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ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

θεωρίεβ συνωμοσιαε

«Αλλάζουμε το τοπίο»... αλλά αυτό μένει ίδιο.
ICON/ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ α ν τ ω ν η ς

■  Ο ι θεωρίες συνωμοσίας είναι το 
ψωμοτύρι του Νεοέλληνα, παραμο
νές εκλογών. Πόσο μάλλον όταν τα 
κόμματα φροντίζουν να τις ενισχύ
ουν με φήμες, διαρροές ή και επί
σημες δηλώσεις. Αυτές τις μέρες 
λοιπόν συγκρούονται δύο θεωρίες 
συνωμοσίας. Η μία υποστηρίζει ότι 
η χώρα διασύρεται στο εξωτερικό 
από το σενάριο της «ασύμμετρης 
απειλής» που κάποιοι κυβερνητικοί 
παράγοντες επιμένουν ότι βρίσκεται 
πίσω από τις πυρκαγιές. Η άλλη λέει 
ότι ο διασυρμός είναι οργανωμένος 
από κατευθυνόμενα δημοσιεύματα 
που προκαλούνται στον ξένο Τύπο 
με πρωτοβουλία του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μή
πως η καλύτερη λύση είναι να στα
ματήσουν και ο διασυρμός και οι 
θεωρίες συνωμοσίας;

■ Για να πάρετε μια ιδέα της επι
πολαιότητας με την οποία εκφρά
ζονται κάποιοι εκ των υποψήφι
ων βουλευτών σάς ενημερώνω  
ότι φτάσαμε στο σημείο να μας 
προστατεύει η απεσταλμένη της 
«Chicago Tribune». Η κυρία  Κρι- 
στίν Σπόλαρ ήρθε στην Ελλάδα 
για να καλύψει δημοσιογραφικά 
το θέμα των πυρκαγιών. Ξεκίνη
σε το ρεπορτάζ της από το Γραμ
ματικό, όπου ήρθε σε επαφή με 
υποψήφιο βουλευτή. Τον ρώτησε 
αν πίσω από τις πυρκαγιές μπορεί 
να κρύβονται τρομοκράτες. «Βε
βαίως», της απάντησε εκείνος. 
«Δηλαδή μπορεί να είναι ακόμη 
και η Αλ Κάιντα;», επέμεινε η δη
μοσιογράφος. «Ασφαλώς», είπε 
ο υποψήφιος. Ευτυχώς η κυρία 
Κριστίν Σπόλαρ δεν θεώρησε 
την πηγή τόσο αξιόπιστη και δεν 
δημοσίευσε τη θεωρία της συνω
μοσίας.

■  Οι μετρ της μαύρης προπαγάνδας 
φαίνεται ότι περνούν με σχετική 
άνεση από την αφίσα και το φέιγ βο
λάν στην ψηφιακή εποχή, αν κρίνει 
κανείς απ' αυτά που κυκλοφορούν 
τις τελευταίες μέρες στο Διαδίκτυο. 
Μια ομάδα bloggers που δουλεύουν 
κυρίως με βίντεο που δημιουργούν 
και ανεβάζουν στο YouTube έχει 
αναλάβει -  προφανώς εργολαβικά 
-  τα «βρόμικα» χτυπήματα κατά 
της κυβέρνησης και του πρωθυ
πουργού. Αν μετρήσει κανείς όλα 
τα blogs και δει την απόλυτη αντι
στοιχία τους με τους προσωπικούς 
τους χώρους μέσα στο YouTube, δεν 
του μένουν πολλές αμφιβολίες ότι η 
«επιχείρηση» είναι οργανωμένη.

■ Ποια είναι η τελευταία τάση 
της προεκλογικής μόδας; Η έκ

δοση free press. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι ο υποψήφιος εκδίδει 
έντυπο δωρεάν διανομής με μο
ναδικό θέμα τις δραστηριότητές 
του. Ακολούθως, το τοποθετεί σε 
διάφορα σημεία στο δρόμο. Τυπι
κά έχει παρακάμψει το νόμο για 
τις αφίσες, ουσιαστικά όμως κά
νει ακριβώς την ίδια δουλειά. Ηδη 
υποψήφιος μεγάλου κόμματος 
έχει βγάλει στο δρόμο τα πρώτα 
free press έντυπα που γράφουν 
αποκλειστικά για τον ίδιο. Δεν 
ξέρω, όμως, πόσο θα αντέξει, 
καθώς συνυποψήφιοι του έχουν 
ήδη αντιδράσει.

■  Σε αγώνα ταχύτητας επιδίδεται 
καθημερινά ο κ. Γ. Αλογοσκούφης 
από τη στιγμή που η «καυτή πατάτα» 
των πυρκαγιών ήρθε στα χέρια του. 
Εχει όμως δίπλα του έναν απρόσμε
νο συμπαραστάτη. Η κόρη του Αθη- 
ναΐς, που συνήθως τον κατηγορεί 
ότι ασχολείται πολύ με τη δουλειά 
του, διεκδικώντας το λίγο ελεύθε
ρο χρόνο του, τις τελευταίες μέρες 
τού προσφέρει το δικό της ελεύθε
ρο χρόνο. Μάλιστα, στην επίσκεψή 
του στο υπουργείο Οικονομίας ο 
πρωθυπουργός είδε την κόρη του κ. 
Γ. Αλογοσκούφη και τη ρώτησε έκ
πληκτος: «Εσύ, Αθηναΐδα, τι κάνεις 
εδώ;» «Ηρθα να βοηθήσω και εγώ 
όσο μπορώ, πρόεδρε», του απάντη
σε εκείνη.

■ Οι πυρκαγιές έχουν φέρει αρ
κετούς υπουργούς μακριά από 
τις εκλογικές τους περιφέρειες

και κοντά στα χωριά τους. Ειδικά 
το «αρκαδικό λόμπι» μαθαίνω ότι 
πέρασε μεγάλη αγωνία τις τελευ
ταίες μέρες. Ο υφυπουργός Ανά
πτυξης κ. Γ. Παπαθανασίου, που 
κατάγεται από το χωριό Βλαχορ- 
ράπτη, ήταν σε διαρκή επικοινω
νία με το δήμαρχο της περιοχής κ. 
Λ. Μιχόπουλο για ενημέρωση και 
συμπαράσταση.

■  Εδωσαν και πήραν στο ΠΑΣΟΚ, 
βρήκαν τελικά την επιχειρηματο
λογία για να απαξιώσουν τις δημο
σκοπήσεις, βλέποντας ότι δεν τους 
βολεύουν τα αποτελέσματά τους. 
«Ολοι λένε ότι γκάλοπ τον Αύγουστο 
δεν πρέπει να γίνονται», απεφάνθη 
χθες η κυρία Βάσω Παπανδρέου σε 
ραδιοφωνική της συνέντευξη. Μα, 
αν δεν γίνονται τον Αύγουστο και 
απαγορεύονται βάσει της εκλογικής 
νομοθεσίας από της Σεπτεμβρίου, 
ας τα καταργήσουμε εντελώς να εί
ναι ευχαριστημένοι στη Χαριλάου 
Τρικούπη.

■ Ο κ. Γ. Σουφλιάς έχει κάνει, 
όπως λέει, τη δική του δημοσκό
πηση, το αποτέλεσμα της οποίας 
ανακοίνωσε χθες στους δημοσιο
γράφους, μετά τη συνάντησή του 
με τον πρωθυπουργό στο ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ. «Η Ν.Δ. θα είναι ξανά κυβέρ
νηση και από τις ιγ θα είμαστε 
πάλι εδώ». Οπερ μεθερμηνευόμε
νο σημαίνει ότι επιθυμεί να παρα- 
μείνει και στο ίδιο υπουργείο...

Παράτυπος
para@e-tipos.com

ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Σ
την πολιτική υπάρχουν τρόποι να 
μιλάς και να μη λες τίποτε -  να μην 
καταλαβαίνει ο άλλος αν βλέπεις το 
ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Π.χ., 
σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 
«Βήμα», με την υπογραφή του Κώστα 

Σημίτη, κανείς δεν αντελήφθη τι ακριβώς επιθυμεί: 
Να φύγει ο Καραμανλής και έλθει ο Γιώργος ή να 
φύγει ο Καραμανλής και να μην έλθει ο Γιώργος;

Τι ακριβώς σημαίνει «απομάκρυνση της Ν.Δ. από 
την κυβέρνηση», χωρίς να λέει τι θα επακολουθήσει 
κι ούτε να αναφέρει μια φορά το όνομά του;

Στις μεταμεσονύκτιες κουβέντες στις παρέες του 
ΠΑΣΟΚ κάποιοι αιφνιδίως λένε μελαγχολικά: «Να 
δείτε που στο τέλος θα πούμε: "Πού είσαι, Σημίτη"». 
Αν το λένε τυχαία ή αν ρίχνουν άδεια για να πιάσουν 
γεμάτα, παίζεται. Πάντως, αυτοί που το λένε μπο
ρούν να σε οδηγήσουν στη διεύθυνση Ακαδημίας 
35 με κλειστά μάτια.

Συμβαίνει κάτι στο ΠΑΣΟΚ και δεν το πιάνουμε; 
Ο Γιώργος παίζει το κεφάλι του και ο Σημίτης πα
ρακολουθεί σε στιλ Μίμη Φωτόπουλου, στην παλιά 
διαφήμιση: «Κι ύστερα πια θα κάααθεσαι». Εχει έδρα 
στη Βουλή, αλλά δεν είναι βουλευτής, έχει θέση στο 
Εθνικό Συμβούλιο, αλλά παίρνει αποστάσεις από το 
ΠΑΣΟΚ, πάμε σε εκλογές, αλλά δεν λέει λέξη υπέρ 
του Παπανδρέου.

Ο άνθρωπος που έγινε πρωθυπουργός γιατί δεν 
έκαναν το θέλημα του Ανδρέα Πα
πανδρέου οι πιο στενοί του άν
θρωποι ήταν πάντα μεθοδικός 
και είχε σχέδιο. Το 2004 φόρτω
σε στον Γιώργο, που βιαζόταν, 
ένα «σαπάκι» πριν βουλιάξει. Στα 
72 του σήμερα κάτι δείχνει να 
θέλει, αλλά δεν ανοίγει τα 
χαρτιά του. Αυτό ήταν 
πάντα το ελάττωμά 
του. Κι όπως έλεγε ο 
Αμερικανός ηθοποιός 
Τζος Μπίλινγκ, «καθέ
νας έχει τα ελατ- 
τώματά του και 
συχνά είναι το 
πιο ενδιαφέρον 
πράγμα που έχει».

glakopoulos<°>
e-tipos.com
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