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο 
του κ. Ξυριδάκη.

Ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης αυτής, είναι 
η ΝΔ να μη δίνει χρίσμα 
σε κανέναν υποψήφιο 
ώστε να μη δυσαρεστήσει 
τους υπόλοιπους. 
Ωστόσο, αυτό που ίσως 
κάποιοι δεν γνωρίζουν 
είναι ότι ο κ. Χαροκόπος 
ως δήμαρχος Νέου 
Ψυχικού είναι ένας 
από τους ελάχιστους 
αυτοδιοικητικούς της 
Αττικής που στήριξαν 
ανοικτά την εκλογή του 
Αντώνη Σαμαρά στη 
θέση του προέδρου 
του κόμματος. Αυτό 
λέει πολλά και σίγουρα 
μέσα στην προεκλογική 
περίοδο αυτό θα 
φανεί, καθώς κάποια 
παρέμβαση ή κάποια 
παρουσία με νόημα θα 
υπάρξει από την πλευρά 
του προέδρου που δεν 
είναι αγνώμων. 

Τελευταία η σύζυγος 
του Πάγκαλου

Γρίφος η υποψηφιότητα 
Κασσιδόκωστα για Βούλα, 
Βουλιαγμένη, Βάρη

Υπογραφές κατά του Καλλικράτη 
στο Ελληνικό

Από την Τρίπολη ξεκινά η «μάχη» 
της Πελοποννήσου

οι «αποκαλΥΨέισ»
σΤο σΦΥγμο
Τησ καλπησ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ


