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Τα έκανε όλα. Και γρήγορα. 

Από τηλεοπτικές εκποµπές έως απίθανα 

κείµενα. Οµως ο έρωτας της ζωής του ήταν το κείµενα. Οµως ο έρωτας της ζωής του ήταν το 

«Πρώτο Θέµα». Που τώρα τον αποχαιρετά«Πρώτο Θέµα». Που τώρα τον αποχαιρετά

ΠΠ
άντα τρελαινόταν να ταξιδεύει ο Θέµος. Να διασχίζει τις 
θάλασσες, να νιώθει ελεύθερος, να γίνεται ένα µε την απε-
ραντοσύνη. Τούτο το στερνό ταξίδι θα το κάνει µέσα σε µια 
θάλασσα από δάκρυα. Τα δάκρυα αυτών που τον αγαπήσα-
µε και δεν πιστεύουµε ότι χάθηκε τόσο νέος. 

Θα είναι γαλήνιο το ταξίδι. Θα το κάνει αφηµένος σε µια 
τεράστια ζεστή αγκαλιά. Την αγκαλιά όλων µας. Και χαµο-
γελαστός όπως ήταν πάντα. Και στις εύκολες, τις χαρούµενες γελαστός όπως ήταν πάντα. Και στις εύκολες, τις χαρούµενες 
στιγµές, µα και στις δύσκολες, τις άγριες. 

Και θα είναι µακρύ το ταξίδι. Γιατί θα ταξιδεύει στις αναµνήσεις όλων µας.  Και θα είναι µακρύ το ταξίδι. Γιατί θα ταξιδεύει στις αναµνήσεις όλων µας.  
Γιατί ο Θέµος άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του σε ό,τι κι αν έκανε. Ευαίσθητος, Γιατί ο Θέµος άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του σε ό,τι κι αν έκανε. Ευαίσθητος, 

ευάλωτος και εύθραυστος, προσηνής, ζεστός και δοτικός. Ενθάρρυνε και εµπι-ευάλωτος και εύθραυστος, προσηνής, ζεστός και δοτικός. Ενθάρρυνε και εµπι-
στευόταν. Ακουγε και συµπαραστεκόταν.  στευόταν. Ακουγε και συµπαραστεκόταν.  

Στη δηµοσιογραφική του διαδροµή ήταν πρωτοπόρος. Με σπάνιο ταλέντο, Στη δηµοσιογραφική του διαδροµή ήταν πρωτοπόρος. Με σπάνιο ταλέντο, 
ανεξάντλητη δηµιουργικότητα, µοναδική διορατικότητα. Με αστείρευτο χιούµορ, ανεξάντλητη δηµιουργικότητα, µοναδική διορατικότητα. Με αστείρευτο χιούµορ, 
σαρκασµό και αυτοσαρκασµό. σαρκασµό και αυτοσαρκασµό. 

Εβαλε τη σφραγίδα του στον χώρο της ενηµέρωσης και τον σύγχρονο ελληνικό Εβαλε τη σφραγίδα του στον χώρο της ενηµέρωσης και τον σύγχρονο ελληνικό Εβαλε τη σφραγίδα του στον χώρο της ενηµέρωσης και τον σύγχρονο ελληνικό Εβαλε τη σφραγίδα του στον χώρο της ενηµέρωσης και τον σύγχρονο ελληνικό 
Τύπο. ∆ηµιούργησε τηλεοπτικές εκποµπές που διέπρεψαν. Είχε αιχµηρή πένα Τύπο. ∆ηµιούργησε τηλεοπτικές εκποµπές που διέπρεψαν. Είχε αιχµηρή πένα 
που έξυνε τη φτιασιδωµένη σκουριά του καθωσπρεπισµού. Εµαθε τους αναγνώ-που έξυνε τη φτιασιδωµένη σκουριά του καθωσπρεπισµού. Εµαθε τους αναγνώ-
στες να ξεκινούν το διάβασµα των εφηµερίδων από την τελευταία σελίδα. Και στες να ξεκινούν το διάβασµα των εφηµερίδων από την τελευταία σελίδα. Και 
κυρίως πρωταγωνίστησε στη δηµιουργία του «Πρώτου Θέµατος», το µεγαλύτερο κυρίως πρωταγωνίστησε στη δηµιουργία του «Πρώτου Θέµατος», το µεγαλύτερο 
και πιο πετυχηµένο εκδοτικό συγκρότηµα της τελευταίας 30ετίας. και πιο πετυχηµένο εκδοτικό συγκρότηµα της τελευταίας 30ετίας. 

Η επιτυχία όλων αυτών δεν κρίθηκε µόνο από τους φίλους. Αλλά και τους εχθρούς. Η επιτυχία όλων αυτών δεν κρίθηκε µόνο από τους φίλους. Αλλά και τους εχθρούς. 
Και ο Θέµος απολάµβανε τις συγκρούσεις. ∆εν άντεχε την αδιαφορία. Και κατά-Και ο Θέµος απολάµβανε τις συγκρούσεις. ∆εν άντεχε την αδιαφορία. Και κατά-
φερε να µην ήταν ποτέ αδιάφορος.φερε να µην ήταν ποτέ αδιάφορος.

Ο Θέµος δεν ίδρυσε απλώς µια εφηµερίδα, ένα site, ένα ραδιόφωνο, ένα συ-Ο Θέµος δεν ίδρυσε απλώς µια εφηµερίδα, ένα site, ένα ραδιόφωνο, ένα συ-
γκρότηµα. Πέτυχε κάτι πολύ µεγαλύτερο. Εφτιαξε ένα «γαλατικό χωριό», όπως γκρότηµα. Πέτυχε κάτι πολύ µεγαλύτερο. Εφτιαξε ένα «γαλατικό χωριό», όπως 
έλεγε το «ΘΕΜΑ». Ενα «γαλατικό χωριό» που πολιορκούνταν διαρκώς, αλλά κατά-έλεγε το «ΘΕΜΑ». Ενα «γαλατικό χωριό» που πολιορκούνταν διαρκώς, αλλά κατά-
φερνε, χάρη στη σύµπνοια και το «µαγικό φίλτρο», το δικό του φίλτρο, να µένει φερνε, χάρη στη σύµπνοια και το «µαγικό φίλτρο», το δικό του φίλτρο, να µένει 
απόρθητο. Ο Θέµος έχασε µια άνιση µάχη, την οποία έδωσε µε αξιοπρέπεια. απόρθητο. Ο Θέµος έχασε µια άνιση µάχη, την οποία έδωσε µε αξιοπρέπεια. 
Αθόρυβα και στωικά. ∆εν συνήθιζε να χάνει. Είχε µια µοναδική ικανότητα να ξε-Αθόρυβα και στωικά. ∆εν συνήθιζε να χάνει. Είχε µια µοναδική ικανότητα να ξε-
περνά κάθε εµπόδιο. Αλλά τούτη τη φορά δεν γινόταν να χτυπήσει το κακό χαρτί περνά κάθε εµπόδιο. Αλλά τούτη τη φορά δεν γινόταν να χτυπήσει το κακό χαρτί 
της µοίρας. της µοίρας. 

Για τον δικό µας Θέµο δεν ισχύει αυτό που λένε για όσους «φεύγουν». ∆εν Για τον δικό µας Θέµο δεν ισχύει αυτό που λένε για όσους «φεύγουν». ∆εν 
ταιριάζει «ο Θέµος δεν µένει πια εδώ». Γιατί ο Θέµος θα είναι πάντα εδώ, µέσα ταιριάζει «ο Θέµος δεν µένει πια εδώ». Γιατί ο Θέµος θα είναι πάντα εδώ, µέσα 
από το υπέροχο δηµιούργηµά του και µέσα από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν από το υπέροχο δηµιούργηµά του και µέσα από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν 
ανεξίτηλα µαζί του.ανεξίτηλα µαζί του.

Θα είναι πάντα εδώ για τη Βασιλική, την Αλίκη, τη Φιλιώ και τον Βύρωνα, που Θα είναι πάντα εδώ για τη Βασιλική, την Αλίκη, τη Φιλιώ και τον Βύρωνα, που 
γέµιζε το στόµα του και φούσκωνε η καρδιά του όταν τους ανέφερε. Για την γέµιζε το στόµα του και φούσκωνε η καρδιά του όταν τους ανέφερε. Για την 
Νταϊάνα, που κρεµόταν από τα χείλη της και τα µάτια της. Νταϊάνα, που κρεµόταν από τα χείλη της και τα µάτια της. 

Για τους φίλους και συνεργάτες του, που συµπορεύτηκαν µαζί του και αισθάν-Για τους φίλους και συνεργάτες του, που συµπορεύτηκαν µαζί του και αισθάν-
θηκαν το άγγιγµά του. Για τους χιλιάδες ανθρώπων, που τον έζησαν και τον από-θηκαν το άγγιγµά του. Για τους χιλιάδες ανθρώπων, που τον έζησαν και τον από-
λαυσαν µέσα από τη συναρπαστική δηµοσιογραφική διαδροµή του.λαυσαν µέσα από τη συναρπαστική δηµοσιογραφική διαδροµή του.

Μέσα από το 24σέλιδο αφιέρωµα που θα διαβάσετε για τον Θέµο, θέλουµε να Μέσα από το 24σέλιδο αφιέρωµα που θα διαβάσετε για τον Θέµο, θέλουµε να 
θυµίσουµε όσα ζήσαµε µαζί του και να κρύψουµε µέσα στη µαγεία των λέξεων θυµίσουµε όσα ζήσαµε µαζί του και να κρύψουµε µέσα στη µαγεία των λέξεων 
που τόσο αγαπούσε τους πνιχτούς λυγµούς και το τρεµάµενο αντίο για τον τόσο που τόσο αγαπούσε τους πνιχτούς λυγµούς και το τρεµάµενο αντίο για τον τόσο 
αδόκητο χαµό του...αδόκητο χαµό του...
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ν μπορούσε να ακινητοποιηθεί ο χρόνος σε μια στιγμή, η στέρεα εικόνα θα αποτύπωνε τον Θέμο με ένα 
ειρωνικό, αχνό αλλά ενθαρρυντικό μειδίαμα κάτω από τα κοκάλινα γυαλιά του, ενώ θα περίμενε κανείς να 
ξεστομίσει μια απαράμιλλα αυτοσαρκαστική ατάκα. Eτσι, για ξεμούδιασμα από τα κλισέ. Και όταν άνοιγε 
το πλάνο θα αντηχούσαν ανοιχτόκαρδα και τρανταχτά χαχανητά που θα συνόδευαν πειράγματα χωρίς 
σεμνοτυφίες και βιτριολική σάτιρα προς οποιονδήποτε πολιτικό καθωσπρεπισμό. Πάντα με ένα γέλιο 
απελευθερωτικά κελαρυστό όπως η δίψα για ζωή. Αν όμως το ακομπλεξάριστο χιούμορ όριζε γενναιόδωρα 
την ιδιοσυγκρασία του, η αιχμηρή, διεισδυτική και συγκρουσιακή πένα του περιέγραφε το αστείρευτο 
ταλέντο ενός σοβαρού ανθρώπου. Ανήσυχου, συναισθηματικού και συνάμα καλλιεργημένου και στοχαστι-
κού. Ενός ασυμβίβαστου πολέμιου της καταπίεσης κάθε εξουσίας και ανατροπέα κατεστημένων νοοτρο-

πιών. Πολεμιστής από κούνια αλλά ποτέ καβγατζής, είχε πάντα την ψυχραιμία να θέτει εμπνευσμένα τις διαχωριστικές γραμμές 
την κατάλληλη στιγμή. Με την ίδια υπομονή που μεταμόρφωνε την αταξία του αβίαστου χειρογράφου του σε άμεμπτο τυπω-
μένο κείμενο, κατάφερνε να αλλάζει σαν καπετάνιος τη ρότα όταν αυτή έμοιαζε να ρέπει στη ρουτίνα. Μετέτρεπε δημιουργι-
κά το σύνηθες πάρτυ των συσκέψεων του «γαλατικού χωριού» που λεγόταν «Πρώτο Θέμα» σε ετοιμοπόλεμο στρατηγείο. «This 
is Sparta». Εφοδος. Συναγερμός. Πάντα κόκκινος. Στην απόχρωση που τον εξέφραζε και τον συνήγειρε σαν εκείνη της φωτιάς, 
του πάθους, της ορμητικότητας. Και ακόμη σαν το πορφυρό βάμμα από ένα βαζάκι μαρμελάδας κεράσι, σαν μια σοκολάτα με 
κόκκινο περιτύλιγμα, σαν το κόκκινο στο στροφόμετρο του αυτοκινήτου, σαν μια ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού.

Μεγάλη λατρεία του η ομάδα του Πειραιά. Σε όλα τα σπορ, σε οποιαδήποτε έδρα. Στο «Καραϊσκάκη», στο ΣΕΦ, στο «Πέτρος 
Καπαγέρωφ», παντού. Πριν από λίγα καλοκαίρια, σκεπασμένος με άμμο, ξαπλωμένος μπρούμυτα στην παραλία της Αγίας Αννας 
στη Νάξο, φορούσε ένα καπελάκι με τον Δαφνοστεφανωμένο Εφηβο της ομάδας. Περνώντας τυχαία ένας πλανόδιος πωλητής 
της αμμουδιάς και διακρίνοντας το έμβλημα πλησίασε και του φώναξε: «Α, εδώ κρύβεσαι παλιόγαυρε!». Γυρίζοντας ο Θέμος, ο 
νησιώτης αντίκρισε με αμηχανία τον δημοφιλή από την τηλεόραση παρουσιαστή και ένιωσε αμήχανος για το φραστικό λάθος 
του. Προσφέρθηκε να του χαρίσει το καλάθι με τα σύκα που πουλούσε. Ηρεμος ο Θέμος, τον κάλεσε κοντά του, του πλήρωσε 
το μικροεμπόρευμά του και με ειλικρίνεια ξεκίνησε να τον ρωτάει για το νησί, τις δουλειές, τους ντόπιους. Απλά, χωρίς μαλαγα-
νιές, γαλιφιές, κολακείες. Αν υπήρχε τότε ένα drone να απαθανατίσει από ψηλά τη σκηνή στην απέραντη 
παραλία, θα αποτύπωνε έναν ευτραφή άντρα με μαγιό και κόκκινο τζόκεϊ και έναν λιπόσαρκο βιοπαλαιστή 
με ψάθινη τραγιάσκα, ΑΕΚτζή και συντοπίτη του Στέλιου Μανωλά, να τραγουδούν αντάμα: «Θρύλε των 
γηπέδων...». Η φιλική αμεσότητα, η αδιαμεσολάβητη προσέγγιση και η γνήσια ανθρωπιά του Θέμου έφερ-
νε τους άλλους, ακόμα και τους οπαδικά αντιπάλους, κοντά του. 

Ως το ξημέρωμα στο πιεστήριο

Σ Ε  Σ τ ι Γ Μ Ε Σ  ύ ψ ι Σ τ Η Σ  Ε τ Ο ι Μ Ο τ Η τ Α Σ  δεν λογάριαζε όρια κόπωσης. Οπως εκείνο 
το παγωμένο βράδυ του Φεβρουαρίου του 2005 που πρωτοεκδόθηκε το «ΘΕΜΑ». Μετά από ατέλειωτα 
μερόνυχτα δουλειάς έμεινε τουρτουρίζοντας τυλιγμένος με ένα μακρύ μαύρο παλτό και μια κουβέρτα ως 
το ξημέρωμα στο τυπογραφείο της τυποεκδοτικής για να περιφρουρήσει το φύλλο. Πίστευε ακράδαντα 
πως ο εκδοτικός πόλεμος ξεκινούσε από τον φλοιό του δέντρου απ’ όπου προέρχεται το χαρτί και έφτανε 
μέχρι το περίπτερο, με πρώτο σημαντικό σταθμό την εκτύπωση. Για τον κατεξοχήν εφημεριδά Θέμο που 
άφηνε δημοσιογραφικά όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, το καθήκον και η ευθύνη προς την ελευθεροτυπία 
τον έθεταν μαχητικά πρώτο και όρθιο στις επάλξεις. Και μετά ξανάπεφτε με τα μούτρα στη δουλειά και 
σανίδωνε γι’ άλλη μια φορά με κέφι το γκάζι. Πάντα ήταν φιλικός, υποστηρικτικός, με συμπεριφορά ισότιμου 
προς όλους τους συναδέλφους του που μπαινόβγαιναν ό,τι ώρα γούσταραν στο γραφείο του στο ντεκόρ του 
οποίου δέσποζαν, ατενίζοντάς τον, δύο φωτογραφικά του πορτρέτα που τον παρουσίαζαν μεταμφιεσμένο 
σε Μπάρι Γουάιτ και Βίτο Κορλεόνε. Με κανέναν δεν ταυτιζόταν. τα είχε κρεμασμένα εκεί ως υπόμνηση 
του διαρκούς αυτοσαρκασμού του. Και συνέχιζε να δουλεύει εντατικά με την πόρτα του διαρκώς ορθάνοιχτη 
στη χλαπαταγή και τον πυρετό της έκδοσης. 

Δεν του άρεσαν οι σιωπές. Ούτε τα στριμώγματα. τα περιφρονούσε πεισματικά από μικρό παιδί, σε μια 
εποχή που το φίμωμα και το φορμάρισμα στον γύψο προπαγανδίζονταν ως αρετές. Εφηβος μαθητής στο 
15ο και μετέπειτα 21ο Γυμνάσιο της οδού Χανίων στην Κυψέλη την περίοδο της χούντας, άνοιξε κόντρα με 
τους φιλολόγους για τις εκθέσεις που έγραφε. ύποστήριζε σθεναρά με θάρρος, κατ’ αυτούς θράσος, τις 
απόψεις που διατύπωνε και οι οποίες δεν εναρμονίζονταν με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη που πλάσαρε 
αυταρχικά η δικτατορία και στην εκπαίδευση. Αποτέλεσμα των προστριβών, ο επιμελής, μελετηρός και 
ευγενικός, τότε, μαθητής να χαρακτηριστεί ατίθασος. Χαρακτηρισμό που ο ίδιος στα 15 του σκέφτηκε να 
αρχίσει να εφαρμόζει στην πράξη, μη τυχόν πάει στράφι η ταμπέλα που του είχαν κολλήσει οι καθηγητές 
του. 

Χωρίς να παραμελεί τα μαθήματα, ο διόλου αφελής Θέμος έκανε την προσωπική του νεανική εξέγερση 
ατενίζοντας την καθημερινότητα των αρχών της δεκαετίας του ’70, την οποία αποκρυπτογραφούσε με 
εφόδια τις σελίδες από τα βιβλία που ρουφούσε από πιτσιρικάς. Πρώτα από ιστορία, μετά λογοτεχνία, 
Καμύ, Εσσε, Σαρτρ, οι αγαπημένοι του συγγραφείς, λιγότερο ο αναρχικός Μπακούνιν ή ο «εξωγήινος» φον 
Ντένικεν και σταθερά αναγνώστης του έργου του Καζαντζάκη, του οποίου την αντισυμβατική φράση των μόλις οκτώ λέξεων 
«Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι λεύτερος» χρησιμοποιούσε τακτικά. ταυτόχρονα τον μάγευε οτιδήποτε το μη-
χανοκίνητο. Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, πλεούμενα. Ολα όσα του χάριζαν διέξοδο περιπλάνησης και φυγής που πάντα τον γοή-
τευε. Χρόνια αργότερα θα έπαιρνε και μαθήματα πιλότου με ένα Cessna στην Αερολέσχη Μεγάρων. τότε όμως είχε μόνο τα 
δικά του τα νεανικά φτερά. 

Γεννημένος στις αρχές ιανουαρίου του 1958 σε μια ευρύχωρη μονοκατοικία στα Πατήσια με ψηλά ταβάνια, κήπο, μάντρα, 
καγκελόπορτα, πηγάδι, θα ακολουθούσε από τα πρώτα του χρόνια μαζί με την οικογένεια τις μεταθέσεις του πατέρα του Βύρωνα, 
διευθυντή στην πετρελαϊκή εταιρεία Shell, σε διάφορα πόστα στην επαρχία και το εξωτερικό. Ο πατέρας του καταγόταν από 
το Κουκούλι ένα από τα γνωστά Ζαχοροχώρια ιωαννίνων, στο οποίο ένας δρόμος φέρει το όνομα του παππού του Θέμου. Δε-
καετίες μετά, παραλαμβάνοντας ως δημοσιογράφος το βραβείο του ιδρύματος Μπότση, δώρισε τα λίγα χρήματα που το συνό-
δευαν σε ηπειρώτικους συλλόγους. Ανέκαθεν υπήρξε άνθρωπος περήφανος για τις καταγωγικές ρίζες του. Οχι τοπικιστής, 
πατριώτης με ευαισθησίες που αρνούνταν κάθε ιστορική παραχάραξη για τον απανταχού Ελληνισμό. Ελάχιστοι γνωρίζουν, 
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Ο 33χρονος αρχισυντάκτης 
της «Καθημερινής» Θέμος 

Αναστασιάδης, ήταν ένα 
από τα πρόσωπα που 

παρουσιάστηκε σε 
περιοδικό της εποχής

Ο Θέμος έκανε τη 
στρατιωτική του 
θητεία, υπηρετώντας 
ως απλός φαντάρος 
στη Λέσβο και 
ακολούθως μετατέθηκε 
στο 401 Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο. Στη 
φωτογραφία διαβάζει 
τη μοναδική εφημερίδα 
που επιτρεπόταν στον 
Στρατό
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ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ
Από τη µονοκατοικία στα Πατήσια στην προσωπική νεανική εξέγερση και 

στο Οικονοµικό της Νοµικής στη Θεσσαλονίκη - Πώς δροµολογήθηκε η 

θητεία του στη δηµοσιογραφία - Με την ίδια υποµονή που µεταµόρφωνε 

την αταξία του αβίαστου χειρογράφου του σε άµεµπτο τυπωµένο κείµενο, 

µετέτρεπε δηµιουργικά το σύνηθες πάρτυ των συσκέψεων του «γαλατικού 

χωριού» που λεγόταν «Πρώτο Θέµα» σε ετοιµοπόλεµο στρατηγείο

Με τη Μαλβίνα 
Κάραλη

Ο Θέµος Αναστασιάδης (τότε στην «Εξπρές») σε συνέντευξη Τύπου 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, επί Αντώνη Τρίτση, µε τους συναδέλφους Αντ. 
Ρενιέρη, Ανδρ. Αλεξανδρόπουλο και Παναγή Κουτουφά

Τ Ο Υ 

∆ηµήτρη Παγαδάκη
dpagadakis@mnm.gr

Ο Θέµος στη διάρκεια της θητείας του. 
Ο διοικητής του αξιοποίησε το ταλέντο του 
αναθέτοντάς του να διοργανώσει και να φτιάξει 
το κείµενο για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή
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πέρα από την αγαπηµένη οικογένειά του, πόσο γοερά έκλαψε βλέποντας συγκινηµένος από την τηλεόραση τον Μίκη Θεοδω-
ράκη να µιλάει για τη Μακεδονία στο περσινό συλλαλητήριο στο Σύνταγµα. 

Οταν πλέον η οικογένειά του επανήλθε στην Αθήνα και καταστάλαξε σε ένα µεσοαστικό ρετιρέ της αντιπαροχής επί της 
οδού Λευκωσίας, ανάµεσα στην πλατεία Αµερικής και την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, ο Θέµος, όπως και η µικρότερη αδελφή 
του Νταϊάνα πήγαν στο δηµοτικό σε δηµόσιο σχολείο. Ο ίδιος ισχυριζόταν πως ο πατέρας του επέµενε ότι τα ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια ήταν για «φλώρους», άποψη που µάλλον συµµεριζόταν και η µητέρα του η Αλίκη. Οπως κι αν έχει, όµως, ένα παιδί µε 
σπιρτάδα, τσαγανό, βγαλµένο και περπατηµένο σαν αυτόν, πολύ δύσκολα θα γινόταν µαλθακός σε οποιοδήποτε σχολείο. 
Εγινε, ωστόσο, απόβλητος εξαιτίας ενός µνησίκακου, δόλιου και µικρόψυχου καθεστώτος σαν αυτό των Απριλιανών πραξικο-
πηµατιών. Γεγονός που ποτέ του δεν ξέχασε.

Η νεανική εξέγερση

Σ Τ Α  1 6  Τ Ο Υ  Χ Ρ Ο Ν Ι Α ,  στην τότε 5η τάξη του Γυµνασίου (σηµερινή Β’ Λυκείου), πρωτοστάτησε συνειδητά, οργάνωσε 
υπόγεια και δροµολόγησε µεθοδικά την οµαδική µετάβαση των συµµαθητών του στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. 
Τον κάρφωσαν για την «αποκοτιά» του διάφοροι χουντικοί ρουφιάνοι µε αποτέλεσµα να αποβληθεί προς σωφρονισµό για 
κάποιο διάστηµα από το σχολείο του. Τον έπνιξε το δίκιο. Πικράθηκε, πόνεσε, αγανάκτησε, δεν το έβαλε κάτω. Τότε πήρε το 
ρίσκο να τα παρατήσει όλα για να υλοποιήσει το όνειρό του να ανοιχτεί στις θάλασσες στα πέρατα του κόσµου, να ποτιστεί µε 
την αρµύρα, να περιπλανηθεί σε άγνωστα λιµάνια, να περπατήσει σε εξωτικές προβλήτες και ανυποψίαστες αποβάθρες. Το 
έσκασε απροειδοποίητα από το σπίτι µαζί µε τον συµµαθητή του Αντώνη ∆ιπλαράκη. Μπάρκαραν µια χειµωνιάτικη νύχτα ως 
ανειδίκευτοι µούτσοι, χωρίς χαρτιά ή άλλα πιστοποιητικά ναυτοσύνης σε ένα ψαροκάικο. Μετά από επίµονες αναζητήσεις των 
έντροµων οικογενειών τους, οι δυο έφηβοι εντοπίστηκαν σύντοµα σκυλοπνιγµένοι, ξέµπαρκοι, ρέστοι και µουσκεµένοι σε 
κάποια ακτή της Κρήτης.

Η δοκιµασία που πέρασε τον έκανε πιο σκληρό, κυρίως απέναντι στον εαυτό του. Την επόµενη χρονιά, εκείνη της Μεταπο-
λίτευσης, οργανώθηκε στην ΑΑΜΠΕ, τη µαθητική οργάνωση του ΕΚΚΕ, και θήτευε µελετηρός στα θεωρητικά επιχειρήµατα 
του Μαοϊσµού της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς της εποχής. Τελειώνοντας το Γυµνάσιο το 1975, ενώ ο συµµαθητής του 
Αντώνης πήγαινε στη Σχολή Εµποροπλοιάρχων για να γίνει καπετάνιος, ο Θέµος ανηφόριζε στα 17 του µε µια πράσινη BMW 
520 που οδηγούσε ο πατέρας του για τη Θεσσαλονίκη. Είχε εισαχθεί στο Οικονοµικό της Νοµικής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου.

Ενα νέο κεφάλαιο άνοιγε στη ζωή του. Ενα ψηλό, λεπτό, αλλά δεµένο παλικάρι µε ατίθασα καστανά µαλλιά βίωνε το ωραίο 
όνειρο να είναι νέος χωρίς να ζητάει την άδεια κανενός. Σχετικά λιγοµίλητος και µερικώς συνεσταλµένος και τάχα ατσούµπαλος, 
έκρυβε εντέχνως, επειδή είχε κακοπάθει, τη δεικτική ευφυΐα µιας πληθωρικής προσωπικότητας. Λίγοι γνώριζαν ότι ήταν σκλη-
ραγωγηµένος και ριψοκίνδυνος, καθόλου ευέξαπτος ή εριστικός, χωρίς ωστόσο ποτέ να µασάει από απειλές, µανούρες και 
τσαµπουκάδες. Αφού έµεινε ένα ολόκληρο φθινόπωρο στο ξενοδοχείο «ABC» στο Σιντριβάνι, µετακόµισε µε τα χίλια ζόρια σε 
ένα µικρό διαµέρισµα, σε κάποια από εκείνες τις πολυώροφες βαµµένες σταχτιές, χακί και ώχρα, παλιές πολυκατοικίες της οδού 
Μοναστηρίου απέναντι από τον νέο σιδηροδροµικό σταθµό της Θεσσαλονίκης. Ο δισταγµός του ήταν ότι στο ισόγειο της πο-
λυκατοικίας που θα έµενε λειτουργούσαν δύο «κωλόµπαρα». Μόλις ξεπέρασε την αµφιταλάντευση µεταξύ κατά συνθήκη 
ευπρέπειας και έλξης προς τις εκ του σύνεγγυς νέες συγκινήσεις συγκατοίκησε µε τον παλιό συµµαθητή και πιστό φίλο µιας 
ολόκληρης ζωής, τον Αλέξανδρο Θωµά, που σπούδαζε µαθηµατικός.

Οταν πουλούσε «Ριζοσπάστη»

ΣΥΝΤΟΜΑ ΧΑΡΗ ΣΕ ΕΝΑ ΦΛΕΡΤ µε µια συµφοιτήτρια που εξελίχθηκε σε νεανικό αίσθηµα, στρατολογήθηκε στην ΚΝΕ µια 
και εκείνη τύχαινε να διατελεί γραµµατέας της οργάνωσης στο έτος του. Ηταν η εποχή του πολιτικοποιηµένου αναβρασµού 
της Μεταπολίτευσης και ο Θέµος συµµετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις εκείνης της ριζοσπαστικοποιηµένης γενιάς φοιτητών. 
Παραδεχόταν, ως οξυδερκής παρατηρητής της πραγµατικότητας, πως όλοι τότε βίωναν ψευδοργασµικά ένα διαρκές 
µεταχρονολογηµένο επεισόδιο του Παρισινού Μάη του ’68 που παιζόταν µε 10 χρόνια καθυστέρηση στην Ελλάδα. Πουλούσε 
τα πρωινά της Κυριακής τον «Ριζοσπάστη», πόρτα-πόρτα στις γειτονιές της Κάτω Τούµπας, επινοώντας καινοτόµα τρικ -η λέξη 
«µάρκετινγκ» ήταν τότε σχετικά άγνωστη- ώστε να ξεπουλάει όλα τα φύλλα. Πού να φανταζόταν τότε ότι από υπαίθριος 
εφηµεριδοπώλης κοµµατικού εντύπου θα εξελισσόταν µετά από 35 χρόνια στον πιο επιτυχηµένο εκδότη εφηµερίδας εδώ και 
µια ολόκληρη γενιά. Οταν πια «ρολάρισε» στην Πανεπιστηµιούπολη µε µια «προχώ» για την εποχή µοτοσικλέτα Honda CR125M 
Elsinore µε ασηµί ντεπόζιτο -δώρο των γονιών του για την εισαγωγή του στη σχολή- ενέγραψε µέσα σε πυκνά βλέµµατα ζήλιας 
µια νέα ταυτότητα. Κάτι µεταξύ ιππότη και εξολοθρευτή. Για τον ίδιο, πάντως, δεν άλλαξε κάτι. Τίποτα το ξιπασµένο και 
επιδεικτικό. Παρέµεινε ο ίδιος ο χαµηλών τόνων και σκεπτόµενος αντιφασίστας. Ωστόσο, δεν θα δίσταζε να χαραµίσει την 
αλυσίδα της µηχανής του -«αν και δεν το άξιζε η καηµένη», όπως έλεγε- για να συγκρουστεί µε κάτι νεοφασίστες της οργάνωσης 
«4η Αυγούστου» µετά από µια χοντρά βλάσφηµη παρεξήγηση. ∆εν κώλωσε. Εστησε µόνος του καρτέρι µια παγωµένη νύχτα 
πίσω απ’ την Καµάρα, παρακούοντας κάθε κοµµατική σύσταση, µη τυχόν και πετύχει κανέναν από αυτούς τους γελοίους που 
τον είχαν βάναυσα προσβάλει. ∆εν φάνηκε ψυχή. 

Στη συνέχεια, σε µια «φέτα» στον δρόµο µε τη µηχανή, έγδαρε σοβαρά τη γάµπα του και κατέληξε εσπευσµένα στο νοσο-
κοµείο. Εκεί διαπιστώθηκε εσωτερική αιµορραγία και νοσηλεύτηκε πάνω από µια εβδοµάδα. Τον επισκέφθηκαν τότε κάτι 
όψιµοι φαν του υπαρκτού σοσιαλισµού που µε αχρείαστη συνωµοτικότητα του ψιθύριζαν πάνω από το κρεβάτι πως αν έχει 
κάποιο πρόβληµα µε το παρακράτος της ∆εξιάς, µπορούσαν να κανονίσουν τη διαφυγή του στη Βουλγαρία του Ζίβκοφ. Ξαπό-
στειλε τους λαµογιο-διεθνιστές καλοθελητές µε βρισιές.

Κόντευε πια το καλοκαίρι µε το Μουντιάλ της Αργεντινής, όταν πλέον οι σχέσεις του µε την ΚΝΕ είχαν παγώσει περισσότε-
ρο κι από τον Ψυχρό Πόλεµο. Ηρθε καπάκι συνταρακτικός και ο µεγάλος σεισµός της Θεσσαλονίκης και όσα δεν διαλύθηκαν, 
σκόρπισαν. Εµενε τότε σε ένα µεγάλο διαµέρισµα στην οδό Περραιβού στο τέρµα της Ανω Τούµπας, µαζί µε ένα τσούρµο 
µόνιµων συγκατοίκων, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο γράφων, καθώς και ένα εναλλασσόµενο µπουλούκι διερχόµενων 
φοιτητών και φοιτητριών. Ο αενάως αλληλέγγυος Θέµος, αφού συνέδραµε τότε στην όποια δυνατή αποκατάσταση των σει-
σµοπαθών της πόλης, κατηφόρισε για την Αθήνα. 

Προηγουµένως είχε στείλει µια επιστολή στην οποία έκανε κριτική σε µια µηχανή στον δηµοσιογράφο και εκδότη του πε-
ριοδικού «MotoGP» ∆ηµήτρη Παπανδρέου, έναν από τους ελάχιστους Ελληνες αναβάτες στις πίστες του Παγκοσµίου Πρω-

Λατρεία για τις µηχανές

Την ηµέρα 
του γάµου του 
µε τη Βασιλική
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ταθλήµατος. Ο εκδότης διάβασε το άψογα συνταγµένο γράµµα, εκτίµησε το ύφος, τις ιδέες και τις ευθύβολες παρατηρήσεις 
που αναπτύσσονταν σε αυτό. Σύντοµα απάντησε και ζήτησε από τον αποστολέα συνεργασία στο τεστάρισµα των νέων µοτο-
σικλετών. Ο νεαρός εκκολαπτόµενος δηµοσιογράφος ξετρελάθηκε. Ξεκίνησε µε λαχτάρα και µετά µανίας να γράφει, όπως 
πάντα µε στυλό στο χαρτί - ποτέ στο πληκτρολόγιο γραφοµηχανής. Το µεθεπόµενο φθινόπωρο επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη 
καβάλα σε µια απίθανη ιταλική µηχανή Benelli 354, την οποία αργότερα αγόρασε. Το άρθρο που είχε γράψει στο περιοδικό γι’ 
αυτή τη µοτοσικλέτα είχε τον δικό του τίτλο: «Εχουµε κράτηµα, αγάπη µου». Οταν µετά την αρχική έκπληξη διάφοροι ψαγµένοι 
και περίεργοι τον ρωτούσαν πού το βρήκε τέτοιο σπάνιο εργαλείο, τους απαντούσε ντροπαλά: «Μου την έδωσε ο Παπανδρέ-
ου». Σκέτα, χωρίς µικρό όνοµα. Και άφηνε τους άλλους να φαντάζονται ασύλληπτες διαπλοκές µε το κόµµα του «πράσινου 
ήλιου» που τότε επέλαυνε ορµητικό προς την εξουσία. 

Ηδη έµπαινε µε τα µπούνια η δεκαετία του ’80 και ο Θέµος έµενε µόνος στο σπίτι του στην Αθήνα. Οι γονείς του πέρναγαν 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα στο εξοχικό τους στη Ραφήνα, µεταξύ άλλων για να γλιτώσει στον καθαρό αέρα και το λυκόσκυλό 
τους, ο Σεϊτάν, από την κατάθλιψη του αστικού διαµερίσµατος. Η αδελφή του Νταϊάνα σπούδαζε εκείνη την εποχή στη Νοµι-

κή του Αριστοτελείου και κατοικούσε στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς συγκατοίκους και άλλες περιττές οχλήσεις, ο ίδιος 
δροµολογούσε το µέλλον του στη δηµοσιογραφία. Του ταίριαζε ως επάγγελµα, πρώτα απ’ όλα γιατί του έδινε τη 
χαρά, αν όχι την ανέκκλητη ηδονή, να ελέγχει την εξουσία και τις αυθαιρεσίες της.

Παράλληλα µε το περιοδικό για µοτοσικλέτες ξεκίνησε να γράφει στην οικονοµική εφηµερίδα «Εξπρές», 
αρχικά σε έρευνες αγοράς -«µην πάνε τσάµπα οι σπουδές», όπως καυστικά έλεγε- και στη συνέχεια ρεπορτάζ 
στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κάπου βαριόταν, κάπου επιτάχυνε. Αλλά συνήθως ανέβαζε βαθµιαία στροφές ως γνήσιος εραστής 
της αγωνιστικής αυτοκίνησης. Και µετά γκάζωνε χωρίς ωστόσο να χάνει τον έλεγχο. Κάµποσα φεγγάρια αργότε-
ρα, δοκιµάζοντας στα όρια µια ασηµί Lamborghini Diablo στη διαδροµή από το Πόρτο Χέλι ως την Αθήνα, όταν 
στις στροφές της Επιδαύρου είδε τον συνοδηγό του λουσµένο στον ιδρώτα και άσπρο σαν χασέ, δίχως να σηκώ-
σει το βλέµµα από το οδόστρωµα του είπε: «Τρέµεις µη σκοτωθούµε και δεν φοβάσαι µην πάρουµε στον λαιµό 
µας κανένα αµέριµνο Χριστιανό».

Στην πραγµατικότητα, ο Θέµος ανέκαθεν, µε µια αίσθηση εντιµότητας και δικαιοσύνης σε έναν άδικο κόσµο, 
σκεφτόταν τους άλλους. ∆εν ήταν απλώς γενναιόδωρος προς τους συνεργάτες του, δεν ήταν µόνο ο εκδότης 
που αγωνιούσε αν µπήκε στην ώρα του το επίδοµα Χριστουγέννων στο προσωπικό, ο συνάδελφος που µοί-
ραζε γαλαντόµα και χαρωπός σαν Αϊ-Βασίλης τις έξτρα επιταγές και τις γαλοπούλες τα Χριστούγεννα. Ηταν ο 
ευαίσθητος, δοτικός και σπλαχνικός άνθρωπος που συµµεριζόταν και τις ανάγκες των άγνωστων άτυχων, 
ανήµπορων και καταφρονεµένων αυτής της κοινωνίας. Μόνο ο πολύ στενός του περίγυρος γνώριζε ότι στα 

πρώτα χρόνια της επαγγελµατικής του καριέρας πούλησε µια αγορασµένη µε στερήσεις κατακαίνουρια δίχρονη Yamaha 
350 SL για να βοηθήσει έναν άνεργο και αδέκαρο φίλο του. «Είχε φάει τα ψωµιά της», δικαιολογούνταν για το «σκότωµα» 
εκείνης της µοτοσικλέτας µετά από ένα ταξίδι µετ’ επιστροφής που έκανε µε αυτήν ως το Παρίσι. 

Ελάχιστοι ακόµη γνώριζαν ότι σε οικονοµικά ανθηρότερες εποχές βοήθησε υλικά πολύ κόσµο, φτωχές οικογένειες και 
κυρίως άρρωστα παιδιά. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που έστελνε µε έµπιστους τρίτους ανώνυµους φακέλους γεµάτους χρήµα-
τα σε άπορους πάσχοντες. ∆εν ήταν οίκτος, ήταν συµπαράσταση. Ούτε ο ίδιος ήταν ένας µυστικοπαθής τύπος που δεν 
αποκάλυπτε γενικώς τις σκέψεις, τα συναισθήµατα, τις εµπειρίες ή τις πράξεις του. Απλώς δεν γούσταρε να του κολλάνε 
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Ο Θέµος ήταν γενναίος. Συγκινητικά και 
υποδειγµατικά γενναίος. Αντιµετώπισε 
το κακό που τον βρήκε πριν από ενά-
µιση χρόνο µε αξιοπρέπεια. Με υπερη-
φάνεια ως γνήσιος Ηπειρώτης που ήταν. 
∆εν κλάφτηκε σε κανέναν, δεν καθηλώ-
θηκε στο κρεβάτι του πόνου, δεν πα-
ραιτήθηκε. ∆εν παραπονέθηκε. ∆εν 
έγινε θλιβερός ικέτης. Και κυρίως δεν 
παρακάλεσε για έλεος αυτή την άθλια 
εξουσία που µας κυβερνά.
Εµεινε όρθιος να πολεµάει γι’ αυτά που 
πίστευε. Για τη ∆ηµοκρατία και την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Για 
τις καταστροφικές συνέπειες της διακυ-
βέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Για τα ψέ-
µατα του Τσίπρα. Την κοροϊδία των 
φτωχών, τη δηµαγωγία, τον λαϊκισµό. 
Το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ µε αντιδηµοκρα-
τικές µεθοδεύσεις. Τη χρησιµοποίηση 
της ∆ικαιοσύνης ως υποχείριου για την 
επίτευξη των άνοµων στόχων της κυ-
βέρνησης (εκείνος το είχε ήδη βιώσει 
στο πετσί του, για τα καλά, στο πλαίσιο 
του εξοντωτικού πολέµου που είχαν 
εξαπολύσει εναντίον του). Τα άρθρα 
του, ακόµη και όταν πλησίαζε το τέλος 
και το έβλεπε, ήταν φωτιά και λαύρα. 
Εστιασµένα απολύτως εκεί που εκείνος 
πίστευε πως ήταν η πηγή του κακού: η 
πολιτική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που οδηγεί τη 
χώρα σε επικίνδυνα µονοπάτια...
Και στον αντίποδα, µια εξουσία ανάλ-
γητη. Απάνθρωπη. Απεχθής. Εµετική. 
Που δεν έπαψε να τον πολεµά µε όλους 
τους δυνατούς τρόπους - όχι µόνο λε-
κτικά. Αλλά και χρησιµοποιώντας τους 
θεσµούς της Πολιτείας για να τον εξο-
ντώσει ηθικά, οικονοµικά και κοινωνικά. 
Ο Θέµος που έφυγε προχθές τη νύχτα 
από τη ζωή είχε «δολοφονηθεί» νωρί-
τερα ως χαρακτήρας πολλές φορές από 
το σύστηµα εξουσίας που κυβερνά τη 
χώρα από το 2015.
Γνωρίζω και το καταθέτω ότι ο πρωθυ-
πουργός Τσίπρας αλλά και οι κορυφαί-
οι υπουργοί του είχαν ενηµερωθεί 
εγκαίρως και εγκύρως ότι «ο Θέµος έχει 
χτυπηθεί από τον καρκίνο και δίνει 
µάχη για τη ζωή του».
Τον έβριζαν παρότι είχαν γίνει κοινωνοί 
µε τον πιο έγκυρο τρόπο από οικονο-
µικούς και πολιτικούς παράγοντες, αλλά 
και εκδότες, ότι η κατάσταση του Θέµου 
ήταν τέτοια που δεν επιτρέπεται να τον 
χτυπούν... Και µάλιστα µε τόσο µίσος.
Αντιθέτως θα έπρεπε να τον σεβαστούν. 
Να επιδείξουν αισθήµατα συµπόνιας. 
Για εκείνον και την οικογένειά του. ∆εν 
χτυπάς ποτέ έναν που είναι ανήµπορος. 
Είναι άνανδρο. Και είναι ενάντια σε όλους 
τους άγραφους νόµους της ηθικής. 
Αλλά γι’ αυτούς, και πρώτα απ’ όλους 
για τον πρωθυπουργό Τσίπρα, τον 
Πολάκη του, τον Τζανακόπουλο, τον 
Παππά και τους υπόλοιπους κάτι τέτοια 
είναι ψιλά γράµµατα. Κενά περιεχοµένου.

Ο Θέµος µε τη Βασιλική και τα παιδιά τους Αλίκη, Φιλιώ και Βύρωνα
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Με την αδελφή του 
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δηµοσίως την ταµπέλα του χορηγού ελεηµοσύνης και δεν άντεχε τη φόρτι-
ση από εναγκαλισµούς ευγνωµοσύνης. «Μοιάζω µε µητέρα Τερέζα;» ρωτού-
σε όσους κοντινούς του ήξεραν την κρυφή προσφορά του, συµπληρώνοντας 
ως κάτι το αυτονόητο πως «η αγάπη χαρίζεται µε ανιδιοτέλεια». Και ακολού-
θως έκανε απροσποίητα τον σταυρό του µε τη µεγαλοπρεπή χειρονοµία 
που συνηθίζουν ιεράρχες και Αγιορείτες καλόγεροι.

Από το 1985, παράλληλα µε την «Εξπρές», και διάφορες συνεισφορές 
κειµένων σε κλαδικά περιοδικά όπως το «Τρόφιµα και Ποτά» άρχισε τακτική 
συνεργασία σε ελεύθερα οικονοµικά θέµατα µε την «Καθηµερινή». Το νερό 
έµπαινε αργόσυρτα µεν, αλλά στο σωστό επαγγελµατικό αυλάκι. Πρώτη η 
εµβληµατική εκδότρια, δηµοσιογράφος και χρονογράφος της «Καθηµερινής» 
Ελένη Βλάχου κατάλαβε πως στους διαδρόµους της εφηµερίδας της κυκλο-
φορούσε ένα ακατέργαστα σπάνιο δηµοσιογραφικό διαµάντι, το οποίο µε 
ελάχιστη επεξεργασία θα έλαµπε εκτυφλωτικά. ∆ιαβάζοντας το προφητικό 
για την εποχή άρθρο του «Αποπολιτικοποίηση της νεολαίας», του ανέθεσε 
να γράφει στο κυριακάτικο φύλλο. Η αµοιβή του, όµως, ήταν ακόµη ελάχιστη. 
Ο νεαρός δηµοσιογράφος δεν πτοήθηκε από αυτή την κραυγαλέου δηµο-
σιοϋπαλληλικού στυλ επετηρίδα µιας ιδιωτικής εκδοτικής επιχείρησης, 
καθώς ήταν κιόλας υπεύθυνος του οικονοµικού τµήµατος της «Βραδυνής» 
και διατηρούσε την καθηµερινή στήλη σχολίων «Βραδυνά». 

Εκείνα τα χρόνια είχε κάνει τη στρατιωτική του θητεία, υπηρετώντας ως 
απλός φαντάρος στη Λέσβο και ακολούθως µετατέθηκε στο 401 Στρατιωτι-
κό Νοσοκοµείο στου Παπάγου. Εκεί ο Θέµος, δαιµονικά, σχεδόν περιπαι-
κτικός, αποκαλούσε απαξάπαντες «γιατρούς». Ενστολους στρατιωτικούς, 
κανονικούς και εκπαιδευόµενους γιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό, πάσης φύσεως τεχνικούς, περιφερόµενους, επισκέπτες και 
ασθενείς. «Ετσι, για πλάκα», εξοµολογούνταν, «αλλά δεν φαντάζεστε πόσο 
ευγενικά το αποδέχονταν όλοι και πόσο παρηγορητικό τούς φαινόταν, λες 
και αυτοµάτως θα µπορούσαν να κάνουν µόνοι τους διάγνωση και να αυτο-
ϊαθούν». Ηταν στη φάση που ο αενάως παρατηρητικός Θέµος ασκούνταν 
στην ενσυναίσθηση.

Οταν σε έναν χρόνο απολύθηκε από τον στρατό καθώς ήταν προστάτης 
οικογένειας, µετά τον αιφνίδιο θάνατο από καρδιακό επεισόδιο του πατέρα του, επανεµφανίστηκε στη δηµοσιογραφική 
πιάτσα ακµαίος, θερµόαιµος, αφράτος και φουριόζος. Υιοθέτησε τότε κοµψότερο, πιο µοντέρνο look, και την είδε περιστα-
σιακά δυναµικός γιάπης, έως ότου αντιλήφθηκε τη φενάκη του Ρεϊγκανο-Θατσερισµού και πέταξε από πάνω του κάθε βα-
ρύγδουπη σοβαροφάνεια σαν σκουπιδάκι από το πέτο επώνυµου χειροποίητου σακακιού. Ο Θέµος ήταν απολύτως σοβαρός 
- έστω και µε την εφηβική του αυθάδεια. Τα κείµενά του αφουγκράζονταν τον παλµό τις εποχής που τον απέδιδε σε έναν 
τόνο υψηλότερο από τον συνηθισµένο, µε αποτέλεσµα να έχουν απήχηση στους αναγνώστες. Το 1988 εντάχθηκε πλέον στο 
πολιτικό ρεπορτάζ της «Καθηµερινής» και βίωσε αυτή την εµπειρία σχεδόν σαν αποκάλυψη. Εκεί συνειδητοποίησε ότι στα 
ήθη του έγκυρου Τύπου της εποχής οι δυνατότητες του πολιτικού δηµοσιογράφου ήταν περιορισµένες. Είτε θα διαφύλασσε 
την ανεξαρτησία του µέχρις εσχάτων -µε συνέπεια ή να τον απολύσουν ή, το χειρότερο, να του επιβάλουν σιωπή-, είτε θα 
υπέκυπτε στα συστηµατικά πολιτικά τερτίπια και θα το έπαιζε διακριτικός µε ενίοτε συµβιβασµούς και συγκαλύψεις. Το 
αδάµαστο θυµικό του τού επέβαλε τη ριψοκίνδυνη ζαριά «όλα για όλα». Ούτε έναν πόντο πίσω σε ό,τι αφορούσε την αξιο-
πρέπειά του. Τα «ισαποστάδικα» δεν του πήγαιναν. 

Ο νεότερος διευθυντής 

Α Φ Ο Υ  Γ Λ Ι Τ Ω Σ Ε  Σ Τ Ο  Π Α Ρ Α  Π Ε Ν Τ Ε  από κάνα δυο απολύσεις, έγινε στα 32 του ο νεότερος διευθυντής 
στην 80χρονη µέχρι τότε ιστορία της «Καθηµερινής». Της εµφύσησε πνεύµα εκσυγχρονισµού και συνέχισε να «µαστιγώνει» 
µε τη µοντέρνα γλαφυρή πένα του χρόνιες παθογένειες του πολιτικού συστήµατος. Χαρακτήρισαν τότε ως unfair, δηλαδή 
µεροληπτική, τη συµπεριφορά του να µη συναντηθεί µε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αφού υποτίθεται πως µέσα στα 
διευθυντικά καθήκοντα που είχε αναλάβει ήταν να έχει µια πρώτη τουλάχιστον επαφή µε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. 
∆εν ίδρωνε το αυτί ενός χειραφετηµένου παίκτη και σκληρού καρυδιού, όπως ήταν ο Θέµος, από τέτοιες έµµεσες υπονοµεύσεις. 
Ιδίως όταν του τηλεφωνούσαν οι υφιστάµενοι του πρωθυπουργού πλέον Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για να του παραπονεθούν 
σε στυλ παλαιάς κοπής για το πώς είναι δυνατόν µια εφηµερίδα του κύρους της «Καθηµερινής» να στενοχωρεί τον πρόεδρο. 
«Ξέρετε, έχει και ζάχαρο», συµπλήρωναν για να πάρουν αφοπλιστικά πληρωµένη την απάντηση του Θέµου: «Εγώ δεν 
διαβάζω αιµατολογικές αναλύσεις, παρατηρώ δηµόσια διαχείριση και ασκώ πολιτική κριτική». Τη σιωπή µε έναν κρότο από 
την άλλη άκρη της γραµµής την εκλάµβανε ως λιποθυµία του συνοµιλητή του που του είχε πέσει το ακουστικό από το αυτί 
µε γδούπο πάνω στο γραφείο. Ετσι ανώδυνα. ∆εν υπήρχαν, άλλωστε, τότε κινητά τηλέφωνα για να στουκάρει κανείς 
οδηγώντας. Θα µπορούσε βέβαια να τους απαντά µέσω της στήλης του «Οσα παίρνει ο άνεµος» µε την περίφηµη ατάκα 
του Ρετ Μπάτλερ από την οµώνυµη ταινία: «Ειλικρινά, αγαπητή µου, δεν δίνω δεκάρα». Επί της ουσίας, όµως, αυτό έκανε. 

Την ίδια εποχή στην εφηµερίδα εργαζόταν µια κοµψότατη ψηλόλιγνη, σωστή καλλονή, µελαχρινή και απολύτως αξιο-
πρεπής 19χρονη δηµοσιογράφος που λεγόταν Βασιλική Παναγιωτοπούλου. Την πολιόρκησε ασφυκτικά, φλερτάροντάς τη 
επί έναν µήνα ο Θέµος, έως ότου µια µέρα στην κουζίνα της εφηµερίδας της ενεχείρισε το κρίσιµο τελεσίγραφο «ή τώρα 
ή ποτέ». Εδωσαν ραντεβού στις 8 το βράδυ στο Κολωνάκι έξω από το κτίριο του Βρετανικού Συµβουλίου, όπου εκείνη 
µάθαινε αγγλικά. Είχε πάει 9 το βράδυ και εκείνος δεν φαινόταν καν στον ορίζοντα, οπότε µάλλον απογοητευµένη η Βασι-
λική αποχωρούσε βαρύθυµα, όταν κατέφτασε επιτέλους µε απίστευτο κέφι ο Θέµος κορνάροντας, χειρονοµώντας και 
φωνάζοντάς της στη διαπασών να µπει στο αµάξι του. Ηταν το πρώτο και καθοριστικό ραντεβού τους. Μια καρµική συνά-
ντηση δύο ανθρώπων που ερωτεύτηκαν βαθιά, έδεσαν κατ’ αποκλειστικότητα και αφοσιώθηκαν ο ένας στον άλλο για µια 
ζωή στη διάρκεια µιας ολάκερης ευτυχισµένης 30ετίας. Παντρεύτηκαν τρία χρόνια αργότερα, το 1992, στον Αγιο ∆ηµήτριο 

Το πάθος του 
για το αυτοκίνητο
. . . Κ Α Ι  Τ Η Ν 
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α , 
την εξέλιξη, τον 
άνθρωπο που τα 
δηµιουργεί όλα αυτά. 
Στις δύσκολες και 
πολύωρες συσκέψεις, 
το χέρι του άρπαζε ένα 
στιλό και αθόρυβα 
σχεδίαζε σπορ 
αυτοκίνητα, σκιτσάκια 
που ποτέ το ένα δεν 
ήταν ίδιο µε το άλλο. 
Είναι χαρακτηριστικό 
ότι όταν µάζευε την 
οικογένεια της 
εφηµερίδας µαζί µε τον 
Τάσο Καραµήτσο, ένας 
από τους τρεις πρώτους 
συνεργάτες που 
πρωτοµπήκαν στο 
κτίριο της Αγράφων 
ήταν ο δηµοσιογράφος 
για το αυτοκίνητο. 
Κατέβαινε αθόρυβα 
στο πάρκινγκ για να δει 
τι αυτοκίνητο είχε για 
δοκιµή ο συντάκτης και 
το έπαιρνε και έφευγε 
ξεφεύγοντας για λίγο 
από την πίεση της 
έκδοσης. Του άρεσε η 
ταχύτητα, αλλά το δεξί 
του πόδι άρχισε να 
αφήνει λίγο το πεντάλ, 

όταν απέκτησε τα 
δίδυµά του. Η 
αδρεναλίνη τον 
έφτιαχνε, αλλά η 
ευθύνη προς την 
οικογένειά του 
κυριαρχούσε. Το 
όνειρό του να φτιάξει 
ένα καλό περιοδικό 
αυτοκινήτου για τον 
αναγνώστη έγινε 
πραγµατικότητα. Ηταν 
περήφανος για το 
«CAR» του «ΘΕΜΑτος» 
και συµµετείχε σε αυτό 
µέχρι τελευταία στιγµή, 
µέχρι την τελευταία 
εβδοµάδα... Θα µας 
λείψεις, Θέµο. 

Τ Α Κ Η Σ 
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Ψυχικού και διοργάνωσαν, ξεχωριστά από τους συγγενείς, ένα πάρτυ για συναδέλφους δημοσιογράφους στο περιορισμένων 
διαστάσεων σπίτι όπου διέμεναν στην ίδια περιοχή. Οταν ο υποφαινόμενος έφτασε για να τους ευχηθεί, το νιόπαντρο 
ζευγάρι περίμενε να υποδεχτεί όλους τους καλεσμένους του στην εξώπορτα. Οταν είπα στον γαμπρό με χαρούμενα θετική 
διάθεση «επιτέλους παντρεύτηκες!», ο ίδιος έφερε το δάχτυλο στα χείλη και είπε με το σκαμπρόζικο χιούμορ του «σουτ, μην 
το μάθει η Βασιλική!», η οποία στεκόταν ακριβώς δίπλα του, σχεδόν αποσβολωμένη από τις αλλεπάλληλες χαριτωμένες 
ατάκες του -σε στυλ «μάλλον τον γάμο του προπονητή Αναστασιάδη ψάχνετε»- που σέρβιρε μοναδικά, διακριτικά και αυθόρ-
μητα στους προσερχόμενους. Τη στέρεα σχέση του ζευγαριού τη δυνάμωσε ο ερχομός της κόρης τους Αλίκης το 1998 και 
τη χαλύβδωσε το 2005 η άφιξη των δίδυμων Βύρωνα και Φιλιώς. Προστατευτικός, αστείρευτα τρυφερός και αενάως παι-
χνιδιάρικα ενθουσιασμένος με την οικογένειά του, ο Θέμος μετρίασε έκτοτε τα καρφωτά στην τσίτα γκάζια των αυτοκινήτων 
που οδηγούσε. Δεν περιόρισε όμως και τις εξουθενωτικές επιταχύνσεις στη δουλειά του. Σταθερή, όμως, συντιμονιέρισσα 
στον πλου του καραβιού της ζωής του έστεκε πάντα η Βασιλική, η Μπίλυ του, όπως τη φώναζε. 

Εχοντας αποχωρήσει από την «Καθημερινή», μεταπήδησε μετά το «βρώμικο ’89» στην «Ελευθεροτυπία», αναλαμβάνο-
ντας το 1992 με εντελώς δικό του, ξεχωριστό και πρωτότυπο για τα εκδοτικά δεδομένα της εποχής στυλ την ημερήσια 
στήλη «Μαύρη Τρύπα». Η πρόσληψή του ήταν προσωπική επιλογή του εκδότη της εφημερίδας Κίτσου Τεγόπουλου, ο 
οποίος αγνόησε επιδεικτικά τις αντιρρήσεις της πλειονότητας των τότε δημοσιογράφων της εφημερίδας. Τον εγκατέστη-
σε σε ένα γραφείο στον 8ο όροφο του κτιρίου της οδού Κολοκοτρώνη 8, όπου και ο ίδιος ο εκδότης διέμενε τακτικά. Από 
αυτό το ρουφ γκάρντεν, κοινώς σοφίτα, ο Θέμος έδωσε ρέστα, αποκτώντας φανατικό κοινό, γράφοντας στην τελευταία 
σελίδα της «Ελευθεροτυπίας». Καυτηρίαζε καθημερινά με ύφος πρωτόγνωρο την υποκρισία και τον στρουθοκαμηλισμό 
των ελληνικής κοινωνίας και σάρκαζε σαρδόνια τις παθογένειές της. Με τα σύντομα, καυστικά και προβοκατόρικα σχόλιά 
του η στήλη υπήρξε κάτι σαν πρόγονος του Τwitter, προτού καν το συλλάβουν ως ιδέα οι δημιουργοί του. 

Αναμενόμενα, το αστρονομικό σουξέ της στήλης και κυρίως του δημιουργού της γνώρισε την κακεντρέχεια, τη μικρο-
ψυχία και τη μνησικακία μιας παρακμιακά μίζερης και σκοταδιστικά ενοχικής Ελλάδας. Πέρα φυσικά από την παροξυσμι-
κή αντιζηλία της αντίπαλης εκδοτικής πιάτσας, είχε ξαναζήσει στο παρελθόν παρόμοιες αντιδημοκρατικά ωμές απρέπει-
ες. Αλλά εκείνο τον καιρό ο παγίως αντισυμβατικός Θέμος ήταν πλέον πολύ πιο έμπειρος ώστε κάθε επιθετικά επικριτικό 

χτύπημα να τον ατσαλώνει. Συνέχιζε να αναβαθμίζει σχεδόν 
με αποδομητική λύσσα τη μεταμοντέρνα αναρχική πένα του 
για να ξεριζώσει με αυτή τη σωρευμένη σκαρταδούρα. 
Αναπόφευκτα στοχοποιήθηκε από ένα μάτσο μετρίων, των 
οποίων η ποζάτη σοβαροφάνεια δεν τους άφηνε να δουν 
την ιδεοληπτική φάτσα τους στον καθρέφτη. Με γιαούρτια 
και δήθεν παραστάσεις διαμαρτυρίας ανακάλυψαν στο 
πρόσωπο του Θέμου την ευκαιρία να του χρεώσουν περίπου 
όλα τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Προφανώς, 
για να ξεπλύνουν τις δικές τους παρελθούσες ντροπές, πο-
λιτικές αστοχίες και βολεμένες συμβάσεις. 

Το Πρώτο Θέμα

Η Τ Α ν  Π ι Α  Κ Α ι ρ Ο Σ  ν Α  Β Α λ Ε ι  στα σκαριά 
κάτι εντελώς δικό του εναρμονισμένο με το εμπεδωμένο 
πια ύφος του. Δεν πειραματίστηκε με σύνθετες επιλογές. 
Δημιούργησε μαζί με τον Σωτήρη Πουλόπουλο την 
αθλητική εφημερίδα «Πρωταθλητής» σε έναν τομέα των 
ΜΜΕ που κάποιοι θεωρούσαν υπερκορεσμένο. Κέρδισε 
άμεσα το στοίχημα των κυκλοφοριών, γεγονός που τον 
έφερε σε ρήξη με τον Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος την 
ίδια εποχή έφτιαχνε την επίσης αθλητική εφημερίδα «Κόσμος 
των Σπορ» και κυρίως με τον Κίτσο Τεγόπουλο που τον 

απέλυσε από την «Ελευθεροτυπία». Ο Θέμος δεν ήταν καμιά λαϊφσταϊλάτη κότα να κάτσει να κακαρίζει μοιρολογώντας 
σε μπουζουκλερί πίστα. 

 Είχε κιόλας συγκρουστεί με τη Δήμητρα Λιάνη και το παράκεντρο εξουσίας που είχαν εκκολάψει συνεργάτες της επί 
πρωθυπουργίας Παπανδρέου, ενώ προηγουμένως είχε έρθει σε λυσσαλέα κόντρα με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και 
την Ντόρα. Και με το συγκρουσιακό ταπεραμέντο του θα έπονταν προσεχώς και άλλοι - όπως και έγινε. Αφού πέρασε 
ένα χλωμό φεγγάρι από το «Βήμα», το οποίο εγκατέλειψε αφότου η τότε διεύθυνσή του είχε τη μοναδικά απρόβλεπτη 
διορατικότητα να του πει ότι η μπογιά της πένας του είχε ξεβάψει. Με δυο λόγια, του πετούσαν κατάμουτρα ότι δεν 
ήξερε να γράφει και προφήτευαν ότι ενδεχομένως μόνο στην τηλεόραση θα μπορούσε να συνεχίσει - και εκεί με το 
στανιό.

Οσοι υποτίμησαν τη ρωμαλέα και ριψοκίνδυνη ταξιδιάρα ψυχή του Θέμου θα την έβρισκαν μίλια μπροστά τους λίγα 
χρόνια αργότερα. Ηδη από τότε στο ανήσυχο μυαλό του στριφογύριζε η ιδέα μιας μοντέρνας, προσωποκεντρικής απο-
καλυπτικής εφημερίδας, την υλοποίηση της οποίας συζητούσε ατέλειωτους μήνες, μέρες, ώρες με τον συνδημιουργό 
της Τάσο Καραμήτσο. Οταν αυτή κατέφτασε στα περίπτερα, σάρωσε κυκλοφοριακά και εμπορικά, και τράνταξε το 
εφησυχασμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν χρειαζόταν πλέον να ξύσει κανείς με επιμέλεια τον τίτλο του «Πρώτου Θέματος» 
για να βρει ποιος ήταν ο εμπνευστής και πρωτεργάτης της. Η ιστορία του ελληνικού Τύπου θα καταγράψει το αξεθώρια-
στο αποτύπωμα του καινοτόμου Θεμιστοκλή Αναστασιάδη με περηφάνια. Του ανθρώπου που στάθηκε λεβέντικα και 
με αξιοπρέπεια απέναντι στη ζωή. Με πηγαία και ανίκητη αισιοδοξία, με ψυχραιμία και μαχητικότητα σε φουρτούνες 
και μπουνάτσες. Με γραφή ανεξίτηλη, μεγαλείο ψυχής και περίσσευμα θάρρους απέναντι σε συσκοτίσεις, ύβρεις, αγε-
λαίες συκοφαντίες, κυνηγητά και παραφυλάγματα. Και ακόμη με γενναιότητα, ευψυχία και ατρόμητη πάλη ως τη στιγμή 
που κόπηκε τόσο άδικα το νήμα της ζωής του. Οσο κι αν μοιάζει παρηγορητικό, αυτή εδώ η εφημερίδα θα μάθει να ζει 
και να προχωράει δυναμικά παρά την τόσο δυσαναπλήρωτη απουσία του. Θα καμάρωνε και ο ίδιος γι’ αυτό. Σίγουρα η 
ζωή συνεχίζεται, αλλά το δικό του πάθος για ζωή δεν θα τον ξεμακρύνει ποτέ από το «Πρώτο Θέμα».
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ΣωτήρήΣ 
ΠουλοΠουλοΣ 
(Εκδότης της 
εφημερίδας 
«Πρωταθλητής»)

Αχ, ρε Θέμο, πώς το ’κανες 
αυτό; Είναι μπαγάσα ένα από 
τα συνηθισμένα αστεία σου; 
Για πού το ’βαλες, ρε φίλε; 
Μια ζωή ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ, μια 
ζωή ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ. 
Χαθήκαμε, ρε Θέμο, 
τελευταία, μας πήραν από 
κάτω οι δουλειές. Μα πάντα 
σε αγαπούσαμε εδώ. Στις 5 
το απόγευμα, κόψαμε την 
πίτα, δεν ήσουν, μα δεν σε 
ξεχάσαμε, το κομμάτι σου σε 
περιμένει εδώ στο ψυγείο. 
Δεν ξέρω τι να πω, τα ’χω 
χαμένα, ήταν τόσο ξαφνικό, 
τόσο βίαιο, αλλά… έλα τώρα 
πες πως δεν είναι αλήθεια. 
Πως δεν είσαι εσύ το ΠΡΩΤΟ 
ΜΑΣ ΘΕΜΑ για το σημερινό 
φύλλο. Δεν στερεύουν τα 
δάκρυα για σένα, φίλε, γιατί 
περάσαμε πολλά, 
μοιραστήκαμε πόνο και 
δάκρυ, αγωνίες και 
προβληματισμούς, πάντα 
όμως έβγαινες νικητής!

ΠαναγιωτήΣ 
λαμψιαΣ
(Δημοσιογράφος, 
διευθυντής της 
εφημερίδας 
«Φιλελεύθερος»)

Η απώλεια του Θέμου 
Αναστασιάδη είναι ασφαλώς 
δυσβάστακτη για την 
οικογένειά του και εύχομαι να 
βρουν τη δύναμη και το 
κουράγιο τους το 
συντομότερο. Για όλους τους 
άλλους που τον γνώριζαν 
καλά θα μείνει στις σκέψεις 
τους ως ένας υπέ ροχος 
τύπος, ένα σπάνιο ταλέντο, 
ένας τρυφερός φίλος με 
σπουδαία χαρίσματα, 
ανάμεσα στα οποία ήταν και 
ο άκρατος αυθορμητισμός 
του. Ασφαλώς θα μείνει ένα 
αγκάθι στους εχθρούς και 
άσπονδους φίλους του που 
τον πότισαν δηλητήριο. Ο 
Θέμος άφησε ζωηρό και 
ανεξίτηλο αποτύπωμα στο 
πέρασμά του και φυσικά μια 
υπέροχη οικογένεια. Αντίο, 
καπετάνιε

Με τη Βασιλική 
στην πρεμιέρα  
της ταινίας  
«Το φιλί  
της Ζωής» όπου 
πρωταγωνιστούσε



Ο Θέµος δεν υπήρξε µόνο µια σπάνια περίπτωση εκδότη που δεν αποσύρθηκε από τη µαχόµενη και αδιάκοπη αρθρο-
γραφία. Αυτό που τον κάνει µοναδικό είναι ότι οι πολλαπλές και διαφορετικές ευθύνες της διοίκησης ενός δηµοσιο-
γραφικού οργανισµού όπως το «Πρώτο Θέµα» δεν τον επηρέασαν ως γραφιά. Αντιθέτως, παρέµεινε σε εξαιρετική 
φόρµα, από το πρώτο του άρθρο έως το τελευταίο. Ηταν τολµηρός και δηκτικός µέχρι παρεξηγήσεως (ή και µηνύσεως). 
Με απαράµιλλη -έως τροµακτική- ευρυµάθεια και πληροφόρηση. Με πολιορκητικό κριό κατά της σοβαροφάνειας τον 
άναρχο, βλάσφηµο σαρκασµό του. Το κείµενο του Θέµου υπήρξε η επιτοµή της αιχµηρής, ευθύβολης και ευφυούς 
δηµοσιογραφίας. Μιας προσέγγισης στη δηµοσιογραφία κυριολεκτικά αναντικατάστατης. 

ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΕ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΕ 
Ο ΘΕΜΟΣ
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Α
πλά τα πράγµατα µετά την προ-εγγραφή της Εθνικής Προδοσίας Τσίπρα 
και ΣΙΑ για το «Βόρεια Μακεδονία». Aλλο είναι το όνοµα που πρέπει να 
θυµόµαστε - και όχι το νέο καραγκιοζίστικο των Σκοπίων. Κάτι σαν...
Τέως ∆ηµοκρατία της Τέως Ελλάδας! Ετσι κάναν να µοιάζει πια την πα-
τρίδα µας. Παρέλαβαν µια χώρα-µέλος της Ε.Ε. κανονική δηµοκρατία και 
παραδίδουν µια αποικιοκρατική ξενόδουλη χούντα. Το πρώτο τους 
επιχείρηµα ως προς το γιατί υπογράφουν µε τόση χαρά; Μα... µας πίεζε 

η Μέρκελ και ο γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ για το πότε θα µπει µέσα η ΠΓ∆Μ. Ούτε για 
ξεκάρφωµα κάποιο «εθνικό συµφέρον» - στα χαρτιά έστω. Μας πιέζουν οι ξένοι. Και για τη 
δόση! Αρα αποικιοκρατικό καθεστώς χωρίς προσχήµατα. 
∆εύτερον, τζάµπα και µάλλον πολύ βολικά τους έπιασε τέτοια... φοβία για τη ∆ηµοκρατία 
από τις µπούρδες του Χρυσαυγίτη Μπαρµπαρούση, ότι θα κινηθεί τάχα µου ο Στρατός για 
να τους µπαγλαρώσει! Για να καταλύσει τον Κοινοβουλευτισµό. Και αστείο και αχρείαστο θα 
ήταν, αφού το καταφέρνουν από µόνοι τους µε πολιτικούς στρατιωτάκια ξένων δυνάµεων. 
Οσα Συντάγµατα και όσα βουλοκέρια και αν φέρει ένα καθεστώς, όπου συνειδητά και ωµά  
περιφρονείται και παραβιάζεται η βούλησή του 70%-80% των Ελλήνων, όπως συµβαίνει µε 
την Ονοµασία, αυτό σηµαίνει ότι η ∆ηµοκρατία ισχύει 
αλά καρτ και στα χαρτιά. Αλλιώς γιατί όχι δηµοψήφισµα; 
Το δηµοψήφισµα µόνο και εάν µας συµφέρει είναι µία 
ακόµα ΤΡΑΝΗ απόδειξη ότι δεν λειτουργεί στην Ελλάδα 
ουσιαστικά η ∆ηµοκρατία. ∆εν χρειάζονται  στηµένοι 
φαιδροί Μπαρµπαρούσηδες, έχουν φροντίσει οι βαρβα-
ροσυριζαίοι πολύ πιο αποτελεσµατικά.
Αλλωστε το βλέπουµε παντού. Η Τροµοκρατία επιβάλ-
λεται ως άτυπος θεσµός της ∆ικαιοσύνης. Οι ροπαλοφόροι-
κουκουλοφόροι χτυπούν στοχευµένα όπου συµφέρει τον 

ΣΥΡΙΖΑ. «Καθαρή έξοδο» και... 
αυξήσεις διαλαλεί το Μαξίµου, 
Μνηµόνιο µέχρι το 2059 λέει 
η Ε.Ε., που κάτι παραπάνω 
ξέρει. Κόβονται µαχαίρι οι 
συντάξεις, αλλά οι Συριζαίοι 
ωρύονται ότι αυξάνονται. Το 
ΨΕΜΑ τρίτος βασικός πυλώ-
νας της κάθε Χούντας µε 
κοινοβουλευτικό µανδύα 
βασιλεύει και βρωµίζει τα 

πάντα. Αρα δεν ξέρω αν θα µιλήσουµε ποτέ για «∆ηµο-
κρατία της Βόρειας Μακεδονίας» -µακριά από µας- αλλά σίγουρα µιλάµε ήδη για τη δική µας... 
FYROM, την Πρώην Ευρωπαϊκή ∆ηµοκρατία της πρώην Ελλάδας. 
Για να αλλάξει τ’ όνοµα του διπλανού πήγαινε, λέει, ο Τσίπρας, και άλλαξε τελικά το δικό µας. 
Αυτό που βιώνουµε να µετασχηµατίζεται δεν είναι η ευρωπαϊκή Ελλάδα που ξέραµε. Είναι 
η υποτελής ΒαλκανικήΤΕΩΣ ΕΛΛΑ∆Α, µετά από λίγα χρόνια Πρώτη φορά Αριστερά, ΧΩΡΙΣ 
ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΚΑΜΙΑ: Εδωσες τα Ιµια στον έλεγχο της Τουρκίας. Αρα η Ελλάδα είναι ήδη κατά 
τι λιγότερο από πριν. Τολµάς να ασκείς τα πλήρη δικαιώµατα που είχες µέχρι που ανέλαβαν 
οι Συριζαίοι προδότες σ’ όλο το µήκος και το πλάτος του Αιγαίου; Οχι, κοµπορρηµονείς µε 
στολές παλιάτσου παραλλαγής, και πας να συνδιαλλαγείς ακόµα και µε τους Αλβανούς... 
πάλι για θέµατα που από µόνοι µας παραχωρούµε. Οπως το δήθεν µακεδονικό γένος και την 
ανύπαρκτη γλώσσα που ούτε καν µας ζήτησαν. Εσπρωξες ή δεν έσπρωξες όλη τη δηµόσια 
περιουσία ως εγγύηση «µπροστάντζα» στους Ξένους ∆ανειστές, παρότι ούτε αυτοί δεν είχαν 
προβάλει τόσες απαιτήσεις; Αρα κι εδώ δεν µιλάµε πια για Ελλάδα όπως την ξέραµε. Αλλά 

για Τέως Ελλάδα. Οχι εκείνη που πληµµύριζε τα νησιά έστω και µε αυθαίρετα, αλλά αυτή που 
µένει χωρίς σπίτι και στέλνει τα παιδιά της να δουλέψουν εποχιακοί σερβιτόροι σε ξένα 
στίφη φθηνοτουριστών. Τέτοια ανάπτυξη είχε και η Τυνησία, χαίρω πολύ! Ονοµάζουν µισθό 
τα 400 ευρώ και σύνταξη τα 250 ευρώ. Οταν τρως όλα αυτά τα ψέµατα του Τσίπρα, γιατί να 
µην πιστέψεις και το «Βόρειο Μακεδονικό»;
Αρα αδίκως τρέµουν το ΓΟΥ∆Ι, έστω κι αν και όποιος έχει τη µύγα µυγιάζεται... Αυτά δεν 
γίνονται στην Ευρώπη, όπου πρέπει και θέλουµε να παραµείνουµε και να επανέλθουµε ως 
ισότιµα µέλη, όπως µας είχε η επάρατος ∆εξιά και το κακό ΠΑΣΟΚ. Τα ισόβια όµως για όσους 
δώσουν το Ονοµα είναι πολύ πιθανά, αν ξαναλειτουργήσουν το πολίτευµα και η ∆ικαιοσύνη. 
Με πρώτο και καλύτερο τον εντεταλµένο πράκτορα των ξένων, που παριστάνει τον πρω-
θυπουργό της συριζο-δηµοκρατίας, έως όλους τους κρατικοδίαιτους βουλευτές του, αλλά και 
τους πρόθυµους πονηρούς ή ηλίθιους ή κουτοπόνηρους που τον σιγοντάρουν είναι σίγουρη 
η θέση στο... πάνθεον των Προδοτών: από τον Εφιάλτη έως αυτούς που άνοιξαν την Κερκό-
πορτα, τους Τσολάκογλου και βάλε-βγάλε. Εµετός µάς ήρθε σε όλους, όπως είπε ο Ζουράρις, 
µε το άκουσµα των λέξεων «Βόρεια Μακεδονία» από τον καταληψία του Μαξίµου. Από 
προδότες άλλο τίποτα. Συνωστίζονται, απ’ ό,τι βλέπουµε, ποιος θα πρωτοπροδώσει παρέα 

µε τον Τσίπρα γιατί είναι πολλά γαρ τα κοινοτικά αργύρια 
για το «Βόρεια Μακεδονία». Οταν δίνεις αυτό που θέλουν 
οι άλλοι µε απλή υποσχετική, είναι ξεκάθαρο ότι ΘΕΣ να 
προδώσεις. Ή µπορεί να είναι και πιο απλό ακόµα, µια 
και µου κόλλησε η ιστορική αποκάλυψη του Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ: «Γνωρίζω ότι τον Κωνσταντί-
νο Καραµανλή τον ρίξανε οι Αµερικανοί». Σκέψου τώρα 
που µας την έχουν πέσει όλοι µαζί, ποιος... µικροµεσαίος 
πολιτευτάκιας θα βρει το κουράγιο να τους αντισταθεί; Ε, 
υπάρχει και η παραίτηση. Οντως χρειάζονται χιλιάδες 
θεωρίες για να προδώσεις την πατρίδα. Ούτε µία για να 
την υπερασπίσεις.
Συµπέρασµα: Αφού δεν βιώνουµε πια κανονική δηµο-
κρατία, αλλά κάτι σαν Χούντα µε κοινοβουλευτικό µανδύα 
που περιφρονεί την πλειοψηφία των Ελλήνων. Αφού δεν 
λειτουργεί στ’ αλήθεια η Βουλή, αλλά χειραγωγείται µε 
κοινοβουλευτικές µεθοδεύσεις, αποστασίες, εξαγορές 
συνειδήσεων, χωρίς καµία απολύτως πολιτική νοµιµοποί-
ηση. Τότε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, κι αφού δεν απέµεινε τίποτε 
άλλο όρθιο, η υπεράσπιση της χώρας επαφίεται στον 
πατριωτισµό των Ελλήνων και ΜΟΝΟ, όπως συνέβαινε 
σε κάθε εποχή όταν χρειάστηκε. Με εκλογές αν το επι-

τρέψουν... Με δηµοκρατικό ξεσηκωµό, αν όχι. Με παθητική αντίσταση µέχρις εσχάτων στη 
χειρότερη περίπτωση. Ο λόγος στον λαό. Πράξη Εσχάτης Προδοσίας η Βόρεια Μακεδονία. 
Προδότες µε περικεφαλαία... σκοπιανή, Τσίπρας και συµµωρία προθύµων, όλοι τους ανεξαι-
ρέτως. Ας µας µηνύσουν µπας και δικαστούν κι αυτοί.

ΥΓ.: Καταλυτικά τα λόγια του Μίκη για τον Τσίπρα: «Ποιο είναι το κακό που έκανες στην Ελ-
λάδα για να σε επαινούν οµαδικώς µε τόσο µεγάλη θέρµη;»

Αδίκως τρέµουν το ΓΟΥ∆Ι, έστω κι αν και όποιος έχει 
τη µύγα µυγιάζεται... Αυτά δεν γίνονται στην Ευρώπη, 
όπου πρέπει και θέλουµε να παραµείνουµε και να 
επανέλθουµε ως ισότιµα µέλη, όπως µας είχε η 
επάρατος ∆εξιά και το κακό ΠΑΣΟΚ. Τα ισόβια όµως 
για όσους δώσουν το Ονοµα είναι πολύ πιθανά. Με 
επικεφαλής τον εντεταλµένο πράκτορα των ξένων, 
που παριστάνει τον πρωθυπουργό της συριζο-
δηµοκρατίας, έως όλους τους κρατικοδίαιτους 
βουλευτές του, αλλά και τους πρόθυµους πονηρούς ή 
ηλίθιους ή κουτοπόνηρους που τον σιγοντάρουν είναι 
σίγουρη η θέση στο... πάνθεον των Προδοτών: από 
τον Εφιάλτη έως αυτούς που άνοιξαν την 
Κερκόπορτα, τους Τσολάκογλου και βάλε-βγάλε. 
Εµετός µάς ήρθε σε όλους, όπως είπε ο Ζουράρις, µε το 
άκουσµα των λέξεων «Βόρεια Μακεδονία» από τον 
καταληψία του Μαξίµου. Ο λόγος στον λαό

ΠΡΑΞΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑΣ 
Η «ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Στην Τέως ∆ηµοκρατία της Τέως Ελλάδας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ

 Ενάντια στο 70% των Ελλήνων ο Τσίπρας και οι χρυσωµένοι συνοδοιπόροι του

Κυριακή 

17 Ιουνίου 

2018

IX35

SMS

Πιο επίκαιρο 
από ποτέ



Εκ πεποιθήσεως, ανώτερος όλων των λοιπών βάρβαρων κοι-
νοτικών φυλών και υπερήφανος (που είµαι) Ελληνας... (αλλά και 
ολίγον κοµπλεξικός φυσικά), το χαίροµαι πολύ που έχουµε έναν 
υπουργό κι έναν πρωθυπουργό, τον Παπακωνσταντίνου και τον 
Γιώργο αντίστοιχα, οι οποίοι κάνουν παρεµβάσεις σε όλα τα 
διεθνή ΜΜΕ εις άπταιστον αγγλικήν! Αν παρατηρήσετε το 
υφάκι των ξένων τηλεπαρουσιαστών µε τους οποίους συνοµιλούν 
οι δικοί µας, θα δείτε ότι δείχνουν κατάπληκτοι µε τα άψογα 
αγγλικά των πολιτικών ανδρών,γιατί, βλέπετε, είχαν συνηθίσει 

την προφορά «καλοκαιρινό καµάκι» του Καραµανλή, το γερµανικό αξάν του Σηµίτη και τα 
βλαχοσερρέικα «ζε βου ρεµερσί, ΡΕ» του Εθνάρχη. Μόνο ο Ανδρέας µας τα ’λεγε ωραία, 
αλλά αυτόν δεν ήθελαν να τον ακούνε να τους µιλάει σε καµία γλώσσα γενικώς. [...]
∆εν διστάζω λοιπόν κι εγώ να δηλώσω ΥΠΕΡΠΑΤΡΙΩΤΗΣ. Ελληναράδες µάς αποκαλούν 

Πολλοί διασκέδασαν µε τον παραλληλισµό που κάναµε 
µεταξύ του γαλατικού χωριού των Αστερίξ, Οβελίξ και της 
εφηµερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», µόνο που έµειναν στο πρώ-
το κεφάλαιο. Οι τρελοί Γαλάτες, περικυκλωµένοι από την 
παντοδύναµη τότε ρωµαϊκή αυτοκρατορία, συνέχιζαν να 
κάνουν τα δικά τους και να µη δίνουν λογαριασµό σε ΚΑ-
ΝΕΝΑΝ! ∆εν υπολόγιζαν τους αυτοκράτορες και ο µόνος 
Καίσαρας που είχε τύχη ήταν όποιος τους άφηνε στην 
τρέλα τους, να κάνουν αυτό που νοµίζουν καλύτερο. ∆ηµο-

σιογραφία στα όρια και χωρίς επίγνωση κινδύνου!
Το δεύτερο κεφάλαιο, που δεν πέρασε ποτέ στα κόµικς, έχει ακόµη µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Τα γαλατικά χωριά άνθησαν, κάνοντας και κάτι κακές παρέες µε άγρια 
γερµανικά «φύλα», κι όλοι µαζί έκαναν τέτοιες επιδροµές στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία 
που στο τέλος κατέρρευσε από µόνη της. Στο σηµείο αυτό θεωρούµε ότι κάτι παρα-
πάνω καταφέραµε. Στα πέντε χρόνια της κυκλοφορίας του, παρά (ή ίσως εξαιτίας) τη 
σφοδρή πολεµική που γνώρισε, το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» τίναξε στον αέρα τη µέχρι τότε 
πανίσχυρη παρέα των µεγαλοεκδοτών. ∆εν κρύψαµε από την αρχή ότι αυτός ήταν ο 
στόχος µας, γιατί θεωρούσαµε και τότε, και ακόµη περισσότερο σήµερα, ότι τα ισχυ-
ρά εκδοτικοεπιχειρηµατικά συµφέροντα ήταν µια νέα µορφή παρακράτους, υπερά-
νω του κράτους, του λαού, του Συντάγµατος και της ∆ηµοκρατίας. Με εξαίρεση 
µια-δυο περιπτώσεις εκδοτών που έχουν βαθιά πατριωτική και κοινωνική συνείδηση 
παρότι... πλούσιοι. Kυρίως όµως, και πέρα από τους προαναφερθέντες, έβλαπταν και 
βλάπτουν σοβαρά τη δηµοσιογραφία. Μετέτρεψαν τους δηµοσιογράφους σε υποτε-
λείς-πολυτελείς υπαλλήλους και τους έβαζαν να κάνουν θελήµατα και σέρβις στους 
διαπλεκόµενους πολιτικούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους µοίραζαν τα χρήµατα των 
φορολογουµένων στα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που συνδέονται άρρηκτα 
και σε διάφορα επίπεδα µε τα εκδοτικά ολιγοπώλια. Ολο αυτό το καθεστώς κατέρ-
ρευσε σαν χάρτινος πύργος, αρχής γενοµένης από το περιώνυµο Συγκρότηµα και όλα 
τα άλλα που έκαναν διάφορες µπίζνες στην πλάτη των δηµοσιογράφων και των 
αναγνωστών. Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι που τινάξαµε στον αέρα αυτή την αδιό-
ρατη αλλά παντοδύναµη χούντα που ήλεγχε την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον 
πολιτισµό, και περάσαµε παντού το µήνυµα ότι µπορεί να υπάρξει ξανά ανεξάρτητη 
και αδέσµευτη δηµοσιογραφία. Κι όσο και να µην το πιστεύουν µερικοί, χαιρόµαστε 
διπλά που ακολούθησαν τον δρόµο µας και άλλοι δηµοσιογράφοι -άσχετο αν είναι 
φίλοι µας, εχθροί µας ή πληρωµένοι συκοφάντες µας-, µε αποτέλεσµα σήµερα το 
επικοινωνιακό-ενηµερωτικό σκηνικό να είναι τελείως διαφορετικό απ’ ό,τι το 2005 
που εκδοθήκαµε. Από τη µια πλευρά το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και άλλες εφηµερίδες που 
ελέγχονται, αν δεν ανήκουν, σε δηµοσιογράφους και από την άλλη η ηλεκτρονική 
δηµοσιογραφία, και δη η... ατοµική, µε τα sites και τα blogs, έβαλαν στη µέση τις 
ρωµαϊκές λεγεώνες των µεγαλοεκδοτών και τους πραιτοριανούς τους και τους λιάνι-
σαν κυριολεκτικά. Σήµερα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι πρώτος ή δεύτερος στις 
«κυκλοφορίες», άσχετα µε τα εταιρικά σχήµατα και τον βαθµό επιρροής του καθενός, 
το αδιαµφισβήτητο γεγονός είναι ότι ΕΝΤΑΦΙΑΣΤΗΚΕ οριστικά ο παρασκηνιακός 
ρόλος των µεγαλοεκδοτών, που νόµιζαν ότι θα εξουσιάζουν εσαεί τον Τύπο. Κι όσοι 
εξ αυτών δεν το καταλαβαίνουν ακόµη, δεν ξέρουν πού πατούν και πού πηγαίνουν 
απ’ ό,τι φαίνεται..

Αν η επανάληψη είναι µήτηρ µαθήσεως, πόσες φορές 
χρειάζεται να επαναληφθεί η Ιστορία σαν φάρσα για να 
µάθουν ότι... δεν επαναλαµβάνεται µε το ζόρι; Οταν οι κύ-
ριοι Καραµανλής και Παπανδρέου επιχειρούν να αναβιώσουν 
ιστορικές πολιτικές σκηνές απ' το παρελθόν των κοινοβου-
λευτικών συγκρούσεων των προγόνων τους, θυµίζουν µάλ-
λον... νεοσσούς ηθοποιούς του «Dream Show» που προσπα-
θούν να κάνουν την Καρέζη και τον Χορν.
Με µια διαφορά: το θέαµα είναι φτωχό, η κριτική επιτροπή 

απούσα και οι καθηγητές της... Ακαδηµίας Πολιτικής «φευγάτοι» από καιρό. Ετσι µένουν 
οι δύο διάδοχοι επί σκηνής αµήχανοι, αγχωµένοι και νευρικοί, θυµίζοντας µάλλον 
καρικατούρες του εαυτού τους. Οσο για το κοινό... Ε, καλά αυτό κάνει ζάπινγκ αλλού. 
Και το γεγονός ότι οι πολιτικοί ηγέτες και τα περιβάλλοντα αυτούς media εξακολουθούν 
να δίνουν την κακότεχνη αυτή παντοµίµα άλλης εποχής, παρότι η πλατεία είναι άδεια, 
αντικατοπτρίζει και το σηµερινό τροµερό χάσµα πολιτικής - κοινωνίας. Ο κόσµος 
καίγεται απ' τα προβλήµατα και τα παιδία παίζει «πώς θα γίνω ηγέτης». Ο ένας, ο δι-
άδοχος Καραµανλής, µε µαγκιές, τσαµπουκάδες και λαϊκισµούς της (άλλοτε κραταιάς) 
ψαραγοράς Ραφήνας, νοµίζει ότι συνδυάζει τον Εθνάρχη αλλά και τον Ανδρέα «δύο 
σε ένα». Ο άλλος, ο διάδοχος Παπανδρέου, µάλλον προτιµά για πρότυπο τον παππού 
του (η φροϋδική ανάλυση δεν είναι του παρόντος) και την είδε κάτι σαν µετρ του 
κοινοβουλευτικού «ευ αγωνίζεσθαι». Ηθελε να κάνει και δήθεν αιφνιδιασµούς, όµως 
τον πήρε η µπάλα από κάτω. Κι από κοντά -είπαµε- τα «περιβάλλοντα» ΜΜΕ που 
αναδεικνύουν το γεγονός ως τάχα µου «µείζον», ενώ το αν ντρίµπλαρε ο Κωστάκης τον 
Γιωργάκη ή του ’κανε τάκλιν ο δεύτερος, παραπέµπει στα γαστρεντερικά προβλήµα-
τα φοράδας στ' αλώνια.

*Το ξεχωριστό χάρισµα και το χαρακτηριστικό του Θέµου ως αρθρογράφου 
ήταν ότι δεν είχε ταµπού. Μπορούσε µε εντυπωσιακή άνεση να αναµειγνύει 
το σοβαρό πολιτικό σχόλιο µε τις πιο ανάλαφρες πτυχές της ποπ κουλτούρας. 
Το «Dream Show» ήταν µια εκποµπή ανάδειξης καλλιτεχνικών ταλέντων στον 
ALPHA, µε παρουσιαστή τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Κυριακή 

10 Ιουνίου 

2012

Εµείς λειτουργούµε 
σαν γαλατικό χωριό

Για την Ελλάδα, ρε γαµώτο, 
ας κόψουµε για µια φορά το 
«γιατί εγώ κι όχι ο διπλανός»

Τ Η Ν  Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  Γ Ι Α  ΤΑ  Θ Ε Μ ΑΤΑ  Τ ΟΥ  Θ Ε Μ Ο Υ  Π ΟΥ  ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ ΟΥ Μ Ε  Σ Η Μ Ε ΡΑ  Τ Η Ν  Ε Κ Α Ν Ε  Ο  Β Α Σ Ι Λ Η Σ  Τ Σ Α Κ Ι Ρ Ο Γ Λ ΟΥ .

Π Ρ Ω Τ Ο  Θ Ε Μ Α
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019X
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ΤΟ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ 
ΑΠΟ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ

Επετειακό 

ένθετο 

Φεβρουάριος 

2010

Κυριακή 

12 Ιουνίου 

2005

«Dream Show» 
και στην πολιτική



οι πνευµατικοί ραγιάδες των Αµερικανών και των Βρυξελλών. ΟΚ, Ελληνάρας... και κοµπλε-
ξικός, µε την έννοια ότι στ’ αλήθεια ∆ΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ να έρχονται οι ξένοι ελεγκτές (είτε απλοί 
«τµηµατάρχες», όπως ρατσιστικά τους λένε οι «προοδευτικοί» κατά τα άλλα αναλυτές, είτε 
αξιωµατούχοι, είτε υπουργοί) να µου λένε τι θα κάνω και τι ΟΧΙ µε την τσέπη µου. Από την 
άλλη µεριά, αν το «πατριώτης» και το «Ελληνα(ρα)ς» σηµαίνει ότι πριν απ’ όλα και απ’ όλους 
θεωρείς την Ελλάδα και την πρώτη χώρα, αν εµπνέεσαι από το «για την Ελλάδα, ρε γαµώτο», 
ε, τότε πρέπει να αποδεικνύεις και στην πράξη ότι είσαι ο καλύτερος, όπως είχε φωνάξει η 
Πατουλίδου! Απαξ και τα έχεις κάνει µην πω τι, από τη στιγµή δηλαδή που έχεις διαλύσει 
την ίδια σου την πατρίδα και απλώνεις και το χέρι για να σε σώσουν, δεν µπορείς να λες «δεν 
γουστάρω τους ελεγκτές»! Αν ήταν έτσι, τότε γιατί η Εθνική Ελλάδος θριάµβευσε µε ξένο 
προπονητή, που µπορεί και να µην έχει και την καλύτερη ιδέα για το σινάφι µας; Πώς προ-
σκυνάµε τον Ρεχάγκελ και δαιµονοποιούµε τον κάθε Αλµούνια; Επειδή προσωπικά δεν 
νιώθω κόµπλεξ ως Ελληνας απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο έθνος (µε µια εξαίρεση ίσως, 
τους πολυµήχανους Σουµέριους, που ευτυχώς έχουν εξαφανιστεί από προσώπου Γης), δεν 
τραβάω κανένα απολύτως ζόρι, άπαξ και ΜΕΤΕΧΩ ως κράτος-µέλος στην Ευρωπαϊκή Ενω-
ση, να έρχεται και να µε ελέγχει ο οιοσδήποτε. Πόσο µάλλον όταν έχω χάσει την µπάλα. Η 
αληθινή ΜΑΓΚΙΑ δεν είναι να φωνασκείς «και ποιος είσαι εσύ, ΡΕ!», αλλά να µπορέσεις να 
τον πείσεις ή ακόµη και να τον ψήσεις ότι µπορείς να επανέλθεις κανονικά προτού οι ευρω-
παϊκές υπερδυνάµεις σε στείλουν στον αγύριστο, εκεί-εκεί στη Γ’ Εθνική, µε τη Ρουµανία, 
την Ουκρανία και -ποιος ξέρει αύριο- την Αλβανία. Εκτός από τον Ζορµπά, έχουµε στο DNA 
µας και τον πολυµήχανο Οδυσσέα! 

* Η ένθερµη φιλοπατρία υπήρξε για τον Θέµο µια σταθερή αξία. Το ότι γι' αυτή 
του τη στάση παρεξηγήθηκε ουδέποτε τον πτόησε. Οχι µόνο από το 2010, αλλά 
ανέκαθεν δήλωνε ευθαρσώς πατριώτης σε όλους τους τόνους.

XIΠ Ρ Ω Τ Ο  Θ Ε Μ Α
Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019
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ΓΙΝΑΜΕ ρεζίλι των σκυλιών κι ακόµα «το κουβεντιάζουµε»
Επειδή ως Ελληνας είµαι κι εγώ… κοµπλεξικά περήφανος 
για την πατρίδα µου, πιο πολύ µ’ ενοχλεί να µου τη λένε οι 
Τούρκοι ότι είµαστε άφραγκοι και ΖΗΤΙΑΝΟΙ παρά να µας 
το λέει η ∆ύση ολόκληρη. Από Βρυξέλλες έως Ουάσινγκτον, 
άντε κι ανατολικά από Κατάρ µέχρι Κίνα. Αλλά όχι να το 
ακούω κι απ’ τους Τούρκους, όπως τα ’χωσε ο «γραφικός» 
τους αντιπρόεδρος, που έχω την υποψία ότι εκφράζει την 
πλειονότητα των γειτόνων µας. ∆ύο γενιές τουλάχιστον 

µεγάλωσαν µε το κόµπλεξ της Ευρωπαϊκής Ελλάδας απέναντι στη χώρα που πήγαινε 
µπροστά και έθετε στα λόγια έστω «βέτο» και είχε και κατά κεφαλήν εισόδηµα να φαν’ 
κι οι «κότες» Βουλγαρίας. Και τώρα; Τώρα µας αποκαλούν ζητιάνους… οι Τούρκοι! 
Γίναµε κυριολεκτικά ρεζίλι των σκυλιών. Κυριολεκτικά ξαναλέω.

*Για έναν επίµονο, παθιασµένο πατριώτη, η περιπέτεια της Ελλάδας ήταν 
επώδυνη σε προσωπικό επίπεδο. Ο Θέµος σιχαινόταν όσο τίποτα την ήττα 
και το 2011 θλιβόταν για µια πατρίδα που υφίστατο απανωτές πανωλεθρίες 
και διεθνή διασυρµό.

Κυριακή 

10 

Απριλίου 

2011

Οταν ακόµη και οι Τούρκοι 
µας κοροϊδεύουν 

σαν ζητιάνους

Μια «προσωπική» ιστορία δεν µπορεί να γραφεί παρά µόνο 
σε ιδιαίτερο τόνο, εξ ου - κι ας µου επιτραπεί (τόσα και τόσα 
επιτράπηκαν…)- το πρώτο πρόσωπο. Μόλις έχω βγει απ’ το 
γύρισµα του «ΟΛΑ», αφού έχω χαζολογήσει αρκετά µε παίκτες 
reality, µοντελίδια και πολυσυζητηµένους τηλεπαρουσιαστές 
και κανονίζω στον διάδροµο του ALPHA τις τεχνικές λεπτοµέ-
ρειες. Παντού πιτσιρίκια και έφηβοι που ’χουν έρθει στην εκπο-
µπή της Σεµίνας. Την ώρα που µιλάω µε τους συνεργάτες µε 
πλησιάζει ένας νεαρός: «Κάτι θέλω να σας πω». «Μισό λεπτό», 

του κάνω κουρασµένος, γιατί νόµισα στην αρχή ότι ήταν κάποιος απ’ τους µυστήριους που 
τριγυρίζουν στα τηλεοπτικά πλατό. 

ΝΑ ΜΗΝ τα πολυλογώ. Ενα νέο παιδί στα 25, δακρυσµένο και ταραγµένο, και από κοντά 
άλλη µια κοπέλα στην ίδια κατάσταση: «Ο πατέρας µας έπαθε εγκεφαλικό το πρωί, πεθαίνει 
και δεν υπάρχει πουθενά ένα κρεβάτι για να σωθεί. Βοηθήστε µας!». Μες στην απογοήτευ-
σή τους τα παιδιά που έχαναν τον πατέρα τους, 58 ετών άνθρωπο, είδαν κι απόειδαν και 
ήρθαν στον ALPHA µπας και τους βοηθήσει κανείς, λόγω της… καλώς εννοούµενης ισχύος 
των ΜΜΕ. 

ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ καθυβρίζονται και κατασυκοφαντούνται τα Μέσα, είτε ιδιοτελώς από πολιτικούς 
είτε δικαιολογηµένα γιατί το «παραξηλώνουµε», στο τέλος της ηµέρας ήταν, είναι και θα 
είναι το «τελευταίο χαρτί» του πολίτη. Μες στο δράµα τους τα παιδιά ήταν «τυχερά». Ετυχε 
να ’ναι εκεί ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου που µόλις είχε βγει από το 
studio ειδήσεων, όπου «απολογούνταν» στον Νίκο Χατζηνικολάου για τις πολύ ουσιαστικές 
ευθύνες του όσον αφορά στο… ξεσάλωµα των τιµών. Ετερον-εκάτερον, όµως. Την ώρα της 
ανάγκης και µ’ όλους εµάς από δίπλα, τον Γιώργο Οικονοµέα και όσους πέρναγαν από κοντά, 
µπήκε µπροστά για να βρει µια λύση να βοηθήσει την κατάσταση. Το ίδιο κι ο άλλος ο 
υπουργός, του Τουρισµού, ο κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, που έτυχε να τηλεφωνήσει εκεί-
νη την ώρα και αµέσως κινητοποιήθηκε. 

ΕΛΑ, ΟΜΩΣ, που ούτε κι αυτοί µπορούσαν να νικήσουν το κράτος-τέρας! Ολα τα κρεβάτια 
σ’ όλες τις Εντατικές ήταν πιασµένα και το ΕΚΑΒ είχε άλλους 26 του «θανατά» σε αναµονή. 
Ποιος να πρωτοσώσει ποιον; Υπουργοί, υφυπουργοί και δηµοσιογράφοι µαζί κατάφεραν 
κάποια στιγµή να βρουν ένα… ράντζο έξω από την Εντατική του «Ευαγγελισµού» διά… παν 
ενδεχόµενο! Να που τελικά τα ράντζα δεν ήταν η… σούπερ ντροπή µας, όπως τόσα χρόνια 
λέγαµε, αλλά µια λύση ανάγκης που, όταν δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, δίνει, αν µη τι άλλο, 
ελπίδα ότι κάποιος «θα σε κοιτάξει». 

ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ αργότερα ο άνθρωπος χειρουργήθηκε. Φυσικά τίποτε απ’ όλα αυτά δεν θα 
είχε γίνει αν τα παιδιά του δεν είχαν τρέξει δακρυσµένα στον ΑLPHA, αν δεν τύχαινε να ’ταν 
εκεί ο Παπαθανασίου ή να τηλεφωνούσε ο Αβραµόπουλος κι άλλοι πολιτικοί που «κινητο-
ποιήσαµε» µε την προτροπή να πουν και κάνα ψεµατάκι ότι «είναι δικός µας άνθρωπος». 
Μετά θυµήθηκα τη διαµάχη του κ. Νικήτα Κακλαµάνη µε τους διοικητές των νοσοκοµείων 
για τα ράντζα, σκέφθηκα πόσες φορές έχουµε κατηγορήσει τους πολιτικούς για ρουσφέτια 
και τους γιατρούς για αδιαφορία και συνειδητοποίησα ότι τη ζωή που πήγαµε όλοι µαζί να 
γλιτώσουµε µπορεί να την «πλήρωσε» κάποιος άλλος µε κανονική «σειρά προτεραιότητας». 
Ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο σ’ ένα κράτος που όσο περισσότερα ξοδεύει στην Υγεία 
τόσο λιγότερα καταλήγει να µπορεί να προσφέρει; 

ΥΣΤΕΡΑ γύρισα σπίτι, είδα τα δικά µου παιδιά στα κρεβατάκια τους, κοίταξα στον καθρέ-
πτη το πρόσωπό µου µετά 14 ώρες δουλειάς και δεν µπόρεσα να κοιµηθώ όλο το βράδυ.

* Editorial-διήγηµα για ένα περιστατικό που ο Θέµος έζησε και τον συγκλόνισε. 
Τα ζητήµατα υγείας των γύρω του ήταν η αχίλλειος πτέρνα για το χιούµορ του.

Κυριακή 

10 

Απριλίου 

2005

Κοίτα τι έκανες, 
κύριε υφυπουργέ
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Από την αυστηρή 
κριτική του δεν έμενε 
τίποτα όρθιο,  
ούτε τα Οσκαρ

Ντυμένος χριστουγεννιάτικο 
δέντρο με την τελευταία 
συμπαρουσιάστριά του 

Δούκισσα Νομικού

Δούκισσα 
Νομικού
Με πίστευες και μου το 
έδειχνες έμπρακτα. Με 
υποστήριζες και με 
προστάτευες. Με 
καθοδηγούσες. Εσύ με 
έμαθες πολλά. Ησουν πάντα 
εκεί, πάντα με τις πλάκες 
σου, με το χιούμορ σου, το 
χαμόγελό σου. Με 
συμβούλευες για τη δουλειά 
και όχι μόνο. Ησουν κάτι 
παραπάνω από μέντορας για 
εμένα, ήσουν ο τηλεοπτικός 
μου πατέρας. Με 
αγαπούσες. Και σε 
αγαπούσα, Θεμούκο μου. 
Και θα σε αγαπώ για πάντα



Ο
λα ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του ’93. Ο ΣΚΑΪ ήταν ακόµα στα 
σπάργανα, είχε µόλις εκπέµψει το σήµα του, ενώ ο Θέµος ήταν 
διευθυντής στην «Καθηµερινή», ο νεότερος διευθυντής που 
είχε ποτέ ο Αριστείδης Αλαφούζος στην εφηµερίδα-ναυαρχίδα 
του. Είχε αναλάβει λοιπόν θέση συµβούλου στο νεοσύστατο 
κανάλι που έψαχνε για διευθυντή και ο Θέµος προτείνει για τη 
θέση τον Σταµάτη Μαλέλη, µε τον οποίο γνωριζόταν 
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και συνδέθηκαν 
µε βαθιά ανιδιοτελή φιλία µέχρι και τις τελευταίες δύ-

σκολες στιγµές του. Οταν ο Μαλέλης ανέλαβε τα καθήκοντά του, από τις 
πρώτες κινήσεις του ήταν να προτείνει στον Θέµο να αναλάβει δική του τη-
λεοπτική εκποµπή. Το ξεχωριστό χιούµορ, η ευφυΐα του και το χαρακτηρι-
στικό ζαβολιάρικο γελάκι του έκαναν «κλικ» στον νεόκοπο τότε διευθυντή, 
που πίστευε ότι ο Θέµος εκτός από εξαιρετικός γραφιάς θα µπορούσε να 
γίνει και επιτυχηµένος παρουσιαστής. Εκείνος όλο αντιρρήσεις, σχεδόν ανέν-
δοτος. «Μα δεν θα καταλαβαίνει κανείς τι λέω», ήταν η µόνιµη επωδός του 
λόγω της ιδιόµορφης άρθρωσής του που έγινε στην πορεία (ένα ακόµα) 
σήµα κατατεθέν του. Ο Μαλέλης επέµενε, µέχρι που πες-πες ο Θέµος πεί-
στηκε. Και κάπως έτσι προέκυψε το «Νοκ Αουτ», η εκποµπή που σήµανε το 
τηλεοπτικό βάπτισµα του πυρός και το εφαλτήριο µιας επιτυχηµένης τηλε-
οπτικής πορείας. Σε εκείνη την εκποµπή, µε σκηνικό ένα ρινγκ και ένα 
ζευγάρι γάντια του µποξ, ο Θέµος τετ α τετ µε τον καλεσµένο του έκανε 
αυτό που υποσχόταν η εκποµπή: τον έβγαζε νοκ άουτ, πάντα µε ευγένεια, 
αλλά χωρίς να στρογγυλεύει τις ερωτήσεις του ως είθισται µε πολιτικούς 
πρώτης γραµµής. Από τη µία ο αυτοσαρκασµός του, από την άλλη η αποδό-
µηση των καλεσµένων του, η εκποµπή έκανε αίσθηση και ο Μαλέλης δικαι-
ώθηκε. «Φυσικά το χιούµορ του δεν ήταν σε όλους αρεστό. Ειδικά σε όσους δεν 
είχαν καθόλου από αυτό. Υπήρχαν περιπτώσεις κάποιων που µετά την εγγραφή 
της εκποµπής µε έπαιρναν επίµονα τηλέφωνο απαιτώντας να µην προβληθεί 
ποτέ. Κάτι που φυσικά δεν εισακούσθη», λέει σήµερα ο Σταµάτης Μαλέλης. 

Πειραχτήρι

Ο  Θ Ε Μ Ο Σ  ∆ Ε Ν  Τ Σ Ι Γ Κ Λ Α Γ Ε  µόνο τους καλεσµένους 
των εκποµπών του. Πείραζε τους πάντες, εντός αλλά και 
εκτός πλατό. Του άρεσε µονίµως να βάζει φιτιλιές. Στις 
συσκέψεις, όταν ήξερε ότι κάτι µπορεί να ενοχλούσε τον 
Τσίµα, τον Μαλέλη ή τον Κώστα Κιµπουρόπουλο, εκεί το 

πήγαινε αλλού το έφερνε, επανερχόταν στο θέµα «τζιζ» µε µια τάχα µου 
ξεκάρφωτη ατάκα. «Μια φορά και ενώ όλα είναι έτοιµα για να ξεκινήσει η 
εκποµπή και οι καλεσµένοι ήταν στη θέση τους, µπαίνει ο Θέµος στο γραφείο 
και µου λέει: “Σταµάτη, δεν µπορώ σήµερα να κάνω εκποµπή. ∆εν έχω όρεξη. 
Φεύγω”. Κι ενώ έχω µείνει εµβρόντητος, πετάει µια ατάκα µε αυτό το σατανικό 
γελάκι του και ήρθε η καρδιά µου στη θέση της. Aλλες φορές µας κρυβόταν µέσα 
στο στούντιο τάχα µου ότι δεν έχει έρθει και στο παραπέντε έκανε “τσα” και 
εµφανιζόταν. Ολο τέτοια µας έκανε για να σπάµε πλάκα, αφού πρώτα µας έκοβε 
τη χολή», θυµάται σήµερα ο Σταµάτης Μαλέλης. Μετά το «Νοκ Αουτ» ήρθε η 
εκποµπή «Μπίλιες» στον ΣΚΑΪ, µια σατιρική εκποµπή µε ποικίλους καλεσµένους, 
αυτή τη φορά µε συµπαρουσιάστριες τη Νόνη ∆ούνια και τη Λίζα Χατζή. Ο 
Θέµος δεν φοράει πια κοστούµια, αλλά συνδυάζει τους χοντρούς φακούς των 
γυαλιών του µε παπιγιόν, κάθε φορά άλλο χρώµα και σχέδιο. Κι ενώ στο στούντιο 
βρίσκεται ήδη καθισµένος ο Θόδωρος Πάγκαλος, π.χ., περιµένοντας την 
εµφάνισή του, ο Θέµος τον καλησπερίζει εισβάλλοντας στο πλατό µε ένα 
ποδήλατο. Από τότε θα καθιερώσει κάθε είδους pops για τις εκποµπές που θα 
ακολουθήσουν - από το σούπερ σόου «Πυρετός το Σαββατόβραδο» που 
συµπαρουσίαζε µε τη Γωγώ Μαστροκώστα στον ALPHA µέχρι φυσικά το 
«ΟΛΑ», µία από τις µακροβιότερες εκποµπές της ελληνικής τηλεόρασης, που 
ίσως να γινόταν και η µακροβιότερη αν δεν είχε διακοπεί λόγω «ανωτέρας 
βίας». 

Ολα-ξεκολλα(τε)

Ο  Θ Ε Μ Ο Σ  µε την εκποµπή «ΟΛΑ» κατάφερε κάτι µοναδικό. Να µεταφέρει 
κατά κάποιον τρόπο τη στήλη που υπέγραφε τότε στην «Ελευθεροτυπία» στα 
τηλεοπτικά πλατό. Να δηµιουργήσει δηλαδή µια τηλεοπτική «Μαύρη Τρύπα». 
Μια εκποµπή νευρώδη, µε έξυπνα βιντεάκια, σατανικό χιούµορ,  καλεσµένους 
από τον αφρό της επικαιρότητας και µε σκηνικό που ταίριαζε απόλυτα στην 
ιδιοσυγκρασία του ίδιου του εµπνευστή του, κάθε φορά εµπλουτισµένο µε 
κάθε λογής gadgets και pops. Από το 2002 που ξεκίνησε η εκποµπή στον ΣΚΑΪ, 
που µετέπειτα έγινε ALPHA, το «ΟΛΑ» έγινε κάτι σαν τηλεοπτική µανία, µια 
εκποµπή-θεσµός όχι µόνο για το κοινό αλλά και για τους καλεσµένους. Αν δεν 
σε είχε καλέσει ο Θέµος, ήταν σαν να µην είχες θέση στον χάρτη της 
σελεµπριτοσύνης, µια µαχαιριά στην καρδιά κάθε εγχώριας wanna be 
διασηµότητας, που αν δεν είχε κάτσει απέναντί του, θα παρέµενε εσαεί στην 
πίστα των αρχάριων. Ολα ήταν πρόσωπα που για τον σωστό ή τον λάθος λόγο 

βρίσκονταν στην επικαιρότητα, είχαν 
γίνει το θέµα της ηµέρας, το talk of 
the town. Σηµαντικό ρόλο για την 
καθιέρωση της εκποµπής έπαιξαν 
αφενός τα βίντεο ή τα καρτούν µε τα 
µαϊµουδάκια που παρεµβάλλονταν 
µεταξύ των συνεντεύξεων και αφετέρου 
τα κάθε είδους ευρήµατα που 
σκαρφιζόταν ο ίδιος ο Θέµος (π.χ. τα 
µπλουζάκια µε τα logo) ανάλογα µε 
τις τρέχουσες ειδήσεις. Τα µαϊµουδάκια-
καρτούν µάλιστα απέκτησαν και πολλά 
«αδελφάκια» σε άλλα κανάλια, αφού 
ως επιτυχηµένο εύρηµα υιοθετήθηκε 
και από άλλες εκποµπές: «Ο Θέµος 
είχε βγάλει πρώτος αυτά τα καρτούν 
µε τα µαϊµουδάκια, που µετά εγώ τα 
έκλεψα όταν ήµουν στο STAR. Και του 
έλεγα στο τηλέφωνο: “Ρε Θέµο, µε 
συγχωρείς. ∆εν είµαστε φίλοι;”. 
“Είµαστε”, µου απάνταγε. “Τότε γιατί 
µου έκλεψες τα µαϊµουδάκια;”, του 
είπα για να τον πειράξω. Και αντί να 
µου πει “τι λες, ρε µαλάκα;”, µου λέει: 
“Εχεις δίκιο, δεν θα το ξανακάνω”», 
θυµάται ο Σταµάτης Μαλέλης, ο οποίος 
όλα αυτά τα χρόνια που ο Θέµος ήταν 
στον ANT1 δεν σταµατούσε να του 
κάνει προτάσεις µεταγραφής της 
εκποµπής – στο STAR, αλλά και στον 
ΣΚΑΪ. Προτάσεις που ποτέ δεν έκανε 

δεκτές γιατί δεν ήθελε επ’ ουδενί να προδώσει το κανάλι που τον 
στήριξε - και µάλιστα σε πολύ δύσκολες στιγµές.

Ενα από τα πλέον χαρακτηριστικά τρέιλερ της εκποµπής που 
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ΤΑ ΠΗΡΕ 
«ΟΛΑ» 

ΚΙ ΕΦΥΓΕ
Στην τηλεόραση βρέθηκε από σπόντα. Ούτε καν το είχε 

σκεφτεί. Και όπως σε πολλές ιστορίες αγάπης οι εραστές 

γνωρίζονται σε πάρτυ που δεν ήθελαν καν να πάνε, έτσι 

και η γνωριµία του Θέµου µε την τηλεόραση ήταν 

κεραυνοβόλος έρωτας που κατέληξε σε γάµο

Τ Η Σ  

Τζένης Αγιανδρίτη
agiandrit i@protothema.net

Στο 
ραδιόφωνο 
του Θέµατος 
µε την 
Ευγενία 
Μανωλίδου
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άφησε εποχή και που ακόμα θυμούνται συνεργάτες του ήταν όταν ο Θέμος τους 
είπε να τον μεταμορφώσουν σε γαλάζιο αγγελάκι που πετάει. «Είχαμε φωνάξει να 
φανταστείς τους αδερφούς Αλαχούζους (σ.σ.: θεωρούνται οι μάγοι των μεταμορφώσε-
ων στις κινηματογραφικές παραγωγές) για να τον φτιάξουμε. Σκέψου τώρα να προ-
σπαθούμε να δείξουμε ότι ο Θέμος τάχα μου ίπταται κάνοντας τις ανάλογες κινήσεις και 
να τον έχουμε ανεβάσει ψηλά για το εφέ. Καταλαβαίνεις τι γέλιο έπεσε όταν άρχισε να 
κάνει ότι πετάει. Δεν θα ξεχάσω το τρέξιμο που κάναμε για να 
βρούμε τα φτερά τελευταία στιγμή», διηγείται η για 15 χρόνια 
περίπου παραγωγός της εκπομπής, Γιώτα Ζαγγανά. ο Θέμος 
τρελαινόταν για μεταμορφώσεις. μπορεί να μην ήθελε να 
τον αγγίζουν στο πρόσωπο άλλοι εκτός των σταθερών μακιγιέζ 
του και γενικώς πολλά-πολλά αγγίγματα ως γνωστός σιχασιά-
ρης, αλλά αν επρόκειτο για κάποια μεταμόρφωση καθόταν 
σαν Παναγία να τον βάφουν ακόμα και μπλε.

«Προχωράμε κανονικά»

Π α ρ α  τ η ν  έ Π Ι τ υ χ η μ έ ν η  πορεία της στον 
ALPHA, η εκπομπή κόπηκε κακήν κακώς εξαιτίας ενός βίντεο 
που ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσίαζε τον Νίκο Χατζηνικολάου 
ως μέγα ναπολέοντα. ηταν η εποχή που το κανάλι είχε 
περάσει στα χέρια των Γερμανών και διευθυντής του ήταν ο 
νίκος χατζηνικολάου. ηταν η τελευταία εκπομπή του Θέμου στον ALPHA, αφού την 
επόμενη μέρα αντί να προβληθεί το «οΛα» στη θέση του το κανάλι έβαλε το «ρόκι» 
με τον Σταλόνε. η εκπομπή κόπηκε μαχαίρι, ενώ στην ομάδα της απαγορεύτηκε 
ακόμα και η είσοδος στο κανάλι όταν τις επόμενες μέρες επιχείρησαν να πάρουν 
πράγματα που είχαν μείνει στο στούντιο. ο Θέμος δεν μάσησε, ούτε πτοήθηκε. 
«Προχωράμε κανονικά όπως είμαστε και βλέπουμε», είπε σε όλους όταν τους μάζεψε 
την επόμενη μέρα, αν και ο ίδιος 
ακόμα δεν είχε ιδέα ποια θα ήταν 
η επόμενη τηλεοπτική του στέγη ή 
αν θα έβρισκε αμέσως. ηταν 
Δεκέμβριος του 2005 και μέχρι τον 
μάρτιο του 2006 πια, οπότε και η 
εκπομπή μετακόμισε στον ANT1, 
όλα τα μέλη της ομάδας πληρώνονταν 
κανονικά κι ας μη δούλευαν. Στον 
ANT1 η εκπομπή άνθισε. το κανάλι 
τον στηρίζει και τον εμπιστεύεται 
απόλυτα. Ποτέ κανείς δεν σήκωσε 
το τηλέφωνο για να τον λογοκρίνει, 
ποτέ κανείς δεν του είπε παίξε αυτόν 
και όχι τον άλλον. Και αυτό δεν το 
λέει μόνο το κανάλι, το έλεγαν και 
ο ίδιος ο Θέμος αλλά και η ομάδα 
του. τα γυρίσματα της εκπομπής 
γίνονταν κάθε Δευτέρα και διαρκούσαν 
από τις 11 το πρωί και -κάποιες 
φορές,  ιδίως τις περιόδους όπου το 
«οΛα» προβαλλόταν τρεις φορές 
την εβδομάδα και οι καλεσμένοι 
ξεπερνούσαν τους 10- μπορεί να 
τελείωναν και 2 τα ξημερώματα. 
ηταν εξουθενωτικό ενίοτε για τον 
ίδιο, αλλά ποτέ δεν κρέμασε κανέναν. 

Κάθε καλεσμένος όταν έφτανε στο στούντιο δεν ένιωθε σαν να πηγαίνει στη 
δουλειά του Θέμου αλλά στο σπίτι του Θέμου: «Ηταν ο τέλειος οικοδεσπότης. Οταν 
ερχόταν κάποιος καλεσμένος, προτού ξεκινήσουμε σηκωνόταν από τη θέση του, 
πήγαινε να του μιλήσει ευγενικά, να του πει ένα αστείο, να τον ρωτήσει αν θέλει κάτι 
να πιει ή να φάει. Ολοι όσοι έρχονταν έλεγαν “τι ωραίο πλατό, τι ζεστασιά που 
εκπέμπει!”. Ενιωθαν σαν να πήγαιναν επίσκεψη σε ένα φιλικό τους σπίτι. Ή μάλλον 
σαν να πήγαιναν καλεσμένοι στο σπίτι του. Οχι στην εκπομπή του ή στη δουλειά 
του. Και αυτό ήταν μόνο του Θέμου κατάκτηση. Ανησυχούσε για όλους και φοβόταν 
για όλους. Οποιος του έλεγε ότι κάποιος έχει ένα πρόβλημα ή το μάθαινε από μας, 
έλεγε αμέσως “να βοηθήσω”. Οποιος κι αν ήταν, όχι μόνο εμείς από την ομάδα του. 
Για όλους. Ηταν στον χαρακτήρα του», λέει η παραγωγός του. «Δεν θέλω να κάνω 
αγιογραφία, αλλά ειλικρινά για τον Θέμο δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι που να με είχε 
ενοχλήσει», λέει ο διευθυντής έπικοινωνίας του ANT1 Κώστας Τσολάκης. «Είχε 
φοβερή συνεργασία με όλους. Οχι μόνο με τον στενό πυρήνα της ομάδας του, αλλά και 
με όλα τα παιδιά του καναλιού. Ακόμα κι αν δεν τον ήξερες, δεν είχε αυτό το απρόσιτο 
που συνηθίζουν άλλοι παρουσιαστές. Σε κέρδιζε από μόνος του. Την προκαλούσε την 
επικοινωνία. Δεν θυμάμαι ποτέ κανέναν -από παρουσιαστές ή ηθοποιούς κ.τ.λ. εδώ του 

καναλιού- να μου πει “ξέρεις δεν πάω στον Θέμο γιατί φοβάμαι μη με φέρει 
σε δύσκολη θέση”. Είχε την ευφυΐα και τη διορατικότητα να συνδυάζει στις 
εκπομπές του έναν Ολυμπιονίκη όπως ο Σπύρος Γιαννιώτης π.χ. και ένα σέξι 
κορίτσι wanna be top model ή γενικώς wanna be μαζί με έναν σεφ και έναν 
πολιτικό. Από τις εκπομπές του έχουν περάσει -και παλιότερα επί ΣΚΑΪ- από 
τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο μέχρι go-go dancers και πιο περιθωριακά 

πρόσωπα», διηγείται. από την εκπομπή αναδείχθηκαν 
δεκάδες πρόσωπα, φτιάχτηκαν πολλές καριέρες, 
ενώ από το πλάι του πέρασαν ουκ ολίγες 
συμπαρουσιάστριες: από τη Σίσσυ Χρηστίδου, 
τη Σάσα Μπάστα και την Αγγελίνα Ματαλιωτάκη 
μέχρι τη Γωγώ Βαϊνά, τη Χρύσα Δρακάκη, τη 
Λάουρα Νάργες και φυσικά τη Δούκισσα, τη 
μακροβιότερη ίσως συμπαρουσιάστριά του. Σε 
όλες έδινε χώρο και χρόνο και σε αντίθεση με άλλους 
παρουσιαστές, ο Θέμος δεν είχε καμία ανασφάλεια 
μήπως του κλέψουν τη δόξα. αντιθέτως επιδίωκε 

να τις βάζει στο παιχνίδι 
των ερωτήσεων, να 
παίζουν κι εκείνες μπάλα. 
Κλασική εικόνα είναι να 
μπαίνει ο Θέμος στο 
στούντιο και να αρχίζει 
τις πλάκες. υπήρχαν 
βέβαια και πράγματα που 
τον ενοχλούσαν. οπως 
το να παραείναι κάποιοι 
διαχυτικοί, να τον φιλούν 
μ ε  υ π ε ρ β ο λ ι κ ή 
εγκαρδιότητα ή να του 
σφίγγουν το χέρι. 

Φυσικά λόγω της 
έντονης τηλεοπτικής του 
παρουσίας όλοι νόμιζαν 
ότι τον ήξεραν. Και η 

αλήθεια είναι ότι το πρόσωπο που 
έβλεπαν, ο ευφυής, ο ευγενικός, ο 
πλακατζής Θέμος του «οΛα», ήταν έτσι 
και εκτός εκπομπής. αλλά δεν ήταν μόνο 
αυτό. ηταν και ένας βαθιά ευαίσθητος 
άνθρωπος, γαλαντόμος και γενναιόδωρος 
-έστελνε δώρα και λουλούδια στους 
καλεσμένους που τον τιμούσαν-, φιλόξενος 
–παραχωρούσε το καμαρίνι του σε 
κάποιους καλεσμένους που ήθελαν να 
είναι πριβέ.

ηταν επίσης προληπτικός. Δεν ήθελε 
να βλέπει πρoτού ξεκινήσει η εκπομπή 
κάποιους ανθρώπους που θεωρούσε 
«μαυρόγατους» ή να του λες «πάνε καλά 
τα νούμερα της εκπομπής» - τιναζόταν 
και έλεγε «φτου-φτου, χτύπα ξύλο  μην 
γκαντεμιαστούμε». ηταν ο ίδιος ένα 
βαθιά πολιτικό ον με δημοσιογραφικό 
ένστικτο, με πλήρη επίγνωση της 

επικαιρότητας, που ήθελε πάντα να είναι update 
η εκπομπή μέχρι την τελευταία στιγμή στέλνοντας 
την κασέτα με το δεύτερο μέρος κυριολεκτικά στο 
διάλειμμα πριν από την προβολή του. αν, για 
παράδειγμα, προέκυπτε κάποια είδηση στο δελτίο, 
έπαιρνε αμέσως τηλέφωνο τους συνεργάτες του 
για να αλλάξουν άμεσα τα super: «Θυμάμαι με είχε 
πάρει τηλέφωνο μια φορά για να κάνουμε αλλαγές 
και με βομβάρδιζε ενώ εγώ οδηγούσα στην Αττική 
οδό. Ημουν τόσο απορροφημένη από αυτά που μου 
έλεγε για να μην τα ξεχάσω που περνώντας από τα 

διόδια αντί να δείξω το e-pass, έδειξα το κινητό μου ενώ ο Θέμος ακόμα στο 
τηλέφωνο έλεγε και έλεγε», θυμάται η Γιώτα Ζαγγανά. αστείρευτες ήταν οι 
ιδέες και οι πλάκες που σκαρφιζόταν για τους καλεσμένους του. μία από 
αυτές την έκανε στην Ελένη Μενεγάκη την εποχή μετά τον χωρισμό της 
με τον Γιάννη Λάτσιο και ενώ είχε σχέση με το ματέο Παντζόπουλο, όπου 
όλοι την κυνηγούσαν για συνέντευξη. η έκπληξη που της επιφύλαξε ήταν 
ένα go-go boy που μπήκε στο πλατό ημίγυμνο και άρχισε να της χορεύει 
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ΣταματηΣ 
μαλέληΣ
Αντίο, Θέμο. Δεν θα ξεχάσω 
πόσα περάσαμε. Δεν θα 
ξεχάσω την πρώτη εκπομπή 
στον ΣΚΑΪ. Το «Νοκ Αουτ»! 
Τις «Μπίλιες», το «Ολα», το 
αστείρευτο χιούμορ σου, τον 
σαρκασμό, αυτοσαρκασμό 
σου, την πραγματική φιλία 
σου που μου έδωσες σε πολύ 
δύσκολες εποχές. Σ’ αγαπάω 
πολύ! Θα μου λείψεις.

λακηΣ 
λαζόπόυλόΣ
Μια στιγμή μπορεί να 
αιχμαλωτίσει χρόνια. Ο Θέμος 
ήξερε να γράφει, ήταν 
δημιουργικός, ευφάνταστος 
και σκληρός με τον ίδιο του 
τον εαυτό. Οσοι ξεχωρίζουν 
τους ανθρώπους σε καλούς και 
κακούς, αναλόγως των 
απόψεών τους, λησμονούν ότι 
υπάρχει ένας φωτεινός δρόμος 
πάνω απ’ τα στενοσόκακα 
αυτά του νου. Ο δρόμος του 
χιούμορ. Σ’ αυτόν τον δρόμο 
εγώ συναντήθηκα με τον Θέμο 
και περπατήσαμε μαζί και 
παράλληλα. Σ’ αυτόν τον 
δρόμο, τον ίδιο, στέκομαι και 
τώρα και τον αποχαιρετώ 
κλείνοντάς του το μάτι. Καλό 
ταξίδι, Θέμο.

προκλητικά. Η Ελένη φρίκαρε τόσο που σχεδόν καβάλησε το τραπέζι 
και έφυγε από το πλατό. Ο Θέμος έκανε πλάκες συνέχεια. Ηταν κάτι 
σαν το ξορκιστήρι του, ήταν ένας τρόπος να χαλαρώνει μπροστά 
στον κυκεώνα των δυσκολιών που περνούσε τα τελευταία 10 χρόνια 
περίπου. Μέχρι που ήρθε και η μεγαλύτερη δυσκολία. Η μέγιστη 
δοκιμασία. Την άνοιξη του 2017 τα πρώτα προβλήματα υγείας που 
προέκυψαν δεν του επέτρεπαν να ξεπεράσει τις φυσικές αντοχές 
του, να πάει την εκπομπή μέχρι το τέλος. Επρεπε να σταματήσει. 
Ο Θέμος δεν συνήθιζε ποτέ να αποχαιρετά τον κόσμο στο κλείσιμο 
της τηλεοπτικής σεζόν, δεν έλεγε «Καλό καλοκαίρι, τα λέμε του 
χρόνου», το θεωρούσε γρουσουζιά ή γενικά κλισέ. Το ίδιο έκανε 
και στην τελευταία εκπομπή του με καλεσμένο τον χορογράφο 
Κωνσταντίνο Ρήγο. Πριν προβληθεί η εκπομπή, όμως, ζήτησε από 
την παραγωγό του να προσθέσει ένα σούπερ σε ένα συγκεκριμένο 

σημείο της κουβέντας του με τον Ρήγο που του λέει «Καλό ταξίδι». 
Σε εκείνο ακριβώς το δευτερόλεπτο ήθελε ο Θέμος οπωσδήποτε 
να γραφτεί μία φράση: «Βασικά καληνύχτα σας», κάτι που φάνηκε 
τότε περίεργο στους συνεργάτες του. Είχε δεν είχε ένστικτο για τη 
δραματική πορεία της υγείας του, σημασία έχει ότι ο Θέμος παρά 
τις όποιες φοβίες και προλήψεις -δεν θα έβαζε π.χ. ποτέ ιστό αράχνης 
στο wall led ακριβώς πίσω του αν ήξερε τον δυσοίωνο συμβολισμό 
της- είχε μια απόλυτα φιλοσοφημένη άποψη για τη ζωή και τα 
παιχνίδια της. Και σίγουρα δεν του άρεσαν τα δράματα. Απεχθανόταν 
τα μελό: «Ολο αυτό το διάστημα ακόμα και με την αρρώστια του 
έπαιζε και με τον θάνατο έκανε πλάκα. Έλεγε “θα περάσει κι αυτό” ή 
“ό,τι είναι να γίνει ας γίνει. Ολη η ζωή είναι μια πλάκα. Μην την 
παίρνεις στα σοβαρά”», διηγείται ο Σταμάτης Μαλέλης. Το «ΟΛΑ» 
τελείωσε. Και ο Θέμος τα πήρε όλα κι έφυγε.

αντώνηΣ 
καρπέ-
τόπόυλόΣ 
(Δημοσιογράφος  
- Sport fm)

Στον Θέμο Αναστασιάδη 
ζήλευα δυο πράγματα: την 
παντελή έλλειψη 
σοβαροφάνειας, που τον έκανε 
να ξεχωρίζει σε έναν κόσμο 
που το να είσαι σοβαροφανής 
ήταν υποχρεωτικό, και το 
θάρρος του να μην είναι 
αντικειμενικός, δηλαδή να 
παίρνει θέση χωρίς να κρατά 
ίσες αποστάσεις και χωρίς να 
προσπαθεί να τα έχει καλά με 
όλους. Μπορεί να διαφωνούσα 
κατά καιρούς με απόψεις του, 
αλλά ήξερα ότι ήταν δικές του. 
Ο Θέμος πορεύτηκε με όπλα 
το χιούμορ, την καυστικότητα 
και την ξεκάθαρη τοποθέτηση: 
δεν τον θυμάμαι ποτέ και για 
τίποτα «γκρίζο» κι αυτό 
κάποτε στην Ελλάδα της 
συντηρητικής και φοβητσιάρας 
δημοσιογραφίας σχεδόν 
απαγορευόταν



«Π
έλαγο να ζήσω δεν θα βρω/σε ψυχή ψαριού κορμί γατίσιο/Κάθε 
βράδυ βγαίνω να πνιγώ/πότε άστρα, πότε άκρη της αβύσσου/
Κάτι κυνηγώ σαν τον ναυαγό». Ανάμεσα σε print out από εφη-
μερίδες, σκόρπια χειρόγραφα, άδεια κουτάκια από Coca-Cola 
Light, που λάτρευε, ψίχουλα πάνω στο τραπέζι, ακουγόταν το 
αγαπημένο του τραγούδι «Αυτή η νύχτα μένει» σε αυξημένη 
ένταση -σπάνιο για κάποιον που λάτρευε την ησυχία- στο ριπίτ, 
ξανά και ξανά, σχεδόν εμμονικά όπως όλα σχεδόν στη ζωή του.

Γιατί αν δεν υπήρχαν οι εμμονές, αυτή η ακατέργαστη πίστη 
σε οτιδήποτε ξεπερνάει τα όρια και υπερβαίνει ακόμα και εμάς τους ίδιους, δεν θα υπήρχε 
το «Πρώτο Θέμα». Ή, καλύτερα, δεν θα υπήρχε αυτό το παράξενο σύμπαν από τους τρελούς 
και αλλόκοτους που μαζευτήκαμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που φτιάχνονταν οι εφημερίδες, 
έξω από ιεραρχίες και όρια, με έναν αναρχικό, «πυρίκαυστο», που θα έλεγε και ο Ζουράρις, 
τρόπο που άφηνε άφωνο οποιονδήποτε προσπαθούσε να τον εξηγήσει. Και αυτό γιατί ο 
Θέμος απεχθανόταν μέχρι το μεδούλι του οποιαδήποτε μορφή συστήματος, αγκύλωσης, 
ιδεολογήματος και εξουσίας. Στο μόνο που πίστευε με θρησκευτικό ζήλο τόσο ο ίδιος όσο 
και όλα τα μέλη αυτού του παράξενου clan που λέγεται «Πρώτο Θέμα» είναι, εκτός από την 

οικογένειά του την οποία λάτρευε, η δημοσιογραφία. Σε αυτήν ομνύαμε όλοι εμείς οι 
τρελαμένοι σε σημείο ταλιμπανισμού που βρεθήκαμε ένα ωραίο απόγευμα, τις μέρες του 
Αγίου Βαλεντίνου του 2005, να ετοιμάζουμε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας. 

Γ ι Α τ ι  Π ώ Σ  Α λ λ ι ώ Σ  ν Α  ε ξ η Γ η Σ ε ι Σ  την τρέλα των ολίγων ανεξάρτητων 
και ετερόκλητων δημοσιογράφων που μαζευτήκαμε στον δεύτερο όροφο της Αποστόλου 
Παύλου, σε ένα παλιό διώροφο στο Μαρούσι, με μικρά γραφειάκια στην αρχή και με την 
ίδια διάθεση που είχαν οι παλιοί επαναστάτες όταν ετοίμαζαν τη μεγάλη ανατροπή κόντρα 
στην εξουσία χωρίς όπλα και μόνο με φλεγόμενο ταμπεραμέντο; Κανείς από τους επισκέπτες 
δεν πίστευε ότι αυτό το διώροφο με τα μικρά χωρίς διακόσμηση γραφεία φιλοξενούσε την 
πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα της ελλάδας, αλλά ο Θέμος επέμενε ότι αυτό ήταν το 
μυστικό της επιτυχίας μας: ότι δεν πιστέψαμε ποτέ ότι είμαστε οι παράγοντες και οι 
μεγαλοδημοσιογράφοι, αλλά οι ανένταχτοι που διψούσαν για το αίμα της είδησης. «Κανένα 
θέμα έχουμε;» ήταν το μόνιμο μότο του όταν τριγυρνούσε ανάμεσα στα γραφεία, ψηλός και 
επιβλητικός, αρνούμενος να κάτσει κλεισμένος στο δικό του. Αλλωστε ποτέ δεν δέχτηκε για 
τον εαυτό του τον τίτλο «εκδότης» αλλά μονίμως, ακολουθώντας τη συνταγή που είχε μάθει 
από τα χρόνια της «ελευθεροτυπίας», επέμενε ότι η πόρτα του γραφείου του πρέπει να είναι 
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ο δΙΚοΣ ΜΑΣ ΘΕΜοΣ
Το γαλατικό χωριό του «Πρώτου Θέματος» γαλουχήθηκε 

με τον τρελό Πανοραμίξ αρχηγό που μας έφτιαξε το 

μαγικό φίλτρο το οποίο μας κάνει και συνεχίζουμε - Το 

χρονικό και τα μυστικά της επιτυχίας μιας εφημερίδας από 

την πρώτη μέρα της έκδοσής της έως σήμερα

τ η Σ 

Τίνας Μανδηλαρά
t inam@protothema.net

Πρώτα και πάνω απ' 
όλους, οι εργαζόμενοι 
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ΝταϊαΝα 
αΝαστασιαδου
Πάντα, από τότε που 
θυμάμαι τον εαυτό μου, 
αυτός είναι ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ. 
Πάντα ευτυχής και γελαστή 
πλάι του, αυτό μου έφθανε 
και περίσσευε. He did it his 
way και πάντα θα τον 
καμαρώνω γι’ αυτό... 
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MAΚΗσ 
ΠοΛΛατοσ

Ο Θέμος ήταν ένας 
μοναδικός άνθρωπος. 
Προικισμένος, ευγενής, 
ιδιοφυής. Βράχος και 
απάγκιο. Ενας φίλος, 
συνεργάτης και καθοδηγητής 
πάνω απ' όλα. Είναι μια 
τεράστια τραγωδία, για 
όλους εμάς, τα μέλη της 
ευρύτερης οικογένειάς του. 
Ο ίσκιος του καλύπτει τα 
πάντα.

ανοιχτή στον καθένα και όλοι οφείλαμε να είμαστε ταυτόχρονα αρχισυντάκτες, 
ελεύθεροι ρεπόρτερ, διορθωτές, υλατζήδες, άνθρωποι που έκαναν τις 
εξωτερικές δουλειές, ετοιμοπόλεμοι για το καθετί. έίχε μάλιστα χρειαστεί 
τα πρώτα χρόνια, όταν οι αντίπαλοι σαμπόταραν την έκδοση, σε άλλον 
ένα από τους αμέτρητους πολέμους που είχε να αντιμετωπίσει η εφημερίδα, 
να κουβαλήσει ο ίδιος τα DVD για να προλάβει την έκδοση. ο Θέμος 
επιβεβαίωνε συνεχώς τον κανόνα που τον ήθελε να είναι πρώτα φίλος 
και μετά αφεντικό.

η απόλυτη εμπιστοσύνη που έδειχνε στις γυναίκες που είχε δίπλα του 
ήταν απαράμιλλη και δεν ξέρω να έχει υπάρξει, αλήθεια, άλλος εργοδότης 
που να μην έχει αφήσει την παραμικρή υπόνοια σεξισμού προς τις 
συναδέλφους του: τη Μαίρη μας, τη γραμματέα του και ήρεμη δύναμη 
που μιλούσε με χαμηλή φωνή για να μην εντείνει την ταραχή όλων των 
τρελαμένων δημοσιογράφων, τη Ρομίνα που δεν έπαυε ποτέ να τον 
πειράζει, τη δυναμική Νικολέττα, τη Ζωίτσα, που την είχε σαν τη μικρή 
του κόρη, τη χαλκέντερη Σάντυ, την πιστή πάντα Μαρία, την Τότα που 
τιθάσευε την αρρωστοφοβία του, τη Βάσω που έπινε τους καφέδες με 
τα λίτρα στην έυελπίδων, την υπεύθυνη της διόρθωσης που της έβγαιναν 
τα μάτια στην προσπάθεια να αποκωδικοποιήσει τα κείμενά του, την 
Τζένη, τη φανατική οπλαρχηγό του που κρατούσε τα σκήπτρα και 
αναλάμβανε τα δύσκολα κείμενα, τη δυναμική και στιβαρή Αρια, την 
τηλεφωνήτρια Σύλβια που νίκησε, με τη συμπαράσταση του Θέμου και 
του Τάσου Καραμήτσου την αρρώστια, την DJ μας τη Βάσω, την Κλαίρη 
των επικίνδυνων φωτογραφικών αποστολών, και τα new entries της 
τρελοπαρέας Αφροδίτη και Νεφέλη οι οποίες δεν άργησαν να γίνουν 
(και αυτές) άνθρωποί του. Κυρίως όμως, εκτός από τη γυναίκα της ζωής 
του, την «μπίλι», όπως αποκαλούσε τη Βασιλική και τις κόρες του Φιλιώ 
και Αλίκη, την αδελφή του την Νταϊάνα, τον άγρυπνο φρουρό που διάβαζε 
όλα μας τα κείμενα και προσπαθούσε να κρατήσει τα χαλινάρια σε εμάς 
τους απονενοημένους οπλαρχηγούς της είδησης. τρώγοντας τα θρυλικά 
ξηροκάρπια -από τα οποία φροντίζαμε πάντα να κλέβουμε όλοι- ήταν 
εκεί στα δυναμικά κλεισίματα της Παρασκευής προσφέροντας συμβουλές 
και προσπαθώντας να τιθασεύσει την ορμητική τάση να σαρώνουμε το 
καθετί.  ας έφευγε το μακιγιάζ της μετά τις 2 το πρωί, οπότε αρχίζαμε τις 
ανταλλαγές κραγιόν: ήταν σύνηθες φαινόμενο να κυκλοφορούμε όλοι μας 
ακόμα με δεύτερα ρούχα, αφού πολλές φορές είχε χρειαστεί να κοιμηθούμε 
στην εφημερίδα για τις ανάγκες κάποιου ρεπορτάζ.  

δεκατρείς αλλαγές σε ένα βράδυ

ο  Κ α ν α Π έ Σ  του creative director Γιάννη Κιοσόγλου, μετά τον 
καναπέ του Θέμου ήταν μονίμως κατειλημμένος από κάποιον αποκαμωμένο 
πολεμιστή της είδησης και της δημοσιογραφίας. Κάθε Παρασκευή η 
εφημερίδα στηνόταν ξανά από την αρχή αφού στα μάτια του Θέμου 
ήταν ήδη «μπαγιάτικη». νομίζω ότι έχει σπάσει το ρεκόρ Γκίνες αλλαγής 
εξωφύλλου και περιεχομένου εφημερίδας: 13 φορές σε ένα μόνο βράδυ! 

 το μόνο που κατέβαζε τις σαρωτικές ταχύτητες με τις οποίες είχαμε 
μάθει να δουλεύουμε όλοι ήταν, εκτός από την απέχθεια στον όρο 
«δημοσιοϋπαλληλισμός», ο βαθύς σεβασμός από τον κατώτερο υπάλληλο 
μέχρι τον ανώτερο. αυτός ήταν ο άγραφος νόμος της φυλής του «Πρώτου 
Θέματος» και κάποια στιγμή όπου ένα σημαίνον διευθυντικό στέλεχος 
ζήτησε απομόνωση και γραφειάρα, με τη μετακόμισή μας στους νέους 
χώρους της αγράφων νομίζω ότι εκτοπίστηκε σε έναν μικρό χώρο για 
αντίποινα. οι βεντετισμοί δεν είχαν θέση στο γαλατικό χωριό που, παρ’ 
όλες τις αντιθέσεις και αντιρρήσεις, διατηρούσε τους σπαρτιάτικους 
νόμους της επιτόπου επίλυσης των διαφορών. Σπαρτιατικές ήταν και 
οι αντοχές, ίσως και γαλατικές, αφού ο Θέμος -σε ρόλο Πανοραμίξ- 
ετοίμαζε το μυστικό φίλτρο το οποίο πότιζε τους κατοίκους ώστε να 
μη νιώθουν κούραση και να είναι πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε 
αποστολή. τα σίκουελ του τζέιμς μποντ ίσως έμοιαζαν αστεία μπροστά 
στα δικά μας επικίνδυνα άλματα: την αποκάλυψη του υπερβολικού 
γάμου του Τσοχατζόπουλου, τις φωτογραφήσεις της βίλας ρουσόπουλου, 
τη μερσεντές του πατέρα του γραμματέα του ΣυρΙΖα Ιάσωνα Σχοινά-
Παπαδόπουλου ή τέλος πάντων οποιουδήποτε ήθελε να ταυτίσει την 
εξουσία με τον πλούτο.

Ξενύχτια με πίτσες 

έΙχαμέ ΠαντώΣ, όπως όλοι οι πολεμιστές τις (αγρ)αναπαύσεις μας που 

συνοδεύονταν από γενναίες δόσεις γουρουνόπουλου: αξέχαστο το επικό 
τσιμπούσι μας μετά από μια ακόμα νίκη μας μετά την πρόσκαιρη μετα-
βίβαση του «Πρώτου Θέματος» στον μπόμπολα, αφού ξέραμε ότι εμείς 
δεν καταλαβαίνουμε από αφεντικά. ένίοτε το μενού, εκτός από γουρου-
νόπουλο, περιλάμβανε για τους χορτοφάγους... πίτσες -πάντα τις καλύ-
τερες από την ακριβότερη αλυσίδα- μαζί με δίλιτρες Coca-Cola, Sprite 
ενίοτε και κόκκινο Johnny Walker για τους ντερμπεντέρηδες. δεν θυμάμαι 
σχεδόν κανένα ξενύχτι, ειδικά αυτά του 2015, που να μη συνοδεύονται 
από κερασμένα λιπαρά εδέσματα, μια προειδοποίηση ότι οι δίαιτες δεν 
ταιριάζουν στους μονομάχους. Πολλές φορές συνήθιζα να λέω στον 
Θέμο ότι στο «Πρώτο Θέμα», εκτός από τα νιάτα μου, έφαγα και την 
ομορφιά μου με τα διαρκή κεράσματα: προφιτερόλ από τον «ανδριά», 
κινέζικα από το «Wagamama», μέχρι και ουρανοκατέβατος σολομός είχε 
προσγειωθεί στο γραφείο μου -και φυσικά όχι μόνο στο δικό μου- όταν 
του είπα ότι ξεκινάω δίαιτα. «Εδώ οι επιθυμίες μας γίνονται ανάγκη» ήταν 
το σημείωμα που συνόδευε κάθε έκτακτο δώρο, το οποίο φυσικά δεν 
ήταν μονοσήμαντο. μια υπερμεγέθης πάστα ήταν η όμορφη δωροδοκία 
του Θέμου για να συντάξω ένα κείμενο 10.000 λέξεων (!) -αντίστοιχα 
ρεκόρ έχουν σπάσει και άλλοι συνάδελφοι, όπως ο Δημήτρης Παγαδά-
κης και η Τζένη Αγιανδρίτη- σε ένα βράδυ, μια μίνι ουσιαστικά βιογρα-
φία του πρώην προέδρου της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ. τα φιλέματα 
και οι αγκαλιές ήταν ο δικός του τρόπος να πει συγγνώμη κάθε φορά που 
θα γινόταν απαιτητικός ή απόλυτος. Γιατί τη φωνή δεν την ύψωνε ποτέ, 
ούτε προσέβαλλε,  έχοντας τον δικό του τρόπο, αυτόν της ευγένειας και 
του χιούμορ, για να σε πείθει ή να σε σκοτώνει. 

έννοείται πως τσακωνόμασταν όλοι με όλους, πάνω στην ένταση, 
αλλά οι καβγάδες ήταν όλοι παροδικοί. αφού στις αντιμαχίες μας δεν 
χωρούσαν βυζαντινισμοί παρά μονάχα ντομπροσύνη. Και αυτό το λέω 
κατηγορηματικά και με κάθε τρόπο. οταν πριν από λίγα χρόνια είχα 
ζητήσει την άδεια του Θέμου να έχω σταθερή συνεργασία (και) με άλλο 
έντυπο, παρά τις αντιρρήσεις του, τελικά δέχτηκε ακριβώς επειδή δεν 
του το έκρυψα: «Δεν θέλω να φτάσεις να γίνεις σαν και εμένα που έβριζα 
τον Θέμο Αναστασιάδη από τη στήλη που είχα με ψευδώνυμο στο αντίπαλο 
έντυπο», όπως μου είχε εκμυστηρευτεί. Πάντα φρόντιζε να αυτοσαρκάζεται 
και πρώτον απ’ όλους να βάζει στο στόχαστρο τον εαυτό του.

«Γράψε ό,τι θέλεις και όσο θέλεις»

Κ α Π ο Ι α  α λ λ η  Σ τ Ι Γ μ η ,  γνωρίζοντας ότι είμαι με το μέρος 
κάθε αναρχικού και κάθε αποσυνάγωγου, σε μια σύσκεψη μου είπε 
ότι είναι ντροπή μου να υποστηρίζω ένα παιδί με τέτοιο ποινικό μητρώο 
όπως ο Νίκος Ρωμανός, μια θέση με την οποία είχαν συμφωνήσει όλοι. 
Θεωρούσαν ανεκδιήγητο πώς μπορούσαν να εκφράζονται εκ μέρους 
μου τόσο ακραίες απόψεις, κάτι που με είχε κάνει να αποχωρήσω από 
τη σύσκεψη ύστερα από μεγάλη αντιπαράθεση. λίγο αργότερα με 
φώναξε πάνω και μου είπε: «Γράψε ό,τι θέλεις και όσο θέλεις αρκεί να 
έχει επιχειρήματα και να είναι καλογραμμένο». αυτό ακριβώς ήταν ο 
Θέμος αναστασιάδης και το λέω με ονοματεπώνυμο δηλώνοντας όλο 
το DNA-ικό φορτίο ενός ελεύθερου ανδρός που ο πατέρας του ήταν 
φίλος του Πάτρικ Λι Φέρμορ, τον οποίο είχε γνωρίσει και ο ίδιος στην 
αγαπημένη του μάνη, εκεί όπου θέλησε να ταφεί, εκεί όπου τα ψηλά 
βουνά δεν χωρούν ψεύδη και μικρά μεγέθη, δείχνοντας κυρίως ότι η 
αλήθεια είναι πάντοτε γυμνή, όπως ακριβώς και τα βράχια στο αγαπημένο 
του μέρος ή μάλλον συνοδεύεται από μεγάλες φουρτούνες, σαν τα 
άγρια κύματα στον αγαπημένο του Γερολιμένα. 

οσο περισσότερο απειλούσες τον Θέμο τόσο περισσότερο έχωνε 
το μαχαίρι στο κόκαλο και όσο προσπαθούσες 
να κρυφτείς πίσω από ταμπέλες, εξουσία ή 
μεγαλοσχήμονες τόσο πιο έτοιμος έδειχνε στο 
να αποκαλύψει το σαθρό σου οικοδόμημα. 
ένίοτε έμοιαζε με έναν αετό που πετούσε 
περήφανος και δεν ήθελε να νιώσει από σένα 
αδυναμία, άλλες φορές πάλι εκδήλωνε απόλυτη 
τρυφερότητα απέναντι στην αδυναμία. έίχε 
βοηθήσει, άλλωστε, ένα παιδί από το αφγανιστάν 
που κόντευε να χάσει το ένα του μάτι δίνοντας 
ένα τεράστιο ποσό, για το οποίο φυσικά 
φρόντισε να μη μάθει κανείς τίποτα. αυτός ο 
«ρατσιστής», όπως πολλοί «ενάρετοι» οπαδοί 
των καθαρών ιδεών σπεύδουν να τονίσουν, 



δεν άφηνε κανέναν ξένο και απροστάτευτο χωρίς βοήθεια. Μάλιστα 
περιέβαλλε με απόλυτη αγάπη τους αλλοδαπούς που συνεργάζονταν 
μαζί του. Υπέφερε στη σκέψη ότι κάποιος θα έμενε αβοήθητος και είναι 
άπειρες οι περιπτώσεις των συνεργατών του και όλων ημών που 
περιέθαλψε. Δύο πράγματα δεν άντεχε με τίποτα: να βλέπει να πάσχουν 
παιδιά και αδύναμοι. Ολοι οι άλλοι -ειδικά οι άνθρωποι της εξουσίας- ας 
έκαναν ό,τι θέλουν. Αντίστοιχα πάλι το βόλεμα και η ρουφιανιά νομίζω 
ότι, σε αντίθεση με άλλα αφεντικά, τον έκαναν κυριολεκτικά να 
αρρωσταίνει. 

Πάνω απ’ όλα δημοσιογράφος

Μ Ο ν Ο  Ο  Θ έ Μ Ο ς ,  Α λ λ ω ς τ έ ,  θα μπορούσε να πολεμάει 
τον ίδιο τον εαυτό του επιβεβαιώνοντας τον πρώτο στα χρονικά της 
γραφής κανόνα της ρητορικής που υποστήριζε ότι ένα επιχείρημα έχει 
ισχύ όταν είναι καλά συγκροτημένο. Αμετανόητος Γοργίας, οπαδός και 
φετιχιστής του λόγου, απίστευτος γραφιάς και λάτρης των κειμένων, ο 
Θέμος ήταν πάνω απ’ όλα δημοσιογράφος. Φανατικός οπαδός μιας 
αναρχίας που περνούσε από το στόμα και γινόταν λέξη και κάθε λέξη 
μια βέργα μεταλλική, έτοιμη να χτυπήσει οποιονδήποτε καρεκλοκένταυρο 
και αλαζόνα. έίναι ο μόνος άνθρωπος στον οποίο έχω εκφράσει -χωρίς 
φόβο- οτιδήποτε μου ερχόταν στο κεφάλι και ο μόνος που μου έχει 
δώσει την απόλυτη ελευθερία -και όχι μόνο σε μένα αλλά στον καθένα- 
αυτή η αλλόκοτη ιδέα να γίνει κείμενο, έκφραση, επαναστατικό 
πραξικόπημα, ντανταϊστική πράξη, όπως λέγαμε, υπογράφοντας μαζί 
σε ένα από τα ξενύχτια ένα ψευτο-ντανταϊστικό μανιφέστο το οποίο 
τόλμησε να δημοσιεύσει. Μας ανεχόταν όλους με τις παραξενιές και 
τις υπερβολές μας, αρκεί να μην υποπίπταμε στο θανάσιμο αμάρτημα 
του «κλασαυχενισμού», όπως λέμε οι ελιτιστές και κουλτουριάρηδες, 
ήτοι της υποκρισίας. Ισως και της κοινοτοπίας, αφού οποιοδήποτε 
δημοσιογραφικό κλισέ διαγραφόταν με τη μία από το κείμενο και από 
τον χάρτη. Ο παράδοξος, αποσυνάγωγος τρόπος μιας σκέψης που 
επέβαλλε ακριβώς τα αντίθετα απ’ όσα πίστευε νομίζω ότι είναι το 
μυστικό του «Πρώτου Θέματος» και του λόγου που εμείς οι παρανοϊκοί 
αγαπήσαμε τόσο αυτό το πάρτυ -γιατί περί πάρτυ πρόκειται- που μας 
κράτησε ξάγρυπνους και σε εγρήγορση, θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω 
και τη φράση «αδιανόητα καυλωμένους», όλα αυτά τα χρόνια, κάθε 
μέρα, όλες τις ώρες με κάθε τίμημα. έίχαμε και απώλειες, κάποιοι δεν 
άντεξαν, ο ίδιος ο Θέμος το πλήρωσε με την υγεία του, μετά τον ανηλεή 
πόλεμο που του έκανε το πολιτικό σύστημα από δεξιά και αριστερά - 
ειδικά από αριστερά. Οσο πιο πολύ, όμως, τον χτυπούσαν τόσο επέμενε 
προτιμώντας να είναι αυτός το θύμα παρά ο παραδομένος. Πολλοί τον 
πρόδωσαν, κάποιους, ναι, τους αδίκησε, άλλοι πληγώθηκαν, αλλά είμαστε 
όλοι εμείς οι άνθρωποί του που όσο και αν διαφωνούσαμε τόσο θέλαμε 
να συνεργαζόμαστε μαζί του προς απορία όλων όσοι προσπάθησαν να 
αντιγράψουν το παράδειγμά μας ή να αποσπάσουν τους αγαπημένους 
του συντάκτες με μεταγραφές. έδώ, στο «Πρώτο Θέμα», ίσχυε αυτό 

που ισχύει στα ζευγάρια: μπορεί μεταξύ μας να τσακωνόμαστε, αλλά 
οι μυστικοί μας κώδικες δεν επιτρέπουν αλλαξοπιστίες. 

το μυστικό της επιτυχίας 

τ η ν  κ ρ Ι τ Ι κ η  τ η  Δ έ χ Ο τ Α ν  Ο  Θ έ Μ Ο ς  απ’ όπου 
και αν προερχόταν, ενώ δεν σταματούσε ποτέ να αυτοσαρκάζεται με 
τον πιο ανελέητο τρόπο - όπως ξέρουμε, το χιούμορ είναι το όπλο των 
βαθιά σκεπτόμενων ανθρώπων, των εσωστρεφών και των καταθλιπτικών 
και ο Θέμος ήταν η τρανή επιβεβαίωση αυτού του τριπτύχου. Μάλιστα, 
κάποια στιγμή μου είχε αφηγηθεί το ανέκδοτο για μια αναρχοαυτόνομη 
σερβιτόρα γεμάτη τατουάζ, την οποία είχε συναντήσει σε ένα εστιατόριο 
της Πάρου, και επειδή είχε καταλάβει ότι τον απεχθανόταν αρνούμενη 
να τον σερβίρει, την καλούσε στο τραπέζι και τη ρωτούσε να του 
απαντήσει πού στο καλό δουλεύει τον χειμώνα, αλλά εκείνη δεν του 
έδινε καμιά απάντηση. «Τον χειμώνα μαζεύω γκαζάκια για να σας κάψουμε 
όλους εσάς», του ψιθύρισε στο τέλος στο αυτί κι εκείνος, αντί για απάντηση, 
της άφησε γενναίο φιλοδώρημα. «Φίλη μου δηλαδή», του σχολίασα 
επιβεβαιώνοντας τη θεωρία που είχε για μένα ότι είμαι αναρχική 
έξαρχιώτισσα. «Γι’ αυτό σ’ το είπα», ήταν η απάντησή του και συνεχίσαμε 
να πίνουμε αμέριμνοι τα τεράστια Starbucks μας. Αυτή είναι η καλύτερη 
απάντηση προς όλους τους κοντόφθαλμους υποτιθέμενους ριζοσπάστες 
που δεν είδα ποτέ να αυτοσαρκάζονται ή έστω να αναρωτιούνται αν 
ήταν σωστό να καταφέρουν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη στους 
διαφωνούντες. Με τον Θέμο μπορεί να είχες εντελώς διαφορετικές 
απόψεις-και είχαμε πολλοί στο «Πρώτο Θέμα»- αλλά ήταν ο μόνος στον 
οποίο μπορούσες να τις καταθέσεις αφού ποτέ, μα ποτέ, δεν μας έδωσε 
γραμμή, ποτέ δεν μας ζήτησε να γράψουμε καθ’ υπαγόρευση ή να 
γίνουμε, εντέλει, κάτι που δεν είμαστε. Ισως μάλιστα και η ταυτότητα 
του επαναστάτη, την οποία είχε εκείνος από γεννησιμιού του, να ήταν 
αυτή που συνιστούσε την απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνεις μέλος 
της κάστας που λέγεται «Πρώτο Θέμα». χαρακτηριστική είναι η στενή 
σχέση που είχε με όλα τα ανένταχτα πνεύματα, όπως με τον κινηματογραφικό 
κριτικό Τάσο Θεοδωρόπουλο, με τον οποίο έφτανε συχνά στα όρια: 
όταν ο Θέμος πρωταγωνίστησε σε κινηματογραφική ταινία -ναι, το έχει 
κάνει και αυτό!- η οποία δεν άρεσε καθόλου στον τάσο, φρόντισε να 
δημοσιεύσει αυτούσια την κριτική του η οποία όχι μόνο έθαβε τον Θέμο 
για τη μηδενική του υποκριτική ικανότητα αλλά τελείωνε με την ειρωνική 
φράση «εγκώ, καλό κριτικό σινεμά από Αλμπανία αγκαπώ αφεντικό». 
τυπώθηκε ακριβώς έτσι και δεν ξέρω καμία εφημερίδα που να τολμούσε 
να δημοσιεύσει πράγματα που σατίριζαν τον ίδιο τον εκδότη. έίναι ο 
ίδιος κριτικός κινηματογράφου που όταν ο Θέμος τον έβλεπε να έχει 
κατεβάσει ένα μπουκάλι βότκα, την οποία είχε μονίμως πάνω στο 
γραφείο, απλώς περνούσε από δίπλα του και του ψιθύριζε «ματαιότης, 
ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης». ηθελε να του λέμε τις αδυναμίες μας 
γιατί αυτές πίστευε ότι ήταν τα ουσιαστικά μας πλεονεκτήματα. 
Μπορούσαμε να του εκμυστηρευόμαστε τα πάντα, να του εκφράζουμε 
τις πιο ακραίες απόψεις αρκεί να μην ήταν μέτριες. Γιατί το μόνο που 
μισούσε -εκτός από το κάπνισμα- ήταν η ραθυμία και η μετριότητα. 
και αυτό ακριβώς είναι το μυστικό της επιτυχίας του «Πρώτου Θέματος»: 
ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όσο μπορούμε «έξω από το κουτί», όπως 
λένε αγγλιστί, να βλέπουμε πίσω από την είδηση αυτό που δεν έβλεπε 
κανείς και, όπως έλεγε και ο ίδιος, όταν νομίζουμε πως υπάρχουν 
καινούρια θέματα γιατί η επικαιρότητα έχει τα ίδια και τα ίδια: «Να 
χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο για να ξυπνήσετε. Να “ξεψαχνίσετε” 
τον οποιοδήποτε και να τον κάνετε “καινούριο” - όχι με την καλή έννοια». 

«Υπέροχος τίτλος»

Ο  Θ έ Μ Ο ς  έ Π έ Μ έ ν έ  Π ω ς  «η είδηση δεν είναι αυτό 
που νομίζεις αλλά πλέον κρύβεται πίσω από πάρα πολλά “ναι μεν 
αλλά” και δεν πρέπει κανείς να ασχολείται πια με την τρέχουσα 
δημοσιογραφία. Οσο και να τρέχεις, όλο και κάτι θα σου έχει ξεφύγει. 
Ασε τα πράγματα και τα πρόσωπα από μακριά και τότε θα διακρίνεις 
το δάσος όπου κινδυνεύουμε να χαθούμε, αντί να κάνεις πιπί γύρω-
γύρω από το δεντράκι». Αυτά τα ολίγα ως οδηγίες προς ναυτιλλομένους 
ή προς απάντηση τού τι ήταν αυτό που κράτησε και κρατάει, τόσα 
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Γιάννης 
ΜάκρυΓιάννης
Η ζωή αξίζει όταν τη ζεις 
έντονα. Θα θυμάμαι και θα 
ευγνωμονώ πάντα τον Θέμο 
Αναστασιάδη για τις 
ανεκτίμητα έντονες στιγμές 
μίας δημοσιογραφικής 
πορείας 14 ετών. Ηταν μία 
ιλιγγιώδης κούρσα, που δεν 
φανταζόμουν ποτέ ότι θα 
έχω την ευτυχία να κάνω. 
Ακόμη και με υπερβολές ή 
και λάθη, η πορεία αυτή 
αφήνει ένα αίσθημα 
ικανοποίησης και 
πληρότητας. 
Αλλά πέρα από αυτό. Θα τον 
θυμάμαι γιατί είχε μία 
μοναδική ενσυναίσθηση. Και 
μία «μεταδοτική» 
συναισθηματική νοημοσύνη. 
Δεν ήταν μόνο η ευαισθησία 
του - σπάνια για τον χώρο 
μας και ακόμα πιο σπάνια για 
εκδότες, εδώ που τα λέμε. 
Αλλά η ικανότητά του να 
βρίσκεται σε μία διαρκή, 
ιδιότυπη βεβαίως, 
μεταβίβαση και 
αντιμεταβίβαση 
συναισθημάτων με τους 
ανθρώπους που 
συναναστρεφόταν και 
συνεργαζόταν. Γι’ αυτό και 
έκανε φίλους, όχι 
υπαλλήλους. Συνεργάτες και 
όχι υφισταμένους. 
Συνομιλητές και όχι 
εντολοδόχους. 
Δημοσιογραφική οικογένεια 
και όχι επαγγελματική 
συγκατοίκηση. Δεν 
αδιαφορούσε, δεν ήταν 
απόμακρος. Αυτά τον έκαναν 
ξεχωριστό για τους 
ανθρώπους στο «ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ». 
Ναι, ο Θέμος ήταν ιδιοφυής. 
Ικανός όσο λίγοι. 
Ταλαντούχος και 
χαρισματικός. Ανατρεπτικός 
και καινοτόμος. Αλλά δεν 
ήταν όλα αυτά που τον 
έκαναν τόσο ξεχωριστό και 
τόσο αγαπητό - προς 
απογοήτευση μάλλον των 
επικριτών του. Ηταν η τόλμη 
του. Οχι απλώς η τόλμη να 
κάνει νέα πράγματα στη 
δουλειά. Αλλά η τόλμη του 
να επικοινωνεί και να 
επηρεάζει τους ανθρώπους. 
Διότι, όπως λένε και σε μία 
τελευταία ταινία, «η 
μεγαλοφυΐα δεν είναι αρκετή. 
Χρειάζεται θάρρος για να 
αλλάξεις τις καρδιές των 
ανθρώπων». Και ο Θέμος 
άλλαξε προς το καλύτερο τις 
καρδιές (και τις ζωές) πολλών 
ανθρώπων.  

Γουρουνόπουλα και πλάκες με τον Γιάννη Μακρυγιάννη,  
για χρόνια εκπρόσωπο των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ,  
στα γραφεία του «Πρώτου Θέματος»



Φρίξος 
ΔρακοντίΔης
Μου είπες πριν από λίγο 
καιρό να οργανώσω μια 
αποστολή και να έρθω να 
σε βρω. Δεν βρήκα το 
κουράγιο. Θα σε θυμάμαι 
να διασχίζεις με το 
νωχελικό σου βήμα τα 
γραφεία ψάχνοντας για 
δημιουργικές ιδέες, 
πληροφορίες, ειδήσεις για 
το επόμενο ρεπορτάζ γιατί 
αυτή ήταν η ζωή σου, η 
ανάσα σου, η μεγάλη σου 
αγάπη.Θα σε θυμάμαι με 
τιμή και ευγνωμοσύνη. Και 
την πατρίδα ουκ ελάσσω 
παραδώσω.

Χρηςτος 
ΜίΧαηλίΔης 
(Δημοσιογράφος)

Θρηνώ τον χαμό ενός 
καλού μου φίλου με τον 
οποίο ήμασταν και επί 
χρόνια «συγκάτοικοι» στο 
ίδιο γραφείο, στην 
«Ελευθεροτυπία». Κάθε 
μέρα, πολλές ώρες. Εκεί, ο 
πρώτος σπόρος της φιλίας 
που άνθισε στη συνέχεια 
και εκτός επαγγελματικών 
χώρων, όπου οι δρόμοι 
μας κάποια στιγμή 
χώρισαν. Το πρώτο που 
εκτιμούσα στον Θέμο ήταν 
το αστραφτερό μυαλό του 
- για μένα από τα 
καλύτερα που πέρασαν 
ποτέ από την ελληνική 
δημοσιογραφία.

ςύλβία 
Φίλίππο-
πούλού
(Υπάλληλος στο Θέμα)

Θέμο μου... Οταν είχα 
βρεθεί, πριν από επτά 
χρόνια, με καρκίνο σ’ ένα 
κρεβάτι, εσύ ήσουν αυτός 
που στάθηκε δίπλα μου 
σαν τον πατέρα που δεν 
είχα ποτέ! Εσύ 
ανησυχούσες κάθε μέρα κι 
έκανες ό,τι περνούσε απ’ 
το χέρι σου για να γίνω 
καλά. Χάρη στη δική σου 
καθημερινή βοήθεια και 
στις δικές σου γνωριμίες 
κατάφερα να βγω αλώβητη 
από την κόλαση που 
έζησα έναν χρόνο μέσα 
στον «Αγιο Σάββα». 
Ησουν εκεί όλες τις φορές 
που σε χρειάστηκα κι αυτό 
δεν πρόκειται να το 
ξεχάσω ΠΟΤΕ! Σ’ 
ευχαριστώ για όλα.

χρόνια, πρώτο το «ΘΕΜΑ». Επίσης δεν έπρεπε και δεν πρέπει να 
θεωρούσαμε κανένα θέμα μας υπερπλήρες και δεδομένο ότι θα 
δημοσιευτεί, αφού η λεγόμενη «κατάψυξη», στην οποία κατέληγαν 
τα περισσότερα από τα επί μέρες γραμμένα ρεπορτάζ, ήταν γεμάτη 
διαρκώς και κάθε Παρασκευή η εφημερίδα στηνόταν κυριολεκτικά 
από την αρχή. Τα θέματα δεν έπρεπε μόνο να είναι φρέσκα ή μη 
βαρετά, αλλά να καίνε και να ξεσηκώνουν τον αναγνώστη. Ο Θέμος 
σιχαινόταν τα ειδησεογραφικά κείμενα και, όπως ακριβώς οι Αμερικανοί 
δημοσιογράφοι, ήθελε να επικεντρώνονται σε πρόσωπα και να 
βλέπουν βαθιά μέσα στην ψυχή. Ή να αποκαλύπτουν κάτι που κανείς 
δεν είχε φανταστεί. Εχει τύχει να κάνουμε πολύωρη σύσκεψη και 
αυτός, ζωγραφίζοντας αεροπλανάκια στο χαρτί και απαξιώνοντας να 
σχολιάσει τις βαρετές προτάσεις μας, να μη δέχεται τίποτα. Μέχρι 
που κάποια στιγμή του είπα, σίγουρη πως δεν θα τον ενδιαφέρει, 
για ένα πολιτιστικό φεστιβάλ που είχε γίνει στις Πρέσπες όπου είχε 
τραγουδήσει η Πρωτοψάλτη. Του ανέφερα και την παρουσία γνωστής 
υπουργού που φορούσε κόκκινα γάντια. «Αυτό είναι θέμα», απάντησε 
ενθουσιασμένος, «Τα κόκκινα γάντια της υπουργού - υπέροχος τίτλος». 
Αυτό ακριβώς ήταν ο Θέμος: έβλεπε τίτλους και θέματα εκεί όπου 
όλοι ήμασταν τυφλοί και αυτό μας έμαθε να κάνουμε κι εμείς οι 
αρχισυντάκτες, οι απλοί γραφιάδες και οι διευθυντές. Δεν νομίζω να 
έχει γραφτεί ποτέ κανένα θέμα αν κάποιοι από τους διευθυντές, 
όπως σήμερα ο Μπάμπης Κούτρας, δεν έχει σκεφτεί εκ των προτέρων 
τον ιδανικό τίτλο. 

«Η δημοσιογραφία δεν έχει ωράρια»

ΤΕλΟς, Ο ΘΕΜΟς μάς καλούσε να κλείνουμε τα αυτιά μας και να 
μην απαντάμε στις κατηγορίες. Εχει τύχει να ζήσω από κοντά, ως 
τότε διαπιστευμένη του υπουργείου Πολιτισμού, την κατασκευή 
της υπόθεσης του υποτιθέμενου «κομιστή» και νομίζω ότι όλοι 
εμείς που τα βιώσαμε, κάποια στιγμή, θα αποκαλύψουμε όλη την 
αλήθεια στοιχειοθετώντας πώς φτιάχνονται έννοιες και κατηγορίες 
από τα media, τους ψευδεπίγραφους μνηστήρες, όλο το σύστημα. 
Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά το μόνο που θα πω για 
εκείνη την εποχή είναι ότι κανείς μας δεν κοιμόταν σπίτι του, όλοι 
είχαμε οχυρωθεί στα μικρά γραφεία της Αποστόλου Παύλου 
τρώγοντας σοκοφρέτες και πλαστικά σάντουιτς από το μηχάνημα 
και επιμένοντας ότι δεν θα φύγουμε ποτέ από εκεί μέσα αν δεν 
υπάρξει δικαίωση για τον Θέμο, όπως εκείνοι οι παλιοί επαναστάτες 
στην Παρισινή Κομμούνα σε εκκλησία της Μονμάρτης. Ηταν τότε 
που κρατήσαμε μόνοι μας το «Πρώτο Θέμα», όταν όλοι οι αντίπαλοί 
μας μάς έδιναν απλώς λίγους μήνες ζωής - και αυτό δεν σταματούσαν 
να το κάνουν από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του. Θυμάμαι 
να έρχονται οι δικοί μας και να μας φέρνουν τρόφιμα ακόμα και 
ρούχα - ένας πραγματικός πόλεμος, άλλος ένας σε καιρό ειρήνης. 

Το κάναμε, όμως, από μια αδιανόητη πιστή προσήλωση προς τον 
Θέμο και νομίζω ότι το ήξερε και το αναγνώριζε με την καρδιά 
του. Βέβαια έκτοτε του έμεινε η κακή συνήθεια να θεωρεί δεδομένο 
ότι το σπίτι μας είναι η εφημερίδα, με αποτέλεσμα οι οικογένειες 
όλων να μείνουν σε δεύτερη μοίρα. «Η δημοσιογραφία δεν έχει 
ωράρια, ούτε προσωπική ζωή» απαντούσε πάντα σε όποιον τολμούσε 
να πει τις απαγορευμένες λέξεις «διακοπές» και «άδεια». Κυριολεκτικά 
τις σιχαινόταν. Εχουμε περάσει αμέτρητες Πρωτοχρονιές στο 
γραφείο απλώς πίνοντας αφρώδεις οίνους και κουτσομπολεύοντας, 
γιατί για τον Θέμο ο καναπές του σπιτιού ήταν μόνο για τους 
δημόσιους υπάλληλους και τους βολεμένους. Εχει τύχει επίσης να 
γίνουν μεταμεσονύχτιες συσκέψεις ή να γυρίσουν πίσω στο γραφείο 
δημοσιογράφοι επειδή απλώς ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν υπάρχει 
αρκετός ενθουσιασμός ή επαρκή στοιχεία που θα στήριζαν το 
συγκεκριμένο δημοσίευμα. Εννοείται πως σε όλους μας έχει τύχει 
να διαλυθούν ρομαντικά ραντεβού από τα απανωτά τηλεφωνήματα 
του Θέμου. Επειδή ακριβώς ποτέ δεν καταλαβαίναμε τι μας έλεγε 
-η γνωστή προφορά του που έμοιαζε με κάποιον που μασουλάει 
χαλίκια- παίρναμε τον δρόμο της επιστροφής προς το γραφείο. 
Το αστείο είναι ότι αυτό δεν γινόταν επιτακτικά, αλλά γιατί μας 
είχε πείσει ότι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μας και το πάθος μας 
είναι η δουλειά μας. Και ότι αυτό που συνέβαινε και συμβαίνει 
ακόμα εδώ μέσα είχε τα χαρακτηριστικά μιας ανολοκλήρωτης 
επανάστασης με τα δικά μας μέσα. Ισως γι' αυτό και οι καβγάδες 
ή τα ξεσπάσματα να είναι μνημειώδης όπως και τα πάθη μας. Ισως 
για αυτό να μην υποχωρούμε ποτέ μπροστά σε τίποτα. Ο Θέμος 
μάς έμαθε να δίνουμε τη μάχη μέχρι τελικής πτώσης, όπως ο ίδιος, 
που ακόμα και πριν την ύστατη ώρα ζητούσε στυλό για να γράψει. 
Την ανάσα μας θα την πάρουν αλλά όχι την έκφραση και αυτό 
είναι το μότο που θα συνοδεύει για πάντα ως τη βαθιά παρακαταθήκη 
που άφησε ο Θέμος μας σε εμένα και όλους τους εργαζόμενους 
στο «Πρώτο Θέμα». Γι’ αυτό ακριβώς στο γραφείο μου -όπως και 
σε άλλων συναδέλφων- το οποίο κοσμούν οι φωτογραφίες του 
Τσε Γκεβάρα, του Παναθηναϊκού -ναι, του Παναθηναϊκού!-, του 
Ζίγκμουντ Γεν, του πρώτου κομμουνιστή,  Ανατολικογερμανού 
αστροναύτη που κατέκτησε το Διάστημα, του Μπακούνιν, της 
Νέας Υόρκης -κοινή μας λατρεία!- πλέον θα στολίζει και αυτή του 
Θέμου. Γιατί ο Θέμος Αναστασιάδης δεν ήταν αφεντικό αλλά μια 
larger than life figure που, όπως έγραψε και η αδελφή του Νταϊάνα 
στη σελίδα της στο Facebook, το έκανε και το έζησε in his own 
way, όπως ο Φρανκ ςινάτρα - τον οποίο να θυμίσω ότι αποκαλούσαν 
και μαφιόζο. Είμαι σίγουρη ότι με όλους αυτούς ο Θέμος θα κάνει 
υπέροχη παρέα και θα κοροϊδεύουν εμάς τους μικρούς εδώ κάτω 
- ενίοτε μικρόψυχους, ατάλαντους μπροστά στο δικό του ταλέντο 
και εντελώς αδαείς. Θέμο, δεν έφυγες, είσαι εδώ, σε βλέπω να 
τριγυρνάς και για σένα θα συνεχίσουμε και θα πολεμήσουμε μέχρι 
τέλος - το ξέρεις. 

XIX45

Από το «Γαλατικό χωριό» δεν θα μπορούσε να λείπει το γουρουνόπουλο



∆ΥΟ ΣΤΗΛΕΣ ΠΟΥ  ΑΦΗΣΑΝ ΕΠΟΧΗ
Μια µικρή επιλογή από το «Οσα παίρνει ο άνεµος» της  «Καθηµερινής» και την αιρετική «Μαύρη Τρύπα» της «Ελευθεροτυπίας», που έγραψαν ιστορία στον χώρο των ΜΜΕ
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24 Μαρτίου 1992

15 Μάιος 1990

23  Οκτώβρης 1990

12 Φεβρουαρίου 199212 Φεβρουαρίου 1992



∆ΥΟ ΣΤΗΛΕΣ ΠΟΥ  ΑΦΗΣΑΝ ΕΠΟΧΗ
Μια µικρή επιλογή από το «Οσα παίρνει ο άνεµος» της  «Καθηµερινής» και την αιρετική «Μαύρη Τρύπα» της «Ελευθεροτυπίας», που έγραψαν ιστορία στον χώρο των ΜΜΕ
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✖✖✖ [ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014] Επειδή είχα κάτι συζητήσεις 
τώρα τελευταία µε κάτι ειδήµονες, µπορώ να σας πω και 
τα ΚΑΛΑ ΝΕΑ, πως, αν δεν γίνει καµιά πολιτικο-οικονοµική 
συµφορά, το 2015 θα είναι καλύτερο από την προηγούµενη 
χρονιά, άρα µπορεί να 
ξεπληρωθούν αναδρο-
µικά και κάποια δεδου-
λευµένα. ✖✖✖Εκτός 
κι αν η ζωή δεν µας τα 
φέρει... ευρωκεντρικά, 
αλλά... απ’ την άλλη 
πλευρά, ξέρετε... προς 
τα εναλλακτικά, οπότε 
ΤΟΤΕ θα γίνουµε ΟΛΕΣ 
ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΙΣΣΕΣ 
τηλεστάρ, αν θέλου-
µε να έχουµε δουλειά! 
✖✖✖ Θα ξεκινά η µέρα και θα κλείνει η νύχτα µε έναν 
ύµνο στον ΣΩΤΗΡΑ-ΗΓΕΤΗ και ενδιαµέσως θα λέµε 
και καµιά προσευχούλα για τον κυρ Φώτη Κουβέλη, 
που έτρεξε να φιλήσει εκεί που... τον περιέλουζαν, 
τέλος πάντων! ✖✖✖ Αλλά ας µην είµαστε πολύ σκλη-
ροί µε τον άνθρωπο. Εδώ, όπως είπαµε, ολόκληρος 
Τζορτζ Κλούνεϊ και έγινε το κοροϊδάκι της Λιβανέζας! 
Ε, κι άλλοι γίνονται τα κοροϊδάκια των λιβανισµένων!
✖✖✖[ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011] Οι πολιτικοί µας ήταν τόσο 
άχρηστοι, κόπανοι και γραψαφίφηδες που οδήγησαν 

όλη τη χώρα στον γκρεµό, κι ακόµη τσακώνονται για τον 
πιο σωστό δρόµο για τον πάτο. Μήπως θα ’χαµε κερδίσει 
κάτι παραπάνω αν τους καταστρέφαµε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
εγκαίρως, πριν µας «την κάνουν» µνηµονιακά, όπως µας 

την έκαναν τελικά; ✖✖✖Ελπίζω ο νέος ηλε-
κτρονικός µιντιακός κόσµος να ’ναι λιγότερο 
«χάρτινος τίγρης», να ’ναι πιο αποκαλυπτικός 
(αν και δεν το πολυβλέπω καθώς τους την έχουν 
στηµένη από παντού τα αντισυστήµατα) και να 
’ναι και πιο ανεξάρτητος, αφού, υποτίθεται, θα 
έχει λιγότερες οικονοµικές ανάγκες (γκλουπ... 
γουλιά από βότκα µε παγάκια). ✖✖✖ Το πώς 
θα το παλέψουµε κι εµείς σ’ αυτό το «ντουµπλ 

φας επειδή δεν έχεις να φας ταµπλό», που µπορεί να ’ναι 
και το τελευταίο µας οχυρό, θα το δούµε. Ορεξη να 'χεις...
✖✖✖ Στα δικά µας τώρα και για να µεταφέρω µια ωραία 
ατάκα που είπε ένας µηχανόβιος στην πολύ ωραία µίνι DVD 
σειρά «SONS OF ANARCHY» (στο βιντεάδικο της γειτονιάς 
σας), όπου πρωταγωνιστούν και παράνοµοι Χαρλεάδες... 
«ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟ∆ΙΣΕΙ ΑΠ’ ΤΟ ΝΑ 
ΣΩΣΩ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ... ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ Η ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ 
ΜΟΥ, YOU MOTHERFUCKERS!». ✖✖✖Που πάει να πει, 
άµα πρέπει να γίνει το χειρουργείο για να σωθεί η ζωή 
ενός στραπατσαρισµένου από δυστύχηµα, ΘΑ ΓΙΝΕΙ! Και 
φέρτε τη σφουγγαρίστρα! Καλύτερα να µαζεύουµε αίµατα 
παρά µύξες από τα κλαψουρίσµατα του κάθε κόπανου 
που δεν µπορεί να καταλάβει ότι κανείς δεν µας έδωσε 
ποτέ σε συµβόλαιο το ότι όλα θα πάνε ρολόι! ✖✖✖Αυτό 
το λέω γενικότερα, και όχι µόνο για τα media, για τους αν-
θρώπους ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ, αλλά την καταστρέφουν 
από µόνοι τους γιατί λέει... τους έχει πιάσει µελαγχολία 
µ’ όσα συµβαίνουν γύρω µας! Α... ναι; Και γιατί τα ’χουµε 
τα ΧΑΠΙΑ; Οι Αµερικάνοι που είναι πιο επιστήµονες στην 
αντιµετώπιση της ΚΡΙΣΗΣ, καθότι  τα... ΚΡΑΧ τα ’χουν για 
πλάκα και περνάνε µια χρεοκοπία σε κάθε γενιά, τα ’χουν 
λύσει αυτά τα θέµατα. Εξ ου και η περιβόητη φράση «ΤΑ 
ΧΑΑΑΠΙΑΑΑΑΑ ΜΟΥ!». ✖✖✖ Πάντοτε εφάρµοζα την αρχή, 
αν έχω προβλήµατα και διαφωνίες εκεί που δουλεύω, 
να τα λέω ΟΣΟ είµαι εκεί - και κατ’ ιδίαν και δηµόσια αν 
χρειαστεί... Αν είναι να το κάνεις αφού φύγεις... WHO 

ΤΑ ΚΛΙΣΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΦΡΙΧΤΟ ΚΛΙΣΕ, ΑΠ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΙΧΑΙΝΟΤΑΝ Ο 

ΘΕΜΟΣ, Ο ΠΛΕΟΝ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΟ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΙΝΤΙΑΚΗ ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΑΜΕΣΩΣ. ΕΠΕΙ∆Η ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ 

ΘΕΜΟΥ ∆ΕΝ ΧΩΡΟΥΣΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ∆ΙΣΕΛΙ∆Ο ΜΙΑΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΟ 

ΤΟΥ ∆ΙΣΕΛΙ∆Ο. ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο Ι∆ΙΟΣ ΝΑ ΞΕΣΑΛΩΝΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ. Η ΘΡΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ «MEDIA PHD» ΗΤΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ, ΕΝΑ 

ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΠΑΡΤΥ. ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ STAND-UP ’Η ΜΑΛΛΟΝ SIT DOWN AND WRITE COMEDY ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ 

ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΤΑΚΕΣ, ΚΑΡΦΙΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΙΝΤΙΑΚΑ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ, ΡΕΜΒΑΣΜΟΥΣ, ΜΕ ∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ ΟΛΑ.  ΣΕ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ, ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΩΣ ΟΦΙΣ ΟΣΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ∆ΕΝ ΘΑ 

ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ. ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ

✖✖✖

Νεκροθάφτη, δεν µπορεί να είσαι τόσο κουφάλα. ΤΑ Media Phd του Θέµου δεν θα πεθάνουν ποτέ!

ΤΑ ΚΛΙΣΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΦΡΙΧΤΟ ΚΛΙΣΕ, ΑΠ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΙΧΑΙΝΟΤΑΝ Ο 

Είµαστε µια εφηµερίδα που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να 
προσβάλλει ούτε τους αναγνώστες της ούτε τους δηµοσιογράφους της

τώρα τελευταία µε κάτι ειδήµονες, µπορώ να σας πω και 
τα ΚΑΛΑ ΝΕΑ, πως, αν δεν γίνει καµιά πολιτικο-οικονοµική 
συµφορά, το 2015 θα είναι καλύτερο από την προηγούµενη 
χρονιά, άρα µπορεί να 
ξεπληρωθούν αναδρο-
µικά και κάποια δεδου-

✖✖Εκτός 
κι αν η ζωή δεν µας τα 
φέρει... ευρωκεντρικά, 
αλλά... απ’ την άλλη 
πλευρά, ξέρετε... προς 
τα εναλλακτικά, οπότε 
ΤΟΤΕ θα γίνουµε ΟΛΕΣ 
ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΙΣΣΕΣ 
τηλεστάρ, αν θέλου-
µε να έχουµε δουλειά! 

 Θα ξεκινά η µέρα και θα κλείνει η νύχτα µε έναν 
ύµνο στον ΣΩΤΗΡΑ-ΗΓΕΤΗ και ενδιαµέσως θα λέµε 

πιο σωστό δρόµο για τον πάτο. Μήπως θα ’χαµε κερδίσει 
κάτι παραπάνω αν τους καταστρέφαµε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
εγκαίρως, πριν µας «την κάνουν» µνηµονιακά, όπως µας 

την έκαναν τελικά; 
κτρονικός µιντιακός κόσµος να ’ναι λιγότερο 
«χάρτινος τίγρης», να ’ναι πιο αποκαλυπτικός 
(αν και δεν το πολυβλέπω καθώς τους την έχουν 
στηµένη από παντού τα αντισυστήµατα) και να 
’ναι και πιο ανεξάρτητος, αφού, υποτίθεται, θα 
έχει λιγότερες οικονοµικές ανάγκες (γκλουπ... 

Σ
οκάρεις, άρα υπάρχεις στην TV και τη showbiz. 
Αλλά όχι µόνο! ✖✖✖ Ποιος το ’πε… µε χίλιους 
τρόπους, συνάδελφοι του «θεάµατος»; Η Lady 
Gaga, το απόλυτο ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ, που µε την 

παρουσία της στην Αθήνα χάρισε στα… τερατάκια, τους 
θαυµαστές της, αξέχαστες στιγµές, και στα ΜΕΓΑΛΑ 
ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ των ΜΜΕ τζάµπα µαθήµατα - για όποιους 
δεν είναι πια τόσο καβαληµένοι και µπορούν να λαµβά-
νουν τα µηνύµατα. ✖✖✖ Καταρχάς, όχι ότι είµαι ειδικός, 
αλλά έχω νεαρά άτοµα στην οικογένεια και στη δουλειά 
όπου… στήνω αυτί για να καταλάβω και εγώ, ο κατ’ επιλο-

γήν διαδικτυωµένος ερηµίτης, τι συµβαίνει στ’ αλήθεια… 
✖✖✖ Αν µου βάλεις δηλαδή ένα τραγούδι της GAGA, 
µπορεί να µην το καταλάβω, όµως ξέρω ότι αυτή είναι 
που κάνει τις επαγγελµατικότερες όλων δουλειές και 
πουλάει τον εαυτό της µε… «εµπιντά» (όχι µπιντέ, άσχε-
τε, εµπιντά! Είναι όρος στα οικονοµικά για το πόσο κάνει 
µια επιχείρηση σε σχέση µε τον τζίρο της) 100.000! ✖✖✖ 

Ητοι, σε σχέση µε την αληθινή ύπαρξη, που δεν είναι δα 
και καµιά καλλονή, αλλά δεν διαθέτει και τα φυσικά χαρί-
σµατα της Μαντόνα, η Lady Gaga κατάφερε να προσδώσει 
τόσο πολλαπλάσια αξία στον εαυτό της, που είναι case 
study. Παράδειγµα προς µελέτη. Οχι την Ελεονώρα, καλά 
να ’ναι εκεί που πήγε στο αναβράζον Κανάλι Ε. ✖✖✖ Στην 
αρχή ήταν η φωνή. OK, υπήρχε, αλλά ένα εκατοµµύριο 
τουλάχιστον λαρύγγια στον κόσµο µπορούν να κάνουν 
ακριβώς τα ίδια (και άλλα πολύ… βαθύτερα). ✖✖✖ Στη 
συνέχεια τα τραγούδια, sure, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Το 
κλειδί της Gaga είναι ότι είχε την ιδιοφυΐα να µετατρέψει 
την όχι απαστράπτουσα «οµορφιά» της από αδυναµία σε 

πλεονέκτηµα! Καταρχάς µε τις µεταµφιέσεις. Αλλά και µε 
τις προκλητικές (αλλά όχι φτηνιάρικες και χυδαίες τύπου 
Μάιλι Σάιρους) εµφανίσεις, τις εµπνευσµένες σκηνικές 
παρουσίες και την αφάνταστα σκληρή δουλειά. Ετσι χτί-
στηκε το φαινόµενο Lady Gaga, και για να καταλάβεις το 
τι θαυµάσια επαγγελµατίας είναι δεν χρειάζεται να παρα-
κολουθήσεις καν συναυλία της. Μόνο και µόνο το ότι 
έκανε ηµίγυµνη δηµόσιο σόου στο επαρχιακό για τα µέτρα 
της αεροδρόµιό µας, αντί να φύγει VIP για το ξενοδοχείο 
της, δείχνει τη δύναµη της θέλησης και το absolute control 
που έχει. ✖✖✖ Στα τόσα βίντεο που δείχνουν, προσέξτε 

το πρόσωπό της: ακίνητο, απερίσπαστο από 
οτιδήποτε, συγκεντρωµένο 1.000% στην 
παράσταση, σαν µία µεγάλη ηθοποιό που 
δίνει τα ρέστα της. ✖✖✖ Οι φαν των συναυ-
λιών θα θυµούνται το εντελώς αντίθετο δείγ-
µα γραφής που είχε δώσει εδώ η RIHANNA, 
η οποία σκυλοβαριόταν, δεν ήθελε να βγει 
στη σκηνή, τα ’πε µε το ζόρι και φυσικά απο-
δοκιµάστηκε. ✖✖✖ Για να µην πολυλογώ, 
όµως, το θέµα µας δεν είναι η Lady Gaga, για 
την οποία είµαστε το σχεδόν… οτιδήποτε, 
αλλά… η Lady Liaga µεταφορικά, ήτοι τι 
µπορεί να κάνει εδώ ο ηµεδαπός τηλεστάρ 
ή άνθρωπος της showbiz ή των media γενι-
κά, για να επιβιώσει στο εξαιρετικά δυσµε-
νές περιβάλλον! Λύση Α και καλύτερη: Να 
τα ΠΑΡΑΤΗΣΕΙ! Αν έχει τα ούµπαλα, ας το 
κάνει όπως ο Γκλέτσος, ο οποίος, να το θυ-
µηθείτε, πάει για το δικό του Ποτάµι και 
βάλε. Ισως να του βγει κάτι σε καταρράκτη! 
Λύση Β: Να ΣΟΚΑΡΕΙ, αρκεί να ξέρει να 
σοκάρει και, για να ξέρει, πρέπει να κατέχει 
το όλο παιχνίδι. ∆εν αρκεί το… µπούγιο. 
Θέλει συνέπεια, συνέχεια, αναπροσαρµογή. 
Αλλιώς θα τον φάει η ίδια η ζωή και όχι ο 
ανταγωνισµός. Θα τον φάει, θα του κάνει 
delete ο πελάτης, ο θεατής, ο τηλεθεατής, ο 
αναγνώστης. ✖✖✖ Αντίπαλός του τελικά είναι 
ο ίδιος του ο εαυτός. Πάρτε, για παράδειγµα, 
αυτό που ΟΛΟΙ συζητάµε τα τελευταία χρό-
νια, ότι θέλουµε ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ στο γυαλί, 
αλλά και στην πολιτική. Ναι, αλλά… πού ’ν’ 
τα; Είκοσι χρόνια στο γύρω-γύρω της TV, π.χ., 
όπου στην πρώτη δεκαετία δεν είχαµε συνε-
χή παρουσία, γιατί µας έδιωχναν κάθε λίγο 
και λιγάκι από παντού (και έπεται συνέχεια 
µου φαίνεται…), ακούω και συµφωνώ και µε 
το παραπάνω στην ανάγκη για ΝΕΑ ΠΡΟΣΩ-
ΠΑ. Το γιατί δεν έχουν βρεθεί και είµαστε 
ακόµα στη σκηνή οι ίδιοι που ήµασταν από 
τη δεκαετία του ’90, λίγο πολύ, δεν έχει να 

κάνει µε το ότι εµποδίζει κανένα σύστηµα οποιονδήποτε. 
Απλά… ∆ΕΝ έχει εµφανιστεί. Ισως 
αύριο. Ισως µεθαύριο. Ισως τη ∆ευ-
τέρα το πρωί… ✖✖✖ Εως τη ∆ευτέ-
ρα το πρωί, όµως, ξέρω γω, Χατζη-
νικολάου είναι αυτός, που ΕΙΝΑΙ στο 
∆ΕΛΤΙΟ των ΟΚΤΩ, ανεξάρτητα από 
τα σκαµπανεβάσµατα λόγω αλλαγής 
καναλιού. ✖✖✖ Μετά ποιος ο εν 
δυνάµει ανταγωνιστής; Ο Ευαγγελά-
τος δεν είναι ακριβώς ο τύπος του 
∆ελτίου των Οκτώ και µόνο, είναι 
πολυεργαλείο. Ο µόνος άνδρας-ΝΕΑ 
ΦΑΣΗ για δελτίο είναι ο Αντώνης 
Σρόιτερ. Αντικειµενικά και όχι επει-
δή είναι στο «Πρώτο Θέµα».  ✖✖✖ 

Οµως ο συγκεκριµένος έχει µια 
διαδροµή πίσω του που περιλαµ-
βάνει πολλά, µέχρι που βγήκε στο 

«γυαλί» και ήταν σαν να του κόπηκε η λαλιά την πρώτη 
φορά. Μετά εξελίχθηκε εντυπωσιακά και, για µένα, 
συνεχίζει καλύτερος από χρόνο σε χρόνο. ✖✖✖ Θες να 
πάµε στην ψυχαγωγία; Εν αρχή ήταν η ΚΟΡΟΜΗΛΑ. Η 
αναντικατάστατη. ∆εκαπέντε χρόνια σ’ τα αφήνω 
τζάµπα και λίγα λέω, top! Μετά ήρθε η ΜΕΝΕΓΑΚΗ. 
Αλλα… 15, ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ… Και να µην την 
αγγίζει τίποτα. ✖✖✖ Η επόµενη δεν φαίνεται ακόµη 
στον ορίζοντα. ΘΑ ΦΑΝΕΙ. Μπορεί… και να ’ναι η 
«όνοµα και πράγµα» Lady Liaga και Φαίη. Μπορεί 
να γίνει νέα ΜΕΝΕΓΑΚΗ, µε την έννοια της απόλυ-
της κυριαρχίας. ∆ύσκολο ακόµη να το πεις. Οµως 
ΕΙΝΑΙ καθ’ οδόν. Κι αν… απαλλαγεί γρήγορα απ’ το… 
«ΠΑΛΤΟ» που σέρνει δίπλα της στο πλατό και στη ζωή, 
µπορεί να της συµβεί στο πι και φι (αστείο, ε; Τις ευχές 
µας για ευτυχία και υγεία µε αφορµή το νέο µέλος της 
οικογένειας). Ετσι κι αλλιώς, όµως, η Lady Liaga έχει 
µπροστά της πολλή-πολλή δουλειά για το παραπάνω 
σκαλοπάτι, όπως άλλωστε και ο φίλος µου ο Γιώργος, ο 
ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ, που την περσινή χρονιά στον 
ΑΝΤ1 βγήκε ΜΕΜΙΑΣ πολλά νούµερα µπροστά. ✖✖✖ 

Χωρίς να τους αγχώνω, επειδή σαν δίδυµο είναι νούµερο 
ΕΝΑ αυτή τη στιγµή, φέτος θα είναι µια ΚΑΥΤΗ χρονιά, 
γιατί ο βασικός αντίπαλος, το MEGA, δεν είναι κάνας χθε-
σινός, ε; ✖✖✖ Και στα πρωινάδικα και στα σόου, αλλά και 
στις ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ, όπου, αν διαβλέπω καλά, αλλάζει σιω-
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αγγίζει τίποτα. ✖✖✖ 

✖✖✖ 

Από τον «Πρετεντέρη τραµπολίνο» µέχρι
    τους εφηµεριδάδες-ΤΡΟΜΠΑ...ΛΙΝΟ.
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   Πώς σοκάρει στην TV και τη showbiz ως Lady Gaga-Liaga!!!

πηλά πλην όµως δραστικά 
την «πεντάδα» και δεν θα 
βγάζει τους σχολιαστές κάθε 
µέρα, βρέξει χιονίσει, σε 
ΟΛΟ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ, παρά µόνο 
αν είναι θέµα που ΤΟΥΣ 
ΑΦΟΡΑ. ✖✖✖ Προσπαθεί 
δηλαδή να απογαλακτιστεί 
από την περασµένη «µνη-
µονιακή», όπως τους κατη-
γορούσαν, ίσως καθ’ υπερ-
βολήν, εικόνα, να ’ναι πιο 
ΚΟΥΛ, πιο ΑΝΑΛΑΦΡΟ και, 
όταν χρειάζεται, να επιστρα-
τεύει το πλούσιο δυναµικό 
των καλών αναλυτών που 
διαθέτει… Αυτό δεν κάνεις, 
ρε συ Χρήστο, ή θα βρεθώ 
προ άλλων εκπλήξεων; Η 
Σαράφογλου, πάντως, µέρα 

µε τη µέρα στρώνει και θα ’ναι, µε τη βοήθεια των σίριαλ, 
µια ισχυρή αντίπαλος για την πρωτοκαθεδρία του δελτίου 
του ΑΝΤ1 µε τη Μαρία Χούκλη. ✖✖✖ Στο πρωινάδικο, 
όµως, που είναι και το µεγάλο ερωτηµατικό, εκεί είναι 
που παίζονται ΟΛΑ τα λεφτά και το στοιχηµατάκι για το 
τι τελικά θα συµβεί µε τον εντυπωσιακό όσο να ’ναι αιφ-
νιδιασµό µε τον ΜΑΡΚΟ ΣΕΦΕΡΛΗ. ✖✖✖ (Που, αν σου 
κάνει τη Lady Gaga live, ατάκα και επιτόπου, θα ξεραθείς. 
Αυτό είναι το µεγάλο του ΑΤΟΥ, σε έναν δρόµο που δεν θα 
πρότεινα στον Γιώργο να ακολουθήσει. Στον ΚΑΜΠΟ έτσι 
και έχεις φορέσει τακούνια, δεν ακούνε τίποτα περί ανα-
γκών του σόου, «άλλο η TV, άλλο η ζωή» κ.λπ., καθώς θα σε 
κυνηγάνε στα χωράφια για να σε ξε…θεώσουν! Εεε... 
αποθεώσουν ήθελα να πω, αποθεώσουν...) ✖✖✖ Για να 
κάνει, λοιπόν, το βήµα το MEGA και να αφήσει οριστικά 
το δίδυµο Πέτρου - Τζένης, που φέτος θα τα πήγαινε 
σίγουρα καλύτερα… ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ (!) απ’ ό,τι παντρεµέ-
νο, γιατί θα ’βγαζε τα σώψυχά του και θα «κόλλαγε» στο 
γυαλί ο κόσµος, πάει να πει ότι την έχει ΨΑΞΕΙ τη δουλειά 
και κάτι έχει δει. Τι λέει ο… ποιητής; Τι έχει δει το MEGA 
για το πρωί; Ισως την ανάγκη του κοινού… ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΙ 
ΤΟ ΧΕΙΛΑΚΙ ΤΟΥ, ιδίως αν έχει ήδη φάει στη µάπα τρεις 
ώρες ενηµερωτικό µπλα-µπλα, όπου σε κάθε κανάλι 
-έλεος!- βγαίνει κι ένας Συριζαίος και πλακώνεται µε έναν 

Νεοδηµοκράτη στου κασίδη του φορολογούµενου το 
κεφάλι. Και από κοντά ο τηλεπαρουσιαστής… µε κο-
µπιουτεράκι να µετράει αν οι παροχές είναι 15 ή 25 δισ. 
ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ στις οποίες πρέπει να βάλουν φραγµό τα 
ίδια τα ΜΕΣΑ που γίνονται τζάµπα µπαλκόνια των πολι-
τικάντηδων. Και εκείνοι ναι µεν κάνουν τη δουλειά τους, 
αλλά εµείς γιατί ΧΑΛΑΜΕ τη δική µας; ✖✖✖ Ξαναγυρίζω 
στο θέµα ΠΡΩΙΝΑ∆ΙΚΟ, που θα είναι σε λίγες µέρες τόσο 
HOT όσο ήταν και το δηµοψήφισµα για τη ΣΚΩΤΙΑ (κοτά-
ρες Σκωτσέζες, πάλι «προσκυνήσατε». Αµ γιατί δεν καλέ-
σατε τον Αλέξη να σας εµπνεύσει; ∆ίπλα ήταν, στον Πάπα. 
∆υόµισι ωρίτσες δρόµο και θα ’χε αλλάξει ο χάρτης, κορόι-
δα. Αντε, πάλι τα κεφάλια µέσα… ΧΑΛΙ-ΛΑΝΤΕΡΣ! Ο,τι και 
να του πεις τώρα του Λονδίνου, θα σου απαντά «αν τόλµα-
γες, ας έφευγες!». Αυτά τα πικρά µαθήµατα να τα δουν και 
οι δικοί µας, που παίζουν πολιτικό Ρέµο «θέλω να µπω-θέλω 
να βγω απ’ το ευρώ»!) ✖✖✖ Ολο ξεφεύγω... Πρωινάδικα 
λοιπόν το θέµα µας. ΠΕΣ, κάτι που δεν το «τρώω» δηλαδή, 
ότι το MEGA είπε να ρίξει µια «πιστολιά» κι αν πιάσει, 
έπιασε. Κάτι που ναι µεν είναι εκτός νοοτροπίας του, 
αλλά ΠΕΣ ΟΤΙ «ΣΦΥΡΙΞΕ» και του βγήκε αυθορµήτως. 
Τον ΣΕΦΕΡΛΗ τον έχετε για να κάνει πειράµατα και να 
το παίζει «παρουσιαστής εκ του προχείρου»; Μιλάµε για 
έναν ΤΡΟΜΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, ο οποίος µετά από 
χρόνια έντονης µάχης και πολέµου έγινε αποδεκτός και 
ως κορυφαίος ηθοποιός της επιθεώρησης (και ίσως όχι 
µόνο), έναν τύπο που ΠΙΑΝΕΙ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ και, 
όπως τον έχω κόψει εκ του σύνεγγυς, κάνα χρόνο τουλά-
χιστον την ψάχνει τη δουλειά µε την TV, το πού και πώς 
θα πρέπει να µπει στον χώρο της παρουσίασης και τα 
συναφή. Είµαι 1.000.000% σίγουρος ότι έχει µελετήσει 
όλες τις παραµέτρους και θα βασανίζεται ως και µετά το 
91' για το τι θα κάνει και από πού θα αιφνιδιάσει τον 
κόσµο. ✖✖✖ Το τι ακριβώς θα βγει, δεν µπορεί να το έχει 
κανείς σίγουρο. Μπορεί να είναι η πατάτα του ΑΙΩΝΑ. Μπο-
ρεί όµως και µια νέα εποχή. Σε ποιο από τα δύο θα στοιχη-
µάτιζα; Χµµ... σόρι, απλά ∆ΕΝ θα στοιχηµάτιζα. Που σηµαίνει 
ότι «όλα παίζουν». ✖✖✖ Γενικά στη νέα σεζόν, απ’ ό,τι βλέ-
πουµε, όλα τείνουν προς το λιγότερο κοµπλικέ, στο πιο 
ανάλαφρο και στο «δεν ξανάγινε», που πάει να πει ότι 
µπορείς να δεις µέχρι και τον Πρετεντέρη να σχολιάζουν 
µε τον Τσίµα, όχι από τα «παράθυρα», αλλά σε live σύνδεση 
κάνοντας ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ σαν «Το σπίτι µου σπιτάκι µου» 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. Και κάπως έτσι µπορεί κανείς να συνοψί-
σει το τι µπορεί να δούµε φέτος στο γυαλί. Κάναν «Πρετε-
ντέρη ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ», που λέει ο λόγος. ✖✖✖ Τα ίδια άλλω-
στε βλέπουµε να συµβαίνουν και στον χώρο των εφηµερίδων 
από διάφορους, από τους οποίους µάλιστα δεν το περίµενες. 
Αλλά δεν το λένε ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ. Το λένε ΤΡΟΜΠΑ...ΛΙΝΟ!!! 
Πολύ «τρόµπα», αδελφάκι µου, από σοβαρούς, υποτίθεται, 
ανθρώπους. Και το κακό, σε αντίθεση µε το Τραµπολίνο, είναι 
ότι στο ΤΡΟΜΠΑ...ΛΙΝΟ δεν υπάρχει προστατευτικό δίχτυ 
προς τα κάτω. Και ο νοών (παρα)νοείτω!!!
ΥΓ.: Είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ πια το 
ΤΡΟΜΠΑ...ΛΙΝΟ στα ΜΜΕ ευρύ-
τερα... Αλλά και στο γυαλί, απ’ ό,τι 
ακούω να λένε, κάνουν και σχεδιά-
ζουν οι κατά φαντασίαν ειδήµονες. ΟΦΙς

φιλάκια
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Μια φορά θα χρεοκοπήσει κανονικά η Ελλάδα, γιατί περισ-
σότερες δεν γίνεται, ακόμη κι αν ανατρέψουμε τα μαθηματι-
κά και κάθε άλλη επιστήμη. ✖✖✖ Αλλά ως τότε χρεοκοπούμε 
ΧΙΛΙΕΣ φορές καθημερινά σε κάθε δελτίο Ειδήσεων, σε κάθε 
τηλεοπτική εκπομπή, σε κάθε πρωινάδικο. Ε-ΛΕ-ΟΣ! ✖✖✖ 
Χρεοκοπούν τα Ταμεία, χρεοκοπούν τα υπουργεία, χρεοκοπούν 
οι οργανισμοί και την επομένη, πάνω που λες... ΟΚ, χρεοκο-
πήσαμε και ησυχάσαμε, ΦΤΟΥ ΚΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, το επόμενο 
πρωί όλοι οι δημοσιογραφοπαπαρολόγοι. ✖✖✖ ΘΑ χρεοκοπή-
σουμε, ΑΝ χρεοκοπήσουμε, ΟΤΑΝ χρεοκοπήσουμε κ.λπ. κ.λπ. 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ οι τυφλοί, εκατομμύρια οι κουφοί που παίρνουν επι-
δόματα που δεν θα έπαιρναν, κι όλα αυτά, πέρα 
από το ότι κατέστρεψαν την οικονομία και την 
κοινωνία, καταστρέφουν και τη ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ! 
Γιατί έχει χαθεί το μέτρο. Παρακολουθείς τα δελτία 
και έχει την ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ η είδηση για τον δήμαρχο 
Ζακύνθου που βρήκε τους εκατοντάδες αόμματους 
του νησιού, αλλά κι αυτός δεν πολυβλέπει καλά απ’ 
τα ματοτσίνορα με τις προειδοποιήσεις ΣΟΪΜΠΛΕ 
πως βρέξει-χιονίσει θα τη «ρουφήξουμε». ✖✖✖ Ασε 
το άλλο! ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ μειώνεται ο βασικός και οι 
συντάξεις, τουλάχιστον στην ειδησεογραφία. Με 
βάση τους υπολογισμούς τους θα πρέπει ήδη 
να... πληρώνουμε κι από πάνω για να δουλεύου-
με (κάτι που δεν αποκλείω καθόλου να συμβεί 
στο μέλλον). ✖✖✖ Η καθημερινή χρεοκοπία μας 
ξεκινά πρωί-πρωί με τον κάθε Αυτιά κι εκεί που 
νομίζαμε ότι τελείωνε με τη ΣΙΑ (Νίκο, γερά, ακό-
μη λίγο πιο μακριά) επεκτείνεται και με δύο-τρεις 
και πεντέξι δέκα νέες έκτακτες εκπομπούλες εν 
όψει εκλογών! ΕΦΙΑΛΤΗΣ! ✖✖✖ Γι’ αυτό και λέω, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μεταφέροντας τα 
αιτήματα και τα συναισθήματα όσων τηλεθεατών και ανα-
γνωστών έχουν απομείνει να μας υπομένουν: ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΟΡ-
ΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΟ-
ΠΗΣ... ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ! ✖✖✖ Ενοχλήθηκαν κάτι καλοί 
συνάδελφοι που δουλεύουν σε γραφεία Τύπου διαφόρων κομ-
μάτων από μικρά, όπως ο «Χ» στο ΠΑΣΟΚ, από τα απολύτως 
τεκμηριωμένα δημοσιεύματά μας για τους «χρυσούς μισθούς» 
που παίρνουν κάνοντας τους προπαγανδιστές και τους κλακα-
δόρους των πολιτικών και ζητάνε και τα ρέστα από πάνω! ✖✖✖ 
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε καταρχάς της άποψης: «Δε γαμιέται, 
άστε τα παιδιά να βγάλουν κάνα μεροκάματο 
τώρα που μας χτυπάει η κρίση...». Κι ας θεωρού-
με ότι πλέον είναι δημοσιογράφοι υπό αναστο-
λή άπαξ και ετέθησαν επισήμως στην υπηρεσία 
των κομμάτων. (Μήπως είναι προτιμότερο κιόλας 
αυτό από κάτι άλλους που τα τρώνε από τα κόμ-
ματα χωρίς να το ξέρουν οι εφημερίδες τους και 
τα κανάλια τους;) ✖✖✖ Από εκεί και πέρα όμως όχι 
να βγάζουν και γλώσσα επειδή τολμήσαμε να τους... 
θίξουμε! Αλλωστε υπάρχουν κάποια μη αμφισβη-
τήσιμα κριτήρια και τεκμήρια για κάθε δημοσιο-
γράφο που πήγε να κάνει το κομματικό «χωνί»... 
Πόσα έπαιρνες ΠΡΙΝ, όταν δούλευες κανονικά 
στην αγορά, και πόσα παίρνεις τώρα στην υπηρε-
σία του κόμματος!  Διότι, άμα, μάγκα μου, την καλή 
εποχή των ΜΜΕ, τότε που τράβαγαν τις κάμερες 
με τα λουκάνικα, ήσουν στα δύο χιλιάρικα μικτά 
και τώρα ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, που πολλοί συνάδελ-
φοί σου δεν έχουν να φάνε, είσαι στα τρία και στα 
τέσσερα χιλιάρικα επειδή δουλεύεις «για το κόμμα», 
τότε ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΣΚΑΒΕ! Να κρυφτείς! ✖✖✖ Αν 
όντως ήσουν στον ιδιωτικό τομέα «βολεμένος» 
κι έφυγες για να πας στο κόμμα με τα μισά λεφτά, 

τότε, εντάξει, πάμε πάσο, «γούστο σου καπέλο σου, δεν μας 
πέφτει λόγος για την τρέλα σου». ✖✖✖ Εννοείται ότι δεν μιλάμε 
για εγνωσμένης αξίας δημοσιογράφους όπως ο ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
που ήταν χρόνια στο κουρμπέτι, διευθυντής Ειδήσεων στον 
ΑΝΤ1 κ.λπ. κ.λπ. και έχει σκοτωθεί στη δουλειά και έβγαζε πολύ 
περισσότερα λεφτά απ’ ό,τι δίνει η... Δεξιά! Ο Γιάννης φαίνεται 
να είναι απ’ αυτούς που έκαναν τη μετάβαση στην πολιτική εν 
γνώσει τους ότι θα χάσουν χρήματα και δεν θα πλουτίσουν όπως 
κάτι άλλοι πριν απ’ αυτούς. ✖✖✖ Τώρα πώς του ήρθε, μη με 
ρωτάτε, άβυσσος η ψυχή του καθενός. Μπορεί και να θέλει 
να προσφέρει στην κοινωνία, κάτι που σπανίζει εν γένει στη 
δημοσιογραφία. Ομως άπαξ και έμπλεξε με την πολιτική για 
τα μισά χρήματα απ’ ό,τι έβγαζε, μπορείς να τον πεις «κορόι-
δο ψηλέ», αλλά τίποτα παραπάνω. ✖✖✖ Κάτι άλλοι, όμως, ειδι-
κά προς την πλευρά του πρώην κυβερνώντος κόμματος, που 
είχαν «ξωπεταχτεί», όπως λέει και το ΚΚΕ, από τα Μέσα τους 
(και τα έξω τους) καλά θα κάνουν να μη μιλάνε καθόλου, ΙΔΙΩΣ 
ΑΝ... ✖✖✖ Ιδίως ΑΝ έχουν... χωρίς να το ξέρουν ίσως... κάποια 
σχέση με τα μαύρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ που φυσικά δεν έχουν 
(εξ όσων γνωρίζουμε) ουδεμία σχέση με τα άλλα ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΚΟΝΔΥΛΙΑ, εκείνα του υπουργείου ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, για τα οποία 
έχει κάνει ΤΟΣΟ ΘΕΜΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ. ✖✖✖ Θα μου πείτε... Α, ΕΧ’Σ 
ΞΕΦΥΓ’! Τι σχέση να ’χουν αυτά τα δύο; ✖✖✖ Χμμ... Ενα «που-
λάκι» ήρθε και μου είπε ότι τα ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ 
που επί ΓΙΩΡΓΑΚΗ, ως γνωστόν, πολλαπλασιάστηκαν μυστη-
ριωδώς πήγαιναν κυρίως στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... Καταρχάς 
προς το εξωτερικό, υποτίθεται, για να προβληθούν, λέει, οι 
θέσεις της Ελλάδας. Ε, λοιπόν, δεν ξέρω ποιος τα ξόδεψε και 
πού ακριβώς, αλλά τελικά δεν πιάσαν και τόσο τόπο, αφού 
ΟΣΟ ξόδευε ο Γιώργος μυστικά κονδύλια τόσο περισσότερο 
μας βρίζαν τα ΞΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ. ✖✖✖ Κι αναρωτιέμαι εγώ ο πο-
νηρεμένος: μπας και κάποιοι που είχαν αναλάβει την επαφή και 
την επικοινωνία με τα διεθνή MEDIA... ξεχάστηκαν καταμεσής 
του δρόμου, ή δεν πήγαν όλα τα λεφτά στον προορισμό τους, 
όπως ήταν το αρχικό πλάνο; Οπως συνέβαινε και με τη SIEMENS; 
Λέω εγώ, μήπως... ✖✖✖ Γιατί το μόνο που θυμάμαι είναι μια 
φάση που κράτησε κάνα τετράμηνο εκεί στις πολύ αρχές του 
2010 με κάτι μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού να κάνουν 
ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ για τον Γιώργο, τον «μεγάλο εκσυγχρονιστή που 
οδηγεί την Ελλάδα στην ανάπτυξη» κ.λπ. κ.λπ. Κι όλα αυτά 
προτού ο εθνικός σφαγέας, ο Παπακωνσταντίνου, πάει και 
μαρτυρήσει ότι το έλλειμμά μας δεν είναι 9%, αλλά... 999%. 
✖✖✖ Ολες εκείνες οι ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, ιδίως από αμερικανικά και 
κάτι γαλλικά MEDIA, υποθέτω ότι θα γίναν εντελώς αυθόρμητα, 
γιατί δεν φαντάζεται κανείς ότι θα ξοδεύονταν ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΟΝ-
ΔΥΛΙΑ για να προωθηθεί το διεθνές προφίλ του Γιώργου, που 
τότε «έβλεπε» τον εαυτό του να κάνει μεταγραφή από τη Σοσι-
αλιστική Διεθνή στον ΟΗΕ... Οχι, ε; Ε, όχι βέβαια, αποκλείεται 
να κατασπαταλήθηκαν γι’ αυτόν τον ιδιοτελή προσωπικό σκοπό, 
για να εξυμνήσουν δηλαδή τον αρχηγό κι όχι την Ελλάδα... ΑΡΑ, 
ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΛΕΦΤΑ; ✖✖✖ Μήπως κάτι σκάλωσε 
στην «επικοινωνία» μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού και χά-
θηκαν στον δρόμο; Μπας και παράπεσαν σε κάναν κομματικό 
μηχανισμό για καλό σκοπό, π.χ. για την ενημέρωση της Σοσι-
αλιστικής Διεθνούς, λέω εγώ, σε σχέση με το πόσο τυχερή 
είναι που έχει τον ΓΑΠ για αρχηγό; ΠΩΣ ΜΟΥ ΗΡΘΕ; ✖✖✖ Να, 
γιατί έτσι ξαφνικά, όποτε διάφοροι άθλιοι τύποι που δεν εκτιμούν 
την ιδιοφυΐα του γεωργοπαπανδρεϊσμού τού την πέφτουν, 
εμφανίζεται αμέσως και κάτι από τη Σοσιαλιστική Διεθνή για 
να τον σώσει. Θυμηθείτε την απόδραση στην... Κόστα Ρίκα! Και 
τώρα... ω του θαύματος... η συνεδρίαση, λέει, στην Κωνσταντι-
νούπολη για τον σοσιαλισμό στον... ΑΡΑΒΙΚΟ κόσμο! Τ’ ακούς 
μία, τ’ ακούς δύο, τ’ ακούς τρεις, και αν έχεις κάνει ακόμη και 
«δόκιμος» σε site, δεν μπορεί, κάπου χτυπάει ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ... 
Ποιος αραβικός σοσιαλισμός; Πλάκα μάς κάνουν; Μπλακ χιούμορ; 

Καταπιεσμένη 
ανάμεσα στα 
αφιονισμένα 
αρσενικά τού 
«Ελλάδα έχεις 
ταλέντο», 
η Ευγενία 
θα βρει 
τον τρόπο 
να κάνει 
τα δικά της

Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να προ 

Η Νορβηγίδα 
καλλονή 
Τοβ Λιλ, 

μοντέλο και 
πολιτικός, 

τοποθετήθηκε 
για την εθνική 

ηγεσία μας: 
θέλει τον Αλέξη!
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          ΟΦΙς
φιλάκια

Το τελευταίο που ’χει απομείνει είναι... της Συρίας, διότι όλα τα 
άλλα τα τάχα μου σοσιαλιστικά «κολλητάρια» του Γιωργάκη, 
όπως π.χ. ο Καντάφι, είναι στα θυμαράκια! ✖✖✖ Οπότε για ποιον... 
ΑΡΑΒΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ κάνουν συνέδριο; Ποιον κοροϊδεύουν; 
Μήπως εννοούν... ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΟ; Θα ’ταν πιο πιστευτό. ✖✖✖ 
Κι αλήθεια, πού βρίσκονται τόσα λεφτά για να κάνουν συνεχώς 
διακοπές σε συνέδρια, σαν να ήταν... γιατροί ή δικηγόροι offshore 
κάποιοι δήθεν ηγέτες, δήθεν κομμάτων, δήθεν σοσιαλιστικών 
χωρών; ΑΝ τα πληρώνει όλα ο ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ, να πω «πάσο». 
Αλλά, αν δεν τα χώνει αυτός, κάποιος άλλος πρέπει να τα ’χωνε, 
για να τυγχάνει μάλιστα και ιδιαίτερης προβολής αν χρειαστεί. 
✖✖✖ Προσωπικά ξαναλέω ότι δεν περνά καν απ’ το μυαλό μου 
ότι μια τέτοια επαναστατική ΘΕΣΗ-ΘΕΣΜΟΣ, όπως η προεδρία 
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, μπορεί και να ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Το 
αποκλείω. Και το ’πα και... στο «πουλάκι», για το οποίο λέγαμε, 
που επιχείρησε να συνδέσει το όλο θέμα με τα μυστικά κον-
δύλια του ΥΠΕΞ, ότι αυτά είναι μπαρούφες που ΟΥΤΕ Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν κατάφερε να αποδείξει! ✖✖✖ Γιατί, όπως το πάνε, στο 
τέλος θα μας πουν ότι ο Γιώργος αγόρασε με τα λεφτά αυτά και 
κάνα αυτοκινούμενο γυμναστήριο που τον ακολουθεί διακριτι-
κά όποτε θέλει να κάνει την ανάγκη του... σε βαράκια, διάδρομο 
κ.λπ. κ.λπ. Αλλά ας μη ρίχνω τέτοιες επικίνδυνες ιδέες, εποχές 
που είναι. ✖✖✖ Αντίθετα, μου φαίνεται ότι από δημοσιογρα-
φικό ένστικτο μπορεί να βρίσκομαι μπροστά στην αποκάλυ-
ψη του γιατί ο ΓΑΠ είχε ΤΣΑΚΙΣΤΕΙ τότε με το ποδήλατο. Η 
επικρατούσα θεωρία, ότι πήγε ν’ αλλάξει κάτι εν κινήσει και 
έφαγε τα μούτρα του, κλονίζεται μπροστά σε ΑΠΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
που μας συνέβη: πήγαμε ένα παιδικό ποδήλατο, που χάλασε 
το μπροστινό του φρένο, δύο φορές στον ίδιο ποδηλατά κι 
αμέσως ξαναχάλασε και το παιδάκι ξανάπεσε. Πού είναι η 
δημοσιογραφική αποκάλυψη; Στο ότι αυτός ο ασυνείδητος 
ποδηλατάς είναι ο ίδιος στον οποίο πήγαινε τότε ο Γιωργάκης, 
αλλά μετά τον έκοψε και πήγε σ’ έναν άλλο. ✖✖✖ Ρε, μπας και 
του ’χουν κάνει... κάνα σαμποτάζ, σαν την ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟ-
ΦΟΝΙΑΣ κατά του Καραμανλή, και τον κατηγορούσαμε άδικα 
ότι είναι ΑΤΖΑΜΗΣ; ✖✖✖ Γιατί όλα μπορείς να τα πεις για τον 
Γιώργο, αγύμναστο όμως και απροετοίμαστο δεν μπορείς να 
τον πεις! ✖✖✖ Επ’ ευκαιρία, μίλησα σε παλαιούς καραμανλολό-
γους συναδέλφους, οι οποίοι εξακολουθούν να κάνουν παρέα 
με τον Κωστάκη τον κοπανατζή, και μου εκμυστηρεύτηκαν πως 
ούτε του ίδιου του πολυαρέσουν αυτές οι δικαστικές έρευνες 
για την απόπειρα δολοφονίας του... ✖✖✖ Διότι είδε πως δεν 
πείθεται ο κόσμος, και αντίθετα συζητά ότι ο Κώστας το κάνει 
επίτηδες για να ξαναγίνει συμπαθής, να επανέλθει στα κοινά 
κ.λπ. κ.λπ. ✖✖✖ Ξετυλίγοντας λοιπόν το κουβάρι, φαίνεται ότι η 
υπόθεση «σπρώχτηκε» καταρχάς από κάποιους καραμανλικό-
τερους του Καραμανλή, που νόμιζαν ότι έτσι 
θα «κάνουν παιχνίδι», έφτασε η υπόθεση στον 
εισαγγελέα, ο οποίος ΔΕΝ μπορούσε να κάνει 
κάτι άλλο απ’ το να διατάξει τη δίωξη κατά 
αγνώστων. (Με συγχωρείτε, μήπως εσείς πή-
γατε να σκοτώσετε τον Καραμανλή; Α, όχι. 
Συγγνώμη για την ενόχληση. Μπας και ξέρετε 
κάναν άλλον; Κάπως σαν τις διαφημίσεις για το 
«τι ώρα είναι» του Πορτοσάλτε στον ΣΚΑΪ.) ✖✖✖ 
Αλλωστε, όπως είπε και πασίγνωστος Καρα-
μανλόπαις, αν υπήρξε απόπειρα δολοφονίας 
κατά Καραμανλή, ο ανακριτής θα πρέπει να 
φωνάξει πρώτον-πρώτον τον ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ, 
ΤΟΝ ΣΟΥΒΛΑΤΖΗ που τον μπούκωνε στις 
ΔΙΠΛΕΣ ΠΙΤΕΣ και τα κοντοσούβλια! Από κάτι 
τέτοιο, ΝΑΙ, μπορεί να πήγαινε άκλαυτος ο 
Κωστάκης. ✖✖✖ Σκιάχτηκε ο κόσμος πρωί-πρωί με το πρωτο-
σέλιδο στα «Νέα»: «Το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα εδώ...» κ.λπ. κ.λπ. με 
αφορμή... τα 25 εκατομμύρια κουκιά που είχε πάρει ο Μπένι... 

Ωπα, ρε παιδιά, μην τρομάξουμε και τον γενικό πληθυσμό και 
πάει «καρφί» να ψηφίσει οτιδήποτε αντι-ΠΑΣΟΚ! ✖✖✖ Υποθέ-
τω ότι η λαοπρόβλητη εφημερίδα το ’κανε για καλό, αλλά, απ’ 
ό,τι άκουσα, πολύς κόσμος το εξέλαβε σαν... απειλή. («Ωχ! 
Ακόμη εδώ είν’ αυτοί; Μπα σε καλό τους, μας κόψανε τη χολή!») 
✖✖✖ Είπαμε να μην εξαφανιστεί το Κίνημα, αλλά μην το φου-
σκώνουμε και πολύ, γιατί ο κόσμος, για λόγους που... ειλικρινά 
(!) ΔΕΝ έχω αντιληφθεί, το ’χει πάρει από κακό μάτι. Δεν μπορεί, 
κάποια παρεξήγηση θα ’γινε, γιατί, απ’ ό,τι ακούω από τους 

Πασόκους υπουργούς... ΣΩΣΑΝΕ, λέει, 
τη χώρα! ✖✖✖ Υπό αυτή την έννοια, δεν 
ξέρω αν η ΦΩΦΗ ήταν η καταλληλότε-
ρη επιλογή για εκπρόσωπος του Βενι-
ζέλου, μια που μυρίζει πολλή και δια-
χρονική «πασοκίλα», ρε παιδί μου. ✖✖✖ 
Εχει περάσει και κάποιος καιρός από την 
εποχή του «ΟΛΟΙ ΦΩΦΗ» και τώρα κυ-
μαινόμαστε ανάμεσα στο «όι-όι, η Φώφη» 
και στο «όχι πάλι Φώφη» στην καλύτερη 
περίπτωση. ✖✖✖ Δεν βάζαν καλύτερα 
την Εύα Καϊλή, να ’χει και ο Τύπος κάθε 
μέρα γιορτή; ✖✖✖ Οσον αφορά στην 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου και τον φόβο 
επεισοδίων, έχουμε μια αποτελεσματική, 
παρότι όχι και τόσο πρωτοποριακή, ιδέα 
που την εφάρμοσε ήδη και το NOVA: 
όποιος έβλεπε από το NOVASPORT1 τη 
μετάδοση του ΠΑΟ - Ολυμπιακός ούτε 
που κατάλαβε ότι έγιναν τα χειρότερα 
επεισόδια! ✖✖✖ Αυτούς τους ίδιους πε-

ριγραφείς να βάλουνε να πούνε και για την παρέλαση και δεν 
θ’ ανοίξει μύτη. ✖✖✖ Οχι ότι φταίνε τα παιδιά, γιατί το σκεπτικό 
του νόμου που είναι βλακωδώς παρανοϊκό ερμηνεύτηκε κατά 
γράμμα προφανώς από το κανάλι! ✖✖✖ Ομως, σ’ αυτό το ματς 
η είδηση ήταν ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ, όπως και στην περασμένη 
παρέλαση η ΕΙΔΗΣΗ ήταν ότι την έπεσαν στον Παπούλια, κι 
όχι ότι πέρασε κανονικά η μπάντα του δήμου! ✖✖✖ Αντε, γιατί 
μ’ αυτούς τους ηλίθιους νόμους ελέγχου του Τύπου που ’χουν 
βγάλει θα ξεχάσουμε και τα βασικά! Σύμφωνα με το σκεπτικό 
τους... δεν θα είχε μεταδοθεί ποτέ η ΕΙΔΗΣΗ της δολοφονίας 
του Αιγύπτιου προέδρου ΣΑΝΤΑΤ που έγινε κατά τη διάρκεια 
ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ. ✖✖✖ Εκεί που τα στρατεύματα σταμάτησαν 
ξαφνικά, γύρισαν προς τα θεωρεία και άνοιξαν ΠΥΡ κατά των 
επισήμων! ✖✖✖ Για την ιστορία, δίπλα στον Σαντάτ καθόταν ο 
Μουμπάρακ που τη γλίτωσε παρά τρίχα, έγινε πρόεδρος κ.λπ. 
κ.λπ. και μετά κατέληξε εκεί που κατέληξε. ✖✖✖ Ας μη δίνω 
κακές ιδέες και καλού κακού οι αρχές ασφαλείας που θα 
προστατεύουν την 25η Μαρτίου τους επισήμους στις παρε-
λάσεις ας ψάχνουν τους παρελαύνοντες πιτσιρικάδες μην 
έχουν πάνω τους τίποτα μικροσκοπικές κρεμούλες τύπου 
DANETTE και τις εκσφενδονίσουν κατά των επισήμων, δια-
σπώντας ύπουλα τον αντιγιαουρτικό ΚΛΟΙΟ! ✖✖✖ Τρελά 
πράγματα ζούμε! ΤΕΚΜΗΡΙΟ λέει για τη... σοφίτα που νομιμο-
ποίησες! Κι αν έχει και WC δίπλα στην κουζίνα, τη γ... σες, αδελ-
φάκι μου! Εκτός κι αν έχεις ακόμη την τουαλέτα εκτός σπιτιού, 
όπως εκεί πέρα στην αυλή, όπως την είχαν οι πιο πολλοί σημε-
ρινοί Πασόκοι αξιωματούχοι προ του ’81, τότε που δεν τους 
ήξερε ούτε ο θυρωρός τους! ✖✖✖ Τότε θεωρείται WC σε ημιυ-
παίθριο και απαλλάσσεται ως ζωοτροφή εν δυνάμει! Α, δεν 
πάει άλλο! ✖✖✖ Ή εμείς θα τους τρελάνουμε, αδέρφια, ή αυτοί! 
Στο ΧΕΡΙ ΜΑΣ είναι. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε και κά-
νουμε, απ’ ό,τι βλέπετε, ό,τι μπορούμε. ΘΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΜΕ 
μέχρι τέλους τους πολιτικάντηδες και τους κολαούζους τους σ’ 
όποιο κόμμα κι αν βρίσκονται! Οπως λέει κι η ΤΑΣΟΥΛΑ, είμαστε 
CHECK-MACHINE! ✖✖✖ Αμί, τι νουμίζατ’!

Και η ΤΖΟΥΛΙΑ κάνει κόμμα, 
όπως ανακοινώνει 
στο «PLAYBOY». 

Για αγανακτισμένους, 
αλλά ΟΧΙ ΞΕΝΕΡΩΤΟΥΣ

Η φοβερή Τασούλα της σούπερ διαφήμισης που ΕΧΕΙ ΞΕΦΥΓΕΙ, 
τα ’χε βγάλει ΟΛΑ για την πρωτοπόρο «LIFO». Μ’ ακούς, Μήτσο μ’;

βλέψουμε μια χρεοκοπία της προκοπής
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ΚΟΥΡΑΓΙΟ, ΠΕΤΡΟ

Ενημερώνουμε ότι ανήμερα 25ης 

Μαρτίου ο συγγραφέας  Πέτρος 

ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ δεν θα δεχτεί 

συλλυπητήριες επισκέψεις κατ' 

οίκον. Οποιος θέλει ας διαθέσει 

χρήματα στο τούρκικο Μνημείο Γενίτσαρων.

ΥΓ.: Κουράγιο, Πέτρο. Μία μέρα είναι, θα 

περάσει, με τους γκιαούρηδες που 'μπλεξες!

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ∆ΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΛΟΞΟΥΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ!
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Του Κώστα Μπουρούση

Τώρα που το εκλογικό δίληµµα «Brexit ή Bremain» µε-
τουσιώθηκε στην εύκολη, σχεδόν φτηνή, µα απολύτως 
υπαρξιακή διελκυστίνδα µεταξύ Μεγάλης Βρετανίας 
και Μικράς Αγγλίας, τώρα είναι που ανακύπτουν οι 
παράπλευρες µεν, βαριές κι ασήκωτες δε απώλειες της 
απόφασης των Βρετανών να κουνήσουν το µαντίλι 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Φυσικά και το πρώτο πράγµα 
που σκέφτηκες είναι τα αποπλανητικά στιγµιότυπα των 
γλουτών της Πίπα Μίντλετον, εκείνων που εξέθρεψαν 

µύριες όσες φαντασιώσεις µικρών και µεγάλων αγοριών 
σ’ όλα τα µήκη και πλάτη της Γηραιάς Ηπείρου. Η υπόνοια 
ότι πλέον θα πωλούνται αποκλειστικά στη µαύρη αγορά 
µεγαλώνει γρηγορότερα κι από το εθνικό υπερεγώ των 
Βρετανών. Για να µη θυµηθεί κανείς τις εµβληµατικές 
Βρετανές µοντέλες, τις εκπάγλου οµορφιάς αδελφές 
Ντελεβίν. «Και τώρα τι θα απογίνουµε χωρίς την Κάρα και 
την Πόπη;» αναρωτιέται ενδόµυχα, σχεδόν βαυκαλίζεται 
ο µέσος Ευρωπαίος πολίτης. Με το δίκιο του. Αλήθεια, 
τι µέρα θα ξηµερώσει για τους υπόλοιπους 27, της πα-
τρίδας µας συµπεριλαµβανοµένης, χωρίς τα fish & chips, 

τον Χάρι Πότερ και το νέκταρ του άγνωστου θεού της 
µπαρότσαρκας, ήτοι του τζιν; Χωρίς ξέπνοους από το 
αλκοόλ και την κραιπάλη ηµίγυµνους Αγγλους τουρίστες 
στα Μάλλια και στο Φαληράκι; Χωρίς τα φωτογραφικά 
ντοκουµέντα για τις ασωτίες του πρίγκιπα Χάρι και δίχως τα 

καπέλα -πάντα σεταρισµένα µε τα ταγέρ- της βασίλισσας 
Ελισάβετ; Κακά τα ψέµατα, δεν υπάρχει τοµέας της ζωής 
και της καθηµερινότητας που θα µείνει ανεπηρέαστος 
µετά το αναπάντεχο Brexit, η εξέλιξη του οποίου θύµισε 
κάτι από ελληνικές εθνικές εκλογές του 2000 - ήσουν κι 
εσύ εκεί, στους βραχύβιους πανηγυρισµούς της Ρηγίλλης; 
Ακόµη και οι ντόπιοι σεφ αναµένεται να βρεθούν σε 
παροιµιώδη αµηχανία τώρα που τα role model τους, ο 
αιώνιος έφηβος Τζέιµι Ολιβερ και ο αενάως δύσθυµος 
Γκόρντον Ράµσεϊ θα συγκαταλέγονται πια στα είδη υπό 
εξαφάνιση πλάι στην Καρέτα-Καρέτα, τη Μονάχους-
Μονάχους και τον Κορµοράνο του ∆έλτα του Νέστου. 
Μάλιστα, µετά την άµεση σκληρή απάντηση της ηγεσίας 
της Ε.Ε. στην απόφαση των Βρετανών, δεν αποκλείεται 
ακόµη και το ενδεχόµενο η µουσική σκηνή της Γηραιάς 
Αλβιώνας να τεθεί υπό απαγόρευση στα εναποµείναντα 
κράτη-µέλη της Ενωσης ως αντίποινο. Πλέον, η Αντέλ, 
o Ελτον Τζον, οι Beatles, o Στινγκ, ο Κάλβιν Χάρις, 
ακόµη-ακόµη και ο Τζορτζ Μάικλ θα απαγορευτούν 
διά ροπάλου - εντάξει, µέσω ευρωπαϊκής οδηγίας. Ο 
µόνος τρόπος να τους ακούει κανείς θα είναι σε κάποιο 
σκοτεινό και υγρό υπόγειο µέσω παράνοµων ποµπών, 
όπως ακριβώς συνέβαινε µε το BBC στην Κατοχή. Χέρι 
µε χέρι (και όχι torrent µε torrent) και µε µυστικότητα 

BREXIT-O-LOGY
Μια υπόθεση εργασίας για τη 
ζοφερή αποβρετανοποίηση 

του νέου κόσµου που 
ξηµερώνει µετά το Brexit

Υ
πάρχουν πολλοί λόγοι για 
να αγαπάς ή να µισείς 
τους Αγγλους, πλην του 
γεγονότος ότι είναι κατά 

κανόνα οι πιο ενοχλητικοί τουρίστες. 
Ιδίως στα νησιά µαζικού τουρισµού.  
✖✖✖ Μπορεί π.χ. να τους µισείς 
επειδή σνοµπάρουν όλους τους 
ξένους και ειδικά τους Ελληνες 
για τους οποίους έχουν εδώ και 
δεκαετίες τη χειρότερη άποψη, 
παρότι τους δώσαµε τον «δικό 
µας» Φίλιππο να κάνει παρέα 
τόσα πολλά χρόνια στην Ελισάβετ. 
✖✖✖ Μπορεί να τους το κρατάς απ’ 
τα φοιτητικά σου χρόνια, αν έχεις 
βγάλει καµιά σχολή εκεί, µες στη 
µαυρίλα και τη βροχή, ειδικά τις 
εποχές που το Λονδίνο δεν ήταν η 
µητρόπολη του κόσµου. (Πόσο µάλ-
λον αν σπούδαζες στο Σάντερλαντ.) 
✖✖✖ Μπορείς να τους το φυλάς 
γιατί λύσσαξαν να συκοφαντούν 
τους κατά γενική οµολογία επιτυ-
χηµένους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του 2004 και φαγώθηκαν να τους 
θάψουν και να τους υπονοµεύσουν 
προτού καν τους αναλάβουµε! Να 
µην ξεχνάµε κιόλας ότι µας είχαν 
πάρει στο ψιλό όταν σηκώσαµε 
το Πανευρωπαϊκό και, παρότι, 
όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, 
δηµιουργήσαµε κατά κάποιον 
τρόπο σχολή, εκείνοι έλεγαν ότι 
ουσιαστικά καταργήσαµε το 
ποδόσφαιρο. (Εδώ που τα λέµε, 
είχαµε κρύψει λίγο την µπάλα.) 
✖✖✖ Πολύ σοβαρότερος λόγος 
για να τους αντιπαθείς είναι αν έχεις ή είχες παντρευτεί Αγγλίδα, που 
είναι το ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι (θα έπρεπε να) είναι η Ελληνίδα. Τα 
συλλυπητήριά µας και σε αυτούς που µεγάλωσαν µε Αγγλίδα µητέρα, 
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων βεβαίως-βεβαίως. ✖✖✖ Γενικά µπορείς να 
βρεις ό,τι λόγο θες για να µην τους γουστάρεις, όπως π.χ. ότι οδηγούν 
ανάποδα επιµένοντας ότι αυτό είναι το κανονικό, ή ότι... µας εγκατέ-
λειψαν στην «ελευθερία µας», αφού έδιωξαν τους Τούρκους και δεν 
µας έκαναν κι εµάς µια ωραία κανονική αποικία να προκόψουµε, 
όπως είναι η Ινδία (µετά από έναν εύλογο αγώνα ανεξαρτησίας). 

✖✖✖ Το πρόβληµα είναι ότι για τους ΧΙΛΙΟΥΣ λόγους που έχεις εσύ να 
ΜΗΝ τους γουστάρεις, αυτοί έχουν δέκα χιλιάδες επιπλέον, διότι α) 
απεχθάνονται τους πάντες και τα πάντα, µε προτεραιότητα τους γειτο-
νικούς λαούς και β) δεν δίνουν ΠΕΝΙ ή αλλιώς δεκάρα τσακιστή για το 
ποιος τους αντιπαθεί και ποιος όχι! ✖✖✖ Γι’ αυτό άλλωστε και εκτός από 
πατρίδα του ποδοσφαίρου και του ροκ εντ ρολ (και της πανκ φυσικά) 
υπήρξαν οι αρχιερείς του σνοµπισµού και του φλεγµατικού χιούµορ. 
Του λεγόµενου και βρετανικού - διόλου τυχαία! ✖✖✖ ∆ύο σπάνιες στις 
ηµέρες µας ιδιότητες, το να είσαι σνοµπ εκεί που πρέπει (αλλά κι εκεί 

που γίνεται γαϊδουριά!) και το να µπορείς να χαµογελάς σαρκαστικά 
για ζητήµατα που άλλοι χτυπιούνται και σπαράζουν, χαρακτηρίζουν 
εν γένει τους Αγγλους. ✖✖✖ Και ίσως υπ’ αυτό το πρίσµα να µπορεί 
να ερµηνευτεί η για πολλούς ακατάληπτη απόφασή τους για το 
Brexit! Τουλάχιστον για την άρχουσα ΤΑΞΗ της Μ. Βρετανίας, όπου 
ακόµη υπάρχει ο σνοµπισµός έναντι της ηπειρωτικής Ευρώπης (the 
Continent), είναι επιεικώς διαχρονικός! Ξεπερνά δηλαδή και την έν-
νοια του χρόνου!  ✖✖✖ Είναι τέτοια η απέχθειά τους για οτιδήποτε είναι 
πέρα απ’ το Κανάλι, που θα προτιµούσαν να πυροβολήσουν τα πόδια 
τους (όπως ενδεχοµένως έκαναν), παρά να απαγορεύσουν το κυνήγι της 
αλεπούς, όπως τους επέβαλε ο βίαιος παρότι ηµιτελής εξευρωπαϊσµός 
τους. ✖✖✖ Από την άλλη πλευρά, το φλεγµατικό βρετανικό χιούµορ 
σίγουρα θα τους χρειαστεί αν αποδειχθεί ότι τελικά στην πορεία για 
την ανάκτηση της... ανεξαρτησίας τους, όπως επιµένουν ακολουθώντας 
τον γραφικό ευρωσκεπτικιστή Φάρατζ και τον πολυτάλαντο, πρώην 
δηµοσιογράφο και δήµαρχο ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ, χάσουν το µισό 
τους βασίλειο! ✖✖✖ Τι είδους ανεξαρτησία θα είναι αυτή, δηλαδή, άµα 
βρουν την ευκαιρία και την κοπανήσουν οι Σκωτσέζοι, που καραδοκούν 
κάποιους αιώνες τώρα, πόσο µάλλον οι Ιρλανδοί; Αµ... οι Ουαλοί; ✖✖✖ Εδώ, 
απ’ ό,τι φαίνεται, µπορεί να αυτονοµηθεί µέχρι και το Λονδίνο όπου 

Ποδόσφαιρο, ροκ, 
µίνι, µοντέλα, Lotus 

και E-Type, ελευθερία 
Τύπου και TV, τι άλλο 

δηλαδή να προσφέρει 
η Αγγλία στην υφήλιο;
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Τζέιµς Μποντ, Aston Martin και BBC: Το Νησί δεν είναι µόνο ο Φάρατζ και οι άλλοι παλαβοί

Αν ζούσε η 
Θάτσερ θα 
τον έπνιγε 
τον Κάµερον 
σαν 
κοτόπουλο

όπως είναι η Ινδία (µετά από έναν εύλογο αγώνα ανεξαρτησίας). ηµέρες µας ιδιότητες, το να είσαι σνοµπ εκεί που πρέπει (αλλά κι εκεί απ’ ό,τι φαίνεται, µπορεί να αυτονοµηθεί µέχρι και το Λονδίνο όπου 
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που θα θυµίζει τουλάχιστον βιοµηχανική κατασκοπεία 
θα διακινούνται και οι περίφηµες βρετανικές τηλεοπτικές 
σειρές. Ο Μπένεντικτ Κάµπερµατς ως Σέρλοκ Χολµς θα 
ενέχει πλέον θέση συµβόλου της αντίστασης, ενώ έµπειροι 
χάκερ σε ρόλο µαυραγοριτών θα αναλαµβάνουν πλέον 
τα ψώνια από το βρετανικό online shop Asos.com. Το 
αφόρητα ρετρολάγνο ελληνικό κοινό εννοείται ότι θα 
απολέσει εµβληµατικές live εµφανίσεις σαν εκείνες της 
Σαµάνθα Φοξ -ωιµέ, ωιµέ- ενώ το πλήγµα αναµένεται 
µεγάλο και για τους αεικίνητους θεατρανθρώπους του 
τόπου µας, µια και πλέον µε δυσκολία θα µπορούν να 
εξασφαλίσουν τα δικαιώµατα σαιξπηρικών κειµένων για 
τα µετα-µεταµοντέρνα ανεβάσµατά τους. Ανακούφιση. 
Τι θα γίνει µε την προγραµµατισµένη παράσταση του 
«Mamma Mia» µε πρωταγωνίστρια τη ∆έσποινα Βανδή; 
Προφανώς και θα επιλεγεί πλέον κάποιο άλλο κλασικό 
κείµενο, όπως το «Οι Σουλιώτισσες The Musical», αφιε-
ρωµένο φυσικά σ’ εκείνους που ονειρεύονται µε λαχτάρα 
το Grexit. Ζήτηµα χρόνου είναι το τέλος του debate για τα 
Γλυπτά του Παρθενώνα µεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, 

µια που τώρα θα κόψουν ακόµη και την καληµέρα, ενώ 
σε µείζον ζήτηµα αναµένεται να αναδειχθεί η διεκδίκηση 
της συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ (βλ. «Το Νησί») 
από την πατρίδα που τη γέννησε κι από εκείνη που την 
ανέδειξε. Αλήθεια, η Εµίλια Κλαρκ (κατά κόσµον Καλίσι) 
και ο Κιτ Χάριγκτον (βλ. Τζον Σνόου) θα µπορέσουν να 
συµµετάσχουν στα γυρίσµατα του έβδοµου κύκλου του 
«Game of Thrones» ή θα ανακηρυχτούν προϊόντα ΠΟΠ 
χωρίς δικαίωµα συµµετοχής σε τηλεοπτικές σειρές που 
προβάλλονται εκτός Ηνωµένου Βασιλείου; Ολα να τα 
περιµένεις από ανθρώπους που οδηγούν στην αριστερή 
πλευρά του δρόµου. Τελικά, ο µόνος που δικαιούται 
να επιχαίρει είναι ο Χιου Γκραντ. Οχι για το Brexit, αλλά 
επειδή πλέον περιορίζονται οι πιθανότητες οι όπου Γης 
fans του να βλέπουν τις ρυτίδες του να γεµίζουν τη 

µεγάλη οθόνη αντ’ αυτού. Ευνοηµένοι είναι σίγουρα 
και οι διάσηµοι πολίτες του κόσµου εκτός Βρετανίας, 
αφού µε την ηρωική έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. θα 
απαλλαγούν οριστικά από τη δαµόκλειο σπάθη των 
γκολ του Ααρον Ράµσεϊ - πλέον το σκοράρισµά του 
Ουαλού ποδοσφαιριστή θα επηρεάζει το ισοζύγιο ζωής 
ή θανάτου αποκλειστικά διασηµοτήτων µε βρετανικό 
διαβατήριο. Τέλος, ο Τζέιµς Μποντ από κατάσκοπος 

µε οικουµενική δράση (και ευθέως ανάλογη απήχηση) 
θα είναι απλώς ένας τοπικός ήρωας, ένας καλός σαµα-
ρείτης µε κοιλιακούς που θα λαµβάνει εντολές από τα 
ανεµοδαρµένα ύψη της κοµµωτικής τέχνης, ήτοι τον 
Brexit-ολάγνο Μπόρις Τζόνσον. Εκτός κι αν ο 007 βγει 
στο αντάρτικο ως διπλός κατάσκοπος στην υπηρεσία 
της Ανγκελα Μέρκελ. Αλαλα τα χείλη του Μίστερ Μπιν. 
Oh, dear, όπως θα αποφαινόταν και η θεά Μάγκι Σµιθ. 

κατοικούν, ψηφίζουν και περνούν ζωή χαρισάµενη κάτι τυπάκια 
που δεν έχουν καµία σχέση µε τους συνταξιούχους και τα βλαχαδερά 
του Βορρά που έδωσαν ισχνή πλειοψηφία στο BREXIT! ✖✖✖ Είναι 
πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί µια απόφαση µε την οποία διαφωνεί 
στη συντριπτική της πλειοψηφία η νεολαία, αλλά και η δηµιουργική 
κατηγορία των Αγγλων απ’ τα 25 έως τα 50 και βάλε, που γεννήθηκαν ή 
ευεργετήθηκαν από τη νέα Μεγάλη Βρετανία της µετά ΘΑΤΣΕΡ εποχής!  
✖✖✖ Καθότι εδώ που τα λέµε, 
δύο ήταν οι µεγάλοι Αγγλοι του 
αιώνα, πλην βασιλέων, για 
να µην παρεξηγούµεθα απ’ 
τους αυλικούς και τις κυρίες 
των τιµών, ο Ουίνστον και η 
Μάργκαρετ. Και οι δύο στην 
εποχή τους κατάφεραν το 
αδιανόητο και συνέτριψαν 
ιδεολογικά, πολιτικά, στρα-
τιωτικά και οικονοµικά τον 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ και των 
δύο άκρων σε όλα τα επίπεδα. 
Αυτά είναι ΓΕΓΟΝΟΤΑ και 
όχι εκτιµήσεις - ανεξάρτητα 
από τις συµπάθειες και τις 
προτιµήσεις του καθενός. 
✖✖✖ Από εκεί και πέρα δεν 
µπορούν να αµφισβητηθούν 
ούτε δύο ακόµη, ιδιαίτερα βρετανικά χαρακτηριστικά, που θα έπρε-
πε να ενδιαφέρουν ειδικά τους ανθρώπους των ΜΜΕ. Το ένα είναι 
η αληθινή ελευθερία του ΛΟΓΟΥ, που πραγµατικά για πρώτη φορά 
κατοχυρώθηκε και προστατεύτηκε συνταγµατικά στην Αγγλία, όταν 
στα αλλά κράτη κρέµαγαν τους... οµολόγους µας, τρόπος του λέγειν, 
ΑΝΑΠΟ∆Α! Το άλλο, που είναι τόσο εγγλέζικο όσο και το ποδόσφαιρο, 
είναι η ΕΠΙΣΤΗΜΗ της ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, που αναπτύχθηκε και 
δοξάστηκε µε τα πιο φωτεινά αλλά και τα πιο µελανά χρώµατα στη Βρε-
τανία όταν εδώ δεν έβγαινε... ούτε ΦΕΚ! Η µεγάλη ΣΧΟΛΗ της αγγλικής 
δηµοσιογραφίας -είτε εκφράζεται µέσω των TIMES (παλαιότερα), του 
GUARDIAN και του OBSERVER (µετέπειτα) για να µιλάµε για σοβαρά 
έντυπα, είτε µε τη δική τους εφεύρεση, τη ΦΟΝΙΚΗ ΤΑΜΠΛΟΪΝΤ 

δηµοσιογραφία, όπου ο κιτρινισµός έγινε... ΤΕΧΝΗ φτάνοντας σε 
ανατριχιαστικά επίπεδα- είναι το Α και το Ω του κλάδου. Η αλφαβήτα, 
για την ακρίβεια, που συµπλήρωσε ενδιαµέσως η άλλη µεγάλη σχολή, 
αυτή της Αµερικανικής ∆ηµοσιογραφίας, που βέβαια είχε τη βάση της 
στην αγγλική. ✖✖✖ Για να µη µιλήσουµε για το BBC, το οποίο, πέρα 
από «Παρθενώνας της Τηλεοπτικής Ενηµέρωσης», για πολλά-πολλά 
χρόνια (άσχετα µε το πόσους... παιδεραστές και ανώµαλους έκρυβε 

µέσα του) ήταν ειδικά για 
µας τους Ελληνες... µοναδικό 
σχεδόν µέσο επικοινωνίας µε 
την αλήθεια στις δύσκολες 
εποχές. Γερµανική κατοχή, 
χούντα, όλοι πρώτα BBC και 
µετά Deutsche Welle άκου-
γαν για να ξέρουν τα βασικά. 
✖✖✖ Ελπίζω να µη φτάσουµε 
και σήµερα στο σηµείο να... 
νοσταλγήσουµε το BBC, αν 
ευοδωθούν τα σχέδια ορισµέ-
νων να κλείνουν ένα κανάλι 
και µία εφηµερίδα τον µήνα 
ή το τρίµηνο.  ✖✖✖ Τέλος, για 
ολοκληρώσουµε τον κύκλο 
της βασικής πολιτιστικής προ-
σφοράς των Αγγλων διαµέσου 
των αιώνων, θα πρέπει να 

προσθέσουµε το ΜΙΝΙ (τη φούστα και όχι το αυτοκίνητο), αλλά και 
την ίδια την ιδέα των σπορ αυτοκινήτων και µοτοσικλετών FOR MEN 
ONLY. Jaguar, Bentley, MG, Triumph, Caterham και προσφάτως 
Ariel - όχι απαραίτητα µε αυτή τη σειρά. Ξέρετε τώρα... ΤΖΕΪΜΣ 
ΜΠΟΝΤ κατάσταση. Αυτός είναι λίγο-πολύ ο αγγλικός πολιτισµός 
κι εδώ που τα λέµε... ΛΙΓΑ είναι;
ΥΓ.: Το ουίσκι δεν το βάζω γιατί θα ήταν προσβολή και θα µε κυνηγάνε 
στον ύπνο µου τα φαντάσµατα του Χαϊλά-
ντερ. FREE SCOTLAND! Πάµε να ζήσουµε 
εκεί!  Και Ευρωπαίοι και «αρχηγοί»... Οσο 
πιο µακριά γίνεται από την ξε-συριζο-γη. ΟΦΙς

φιλάκια

Σούκι Γουότερχαουζ! Το πιο soft hot top model. 
Τελευταίος της φίλος ο Μπράντλεϊ ΚούπερΗ τεράστια πολιτισµική προσφορά της Αγγλίας µε τη µίνι 

φούστα στα 60s. Στη δεξιά φωτ. η θεά των 70s Τζέιν Μπίρκιν

Αν µιλάµε για δηµοσιογραφία, η Αγγλία είναι η Μέκκα της ελευθερίας του Τύπου. Απ' τα... γκρι έως τα καναρινί

26.06.16   Τι χάνουµε τώρα 
από την Αγγλία

έντυπα, είτε µε τη δική τους εφεύρεση, τη ΦΟΝΙΚΗ ΤΑΜΠΛΟΪΝΤ 
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Απαισιότατοι εχθροί, φίλτατοι φίλοι, πονηρεµένες φίλες. 
Μετά από 10 χρόνια και βάλε ασυνάρτητης πολυλογίας γύρω 
από τα τεκταινόµενα στον χώρο των media, της καθόλου 
πολιτικά ορθής πολιτικής και του ακόµη µη ορθού (αλλά 
ξαπλωτού, καρεκλάτου, τραπεζάτου κ.λπ.) ερωτισµού χωρίς 
σύνορα, νιώθω ότι µεταξύ µας έχει χτιστεί µια σχέση αµοι-
βαίας καχυποψίας και ανυποληψίας. Από την πλευρά σας 
έχετε κάθε δίκιο να νιώθετε έτσι και θα βρείτε πολλές 
«Αρχές» (Ανεξάρτητες βεβαίως-βεβαίως) πανέτοιµες να 
δικαιώσουν τις ενστάσεις σας, αλλά και εκ µέρους µου θα 
πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι δικαιολογηµένες οι επι-
φυλάξεις. Τι σόι ΤΥΠΟΙ µπορεί να διαβάζουν αυτή τη στή-
λη; Ε; Αν το κάνουν για να επιβεβαιώσουν ότι ο γράφων 
γίνεται όλο και πιο χύµα και απαράδεκτος, να το καταλάβω. 
Αν γίνεται για επαγγελµατικούς λόγους, προκειµένου εν 
συνεχεία να κατασυκοφαντηθούµε και να στοχοποιηθούµε, 
αυτό είναι όχι µόνο κατανοητό, αλλά και χειροκροτητέο 
(νέος δικός µου όρος). ✖✖✖ Αν απλώς πρόκειται για την 
αχρείαστη ανάγκη ψυχολογικής επιβεβαίωσης ότι και ο 
πλέον κρετίνος και αµόρφωτος είναι πνευµατικά ανώτε-
ρος του υπογράφοντος, τότε κρούουν ανοικτές θύρες µια 
που έχω διατυµπανίσει ότι θεωρώ εαυτόν µεταξύ των 
πλέον µακάκων Ελλήνων. ✖✖✖ Αυτό όµως µε υποχρεώνει 
επιπροσθέτως να εξηγήσω το ΠΩΣ και το ΓΙΑΤΙ επιλέγω 
συνειδητά να αλλάξω επαγγελµατική πορεία και να αφήσω 
ενδεχοµένως αυτό το µετερίζι (και ίσως και ολόκληρο το 
βουνό) προκειµένου να υπηρετήσω έναν ιερότερο, όπως 
τον αντιλαµβάνοµαι, -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!- σκοπό. Κάποιοι θα 
σοκαριστούν, κάποιοι άλλοι θα το ευχαριστηθούν και οι 
πλέον νουνεχείς θα κάνουν τη γνωστή εθνική χειρονοµία 
µε τα δυο χέρια παράλληλα από το ύψος της µέσης προς τον 
χώρο µεταξύ των δύο ποδιών τους. Το εκτιµώ αφάνταστα. 
Για να µην πολυλογώ σαν τη ∆ούκισσα πριν εκφωνήσει το 
επόµενο ζευγάρι που θα βγει από το «DANCING», έκανα 
την ΕΠΙΛΟΓΗ µου συναισθανόµενος τις ιδιαίτερα κρίσιµες 
ώρες που περνά η πατρίδα µας. Για πρώτη φορά θα δεχτώ, 
ΑΜΙΣΘΙ φυσικά, ένα δηµόσιο δηµοσιογραφικό λειτούργη-
µα και να µη φρικάρουν από τώρα, παρακαλώ, οι πρώην και 
νυν «αγωνιστές της ΕΡΤ», διότι δεν πρόκειται να τους φάω 
καµιά θέση, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που δέχοµαι... ΟΚ, 
είναι ΠΟΛΥ τιµητικές οι προτάσεις που µου έχουν γίνει από 
τον ΝΙΚΟ τον ΠΑΠΠΑ, αλλά και τον παλιό µου γνώριµο και 
νυν στρατηγό επικοινωνίας του Μαξίµου κανονικό δηµοσι-
ογράφο Θωµόπουλο για να µεταφέρω το «ΟΛΑ µπιπ» στη 
νέα εθνική TV µε τον τίτλο «ΟΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Συµπαρουσι-
άστριά µου ως «κορίτσι του Θέµου», αν µου επιτρέπει µε 
όλο τον σεβασµό που της έχω, θα ήταν η ΡΑΧΗΛ Μακρή και 
στον ρόλο του δεξιού Νεοδηµοκράτη Βαγγέλη Περρή θα 
βρισκόταν πλέον ο ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ, έµπειρος διευθυντής 
της «Αυγής», για να ’χουµε επιτέλους και µια ΑΡΙΣΤΕΡΗ 

ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ. ✖✖✖ Κι όµως, παρότι διαισθάνοµαι ότι αυτή 
τους η πρόταση, που περιλαµβάνει και γενικότερο πακέ-
το ηθικών -τονίζω- παροχών, τυγχάνει της εγκρίσεως -αν 
όχι της εµπνεύσεως- του ηγέτη της εγχώριας και ευρω-
παϊκής Αριστεράς Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ, αναγκάζοµαι µετά λύπης 
µου να µην την αποδεχτώ. ✖✖✖ ∆εν θέλω σε καµία περί-
πτωση να θεωρηθεί ότι παίρνω τη θέση συντρόφων που 
αγωνίστηκαν για να ’ρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όπως είπε 
κι ο δικός µου ο Στάθης Παναγούλης, ενώ προσωπικά συ-
νέβαλα µεν... αλλά µε τον τρόπο µου. ∆εν ήµουν στην πρώ-
τη γραµµή, άρα δεν δικαιούµαι να τους φάω τη θέση.  ✖✖✖ 
Επιπλέον, ακριβώς επειδή ∆ΕΝ ήµουν στην πρώτη γραµ-

µή υπέρ της εγκαθιδρύσεως καθεστώτος ΥΠΑΡΚΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑΪΣΜΟΥ, I feel (νιώθω) ότι θα πρέπει ως εθελοντής 
νεο-γενίτσαρος να αποδείξω µε ιδρώτα, κόπο και κινδύ-
νους ότι πιστεύω και στο Πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης 
που κατέβασε από το Ορος του Χορτιάτη ο ίδιος ο Μωυσής 
-σόρι, ο Αλέκος Φλαµπουράρης, εννοώ- για να το παρα-
λάβει ο Jesus Christ της Αριστεράς. ✖✖✖ Υπ’ αυτή την 
έννοια βρίσκοµαι στην ακόµη πιο δυσάρεστη θέση να αρ-
νηθώ να παρουσιάζω την εκποµπή των ΕΝΟΠΛΩΝ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ του υπουργείου Εθνικής Αµυνας, 
µια φαντασµαγορική αναβίωση της παλιάς ΥΕΝΕ∆, όπως 
της ΝΕΑΣ ΜΟΜΑ που εµπνεύστηκε ο παλιός φίλος απ’ τα… 
ΚΑΡΑΒΙΑ, τέλος πάντων (ξέρει αυτός), ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ. 
✖✖✖ ∆εν είναι ότι φοβήθηκα πως θα παρεξηγηθεί µια 
τέτοια εκποµπή ως ΕΞΑΓΟΡΑ ή κάποιου είδους DEAL, 
δεδοµένου ότι αυτή η εφηµερίδα είχε την ατυχία να πέσει 
στο ΠΡΩΤΟ ΣΟΥΠΕΡ... PUMA της συγκυβέρνησης ΣΑΝΕΛ, 
που σκέφτηκε το deal µε τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα 
του 1966-67, τα οποία θα αναβαθµίσουµε µόνο µε 500 
εκατ. δολάρια (τώρα που τα βρήκαµε και «φτηνά») προ-
κειµένου να µετατραπούν σταδιακά σε ΥΠΕΡ-GALACTICA 
διαστηµόπλοια του µέλλοντος ως το 2067. ✖✖✖ Είναι 
αλήθεια ότι παρασυρθήκαµε από την παλιά κακή δηµοσι-
ογραφική συνήθεια και αποκαλύψαµε όλες τις πτυχές µιας 
υπόθεσης που όντως ΘΑ θύµιζε σκάνδαλο µε βάση τα 
ΠΑΛΙΑ δεδοµένα που ξέραµε µέχρι την ΑΓΙΑ εκείνη ηµέρα 
όπου ο περήφανος ελληνικός λαός έδωσε τη σαρωτική 
πλειοψηφία του 36,5% στον ΣΥΡΙΖΑ.  ✖✖✖ Λόγω δηµοσιο-
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Η Κέιτ Γκριγκορίεβα είναι 25 
ετών και πρωτοεµφανίστηκε στο 
ρωσικό «Next Top Model». Μέχρι 
τότε είχε δουλέψει για τη Victoria’s 
Secret και την H&M, ενώ έχει λάβει 
µέρος σε δεκάδες fashion shows.

Η 20χρονη Μόνικα «Τζακ» 
Τζακάσιακ έχει δουλέψει στο 

παρελθόν για τους οίκους Hermes και 
Calvin Klein, όπως και για την Pink στο 

fashion show της Victoria’s Secret.

Η 24χρονη Βραζιλιάνα Λάις 
Ριµπέιρο έχει λάβει µέρος σε τρία 
fashion shows της Victoria’s Secret, 

ενώ έχει φωτογραφηθεί για το 
«Vogue» αρκετές φορές.

Η Ελσα Χοσκ είναι 26 ετών και 
συνεργάζεται µε τη Victoria’s Secret 

από το 2011. Φέτος η Σουηδή 
εργάστηκε για την Pink.

Η 19χρονη Ρόµι Στριντ 
είναι από την Ολλανδία και έχει 

εργαστεί για τους οίκους
Calvin Klein, Burberry, Marchesa 

και Michael Kors.

Ολοι οι άντρες που αγαπούν να χαζεύουν τα εκπληκτικά πρόσωπα 
και τα καυτά κορµιά των µοντέλων της Victoria’s Secret µπορούν να 
αρχίσουν να ξαναχαίρονται! Ο λόγος; Τα 10 νέα µοντέλα που µόλις 

τους... χορηγήθηκαν τα φτερά τους!
Ο παγκόσµιος τιτάνας εσωρούχων της Victoria’s Secret είναι εξαιρετικά 
επιλεκτικός σχετικά µε τα µοντέλα που στέφονται µε τον τίτλο «Αγγελος». 

 Το νέο ΟΛΑ πρώτη   φορά Aριστερά

Γιατί εγκαταλείπω για πάντα την κατεστηµένη δηµοσιογραφία και πώς θα συστρατευτώ για να αγωνιστώ ψυχή τε και σώµατι ΑΜΙΣΘΙ για τον Συριζαϊσµό

ολεσ οι νεεσ σεξι       συνιστωσεσ του κινηµατοσ victoria’S secret για να σωσετε και τον εσωτερικο σασ κοσµο
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γραφικής, επαναλαµβάνω, ΚΕΚΤΗΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
εµπλακήκαµε σε αυτή τη σειρά των αποκαλύψεων για το 
πώς τα πήραµε, πόσο κόστισαν, πότε θα µας παραδοθούν 
και άλλα τετριµµένα, αντί να κάτσουµε να δούµε, υπό το 
φως το αληθινό, ότι... αληθινό είναι το ΑΡΙΣΤΕΡΟ! Πόσο 
µάλλον, το αριστεροεπιδέξιο. ✖✖✖ Μας διέφυγε, λοιπόν, 
η λεπτοµέρεια ότι µετά τον σούπερ εκσυγχρονισµό δεν θα 
είναι απλά αεροπλάνα αεροναυτικής συνεργασίας αλλά 
δια-ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ και σε συνεργασία µε τη NASA θα µπο-
ρούµε από το ∆ΙΑΣΤΗΜΑ να διαλύουµε µε σούπερ ηλιακές 
ακτίνες τα εκατοντάδες ΣΑΠΙΟ-ΦΑΝΤΟΜ νέας γενιάς που 
έχει πάρει η Τουρκία! ✖✖✖ Ε, άµα δεν βλέπει κανείς το 

νέο «STAR WARS», δεν µαθαίνει κι αυτά παθαίνει. ✖✖✖ Εν 
πάση περιπτώσει, κάπως αργά το καταλάβαµε κι αν χρεια-
στεί θα ’µαστε διαθέσιµοι ως µάρτυρες υπεράσπισης της 
σηµερινής κυβέρνησης αν κάποια στιγµή στο µέλλον, σε 
κάποιο αντεπαναστατικό γύρισµα της Ιστορίας, στηθεί 
καµιά ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για ΕΙ∆ΙΚΟ τύπου 
ΑΚΗ... ✖✖✖ Κι ακριβώς επειδή εµείς καταλάβαµε ότι 
µπερδέψαµε τα διαστηµόπλοια που ετοίµαζε ο Πανάρας 
µε τον Ησυχο και τον Τόσκα και τα νοµίσαµε για «σαπάκια» 
και εφεξής θα τους υπερασπιζόµαστε πιο σθεναρά κι από 
τον Νικολόπουλο που µάσαγε τα λόγια του στη Βουλή και 
δεν κατονόµασε ανοιχτά τις αθλιότητές µας, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ, 
ΠΑΝΟ ΜΟΥ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 
∆ΥΝΑΜΕΩΝ, παρότι πολύ θα το ήθελα κι αυτό! ✖✖✖ Να 
δεις που θα µας πουν ότι κάνουµε ΝΤΑΡΑΒΕΡΙ! Οπότε τι µου 
αποµένει αν θέλω πράγµατι και ειλικρινά να ξεπλυθώ για 
30 τόσα χρόνια «καθεστωτικής» δηµοσιογραφίας και για 
αµέτρητα ανοµήµατα εις βάρος της πιο κοµµουνιστικής 
ανανεωτικής και µπαρουφικής Αριστεράς όλων -µα όλων- 
των εποχών; Να µπω στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, 
µπροστά ακόµη κι από τα αναρχοαυτόνοµα τάγµατα λαϊκής 
άµυνας που µε µαεστρία κατευθύνει η Κουµουνδούρου 
εναντίον οποιουδήποτε ΜΜΕ αυθαδιάζει, και να συστρα-
τευτώ µε δύο Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ. Η µία, την οποία ανακοινώνω 

δηµόσια, είναι ότι ΖΗΤΩ να χαρακτηριστώ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ-
ΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ στις µεγάλες δίκες που θα γίνουν κατά 
των καναλαρχών, των µιντιαρχών, των ΟΛΙΓΑΡΧΩΝ και των 
εργολάβων! ✖✖✖ Σε όλες θα πάω, το ορκίζοµαι, για να 
ξεσκεπάσω ΟΛΑ ΟΣΑ είδα και έµαθα από πρώτο χέρι τις 
δεκαετίες που υπηρέτησα το ΠΑΝΑΘΛΙΟ αυτό σύστηµα 
µε το ΑΖΗΜΙΩΤΟ. ✖✖✖ ∆εν θέλω την ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ, ούτε 
κανενός είδους αντάλλαγµα. Μόνο να βγάλω από πάνω µου 
τον λεκέ του «λακέ» του καπιταλισµού, όπως ορθώς µε 
καταγγέλλουν η «Αυγή», το kokkino.gr και άλλα ανώνυµα 
αντεξουσιαστικά συριζαϊκά µίντια, και να αναβαπτιστώ, 
όπως είπε, αν δεν κάνω λάθος, κι ο Αλέξης! ✖✖✖ Ολοι µπο-

ρεί να συγχωρεθούν και 
να συστρατευτούν ό,τι 
και να έχουν κάνει, αρκεί 
φυσικά να ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΟΥΝ 
ΓΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ 
ΕΦΤΥΝΑΝ ή µάλλον... να 
ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ 
για να βγει από µέσα τους 
ο Σατανάς της διαφθοράς.  
✖✖✖ Αυτό είναι το πρώτο 
που ζήτησα από τον ΝΙΚΟ 
ΠΑΠΠΑ και, αφού το σκέ-
φτηκε λιγάκι (µπας και 
τον δουλεύω...), δέχτηκε 

να δοκιµάσει το βάθος και την έκταση της µεταµέλειάς µου. 
✖✖✖ Αλλά ας µείνει κι αυτό µεταξύ µας, µη θεωρηθεί, και 
πάλι από κακοπροαίρετους, τσατσιλίκι και νεοραγιαδι-
σµός, όπως πάνε να κάνουν Ι∆ΙΟΤΕΛΩΣ κάτι γερόντια-
ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙΑ, τα οποία δυστυχώς δεν κατανοούν ότι 
στην ηλικία τους και στην κατάσταση που είναι δεν κάνουν 
πια για ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΓΛΑΝ της ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ 
ΠΥΛΗΣ. ✖✖✖ (Εν πάση περιπτώσει, εµείς είµαστε αλλιώς, 
αφού τη «ρουφάµε» που τη «ρουφάµε»...)  ✖✖✖ Είπα και 
το ξεκαθαρίζω και πάλι ότι προσφέροµαι ανιδιοτελώς ως 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ 
κατά των µιντιαρχών και φυσικά θα καταθέσω και... κατά 
των δηµοσιογράφων αυτής εδώ της εφηµερίδας, που µε 
περίεργα υπερβάλλοντα ΖΗΛΟ (γύρευε τώρα...) εξακο-
λουθούν να κάνουν αποκαλύψεις και επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
όπως έκαναν επί Καραµανλή, ΓΑΠ, µερκελικής συγκυ-
βέρνησης κ.λπ. κ.λπ. Αυτά τα παλιόπαιδα, τα πολύ ατίθα-
σα, µε ΠΑΡΕΣΥΡΑΝ, σύντροφε ανακριτή-εισαγγελέα, στον 
αντεπαναστατικό δρόµο, αλλά... τα ’χω «φακελωµένα» 
για τα περαιτέρω. Πάµε, όµως, παρακάτω. Αρκεί να «καρ-
φώσω» τους πάντες και τα πάντα, ειδικά δε τους ΜΕΓΑ-
ΛΟΜΙΝΤΙΑΡΧΕΣ, οι οποίοι στην ουσία µε ∆ΙΕΦΘΕΙΡΑΝ 
από νεαρότατη ηλικία και µε βάλανε να γράφω ΒΡΩΜΙΕΣ 
για λογαριασµό τους; Οχι, γιατί το έκανα και µόνος µου, 

φτιάχνοντας µετά τη δική µας εφηµερίδα - αν µπορώ να 
την αποκαλώ έτσι µέχρις ότου κάποιος φιλότιµος σύντρο-
φος τύπου ΚΟΝΤΟΝΗ αποφανθεί ότι στην ουσία πρόκει-
ται για ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ στον χώρο των Μέσων, 
τα οποία θα πρέπει συλλήβδην να πάψουν να υπάρχουν, 
όπως ο ελληνικός αθλητισµός που θα τεθεί εκτός ευρω-
παϊκών διοργανώσεων για να µάθει! ΟΧΙ, ∆ΕΝ ΑΡΚΕΙ! ✖✖✖ 
Γι’ αυτό και προκειµένου να βρω τη ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ, έστω και 
κάπως αργά, δέχοµαι τα πιο σκληρά δηµοσιογραφικά ΚΑ-
ΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΑΡΑΣ, κι αφού σας τα ’κανα τα 
ΜΕΖΕΑ τούµπανο τόσην ώρα, ανακοινώνω µόνος µου την 
ποινή µου! ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ! Ε, ναι, λοιπόν! Ας 
τρέξουν να διοριστούν στην κάθε ΕΡΤ οι αληθινοί σύντρο-
φοι και κάποιοι νεο-συριζαίοι που µας πρόλαβαν. Εγώ θέλω 
ΕΚΠΟΜΠΗ Ή ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 
το ένα, το µόνο, περιούσιο και αληθινά επαναστατικό µι-
ντιακό µέσο, το οποίο θα κάνει κριτική σε όλους, ακόµη και 
σε ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ νεο-άρχοντες, αν πάνε να υπογράψουν 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ και τα σχετικά. Εχω έτοιµο ολόκληρο ΝΕΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για το κανάλι της ΖΩΗΣ και µάλιστα θα του 
φτιάξω και SITE, το ΖΩΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.GR.COM.NCT (από 
το κόµµουνιστ αντί κόλουµνιστ!). 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, δεχτείτε, παρακαλώ, την 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ µου, που θα συνοδεύεται φυσικά από πλήθος 
χαφιεδίστικων συνεισφορών και αποκαλύψεων για τη 
δηµοσιογραφική Ιερουσαλήµ! Ετσι δεν θα χρειαστεί να 
ξοδεύεστε και σε νέα εξελιγµένα συστήµατα αντεπικοι-
νωνιακής παρακολούθησης, αν µε αντιλαµβάνεστε, και να 
γίνεστε και ρόµπα εξαιτίας ερασιτεχνισµών µε παλαιού 
τύπου κορέους, αφού θα σας τα πω όλα µε το ΝΙ και µε 
το ΣΙΓΜΑ. Μετά πλήρους ανυποληψίας, Μαύρος (και στο 
µέλλον κόκκινος) Οφις! 

ΥΓ.: ∆ηλαδή, δεν κατάλαβα, µακάκας είναι ο µέχρι πρόσφατα 
καραγαλάζιος... σταρούµπας που έχει γίνει ντουντούκα του 
ΣΥΡΙΖΑ µ’ όλα του τα µέσα ο άνθρωπος; Εµείς τι προκοπή 
είδαµε µε τη διαπλοκή; Επί καραµανλικής Ν.∆., µας τάρα-
ξαν στις διώξεις, επί Παπακωνσταντίνου - Γιωργάκη µάς 
έχωσαν εξοντωτικά πρόστιµα αναδροµικά, επί Βενιζέλου 
- Σαµαρά τα απαίτησαν και τα εισπράξανε χωρίς έλεος, 
και στο τέλος που ξοφλάγαµε είδαµε λιγάκι φως... ΖΩΗΣ 
µε τις 100 σούπερ δόσεις της κοµµουνίστριας Βαλαβάνη! 
∆ώσε άλλες 100, αφεντικό, και θα σου συγχωνεύσω εγώ 
και ∆ΟΛ και Πήγασο και ΣΚΑΪ και «ΘΕΜΑ» και όλους µαζί 
στο νέο υπερ-συγκρότηµα ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΑΥΓΗ! Οχι θα κάτσω να σκάσω. Στα 
ΜΟΥΤΡΑ τους! Κουµµούνι ξανά - και 
όχι για πρώτη φορά, ε; Ξανάνιωσα, 
ειλικρινά! 

Παρουσιάζει ο Νίκος Φίλης µε τη Ραχήλ-(∆ούκισσα)-
Μακρή και σχολιαστή, θέλοντας και µη, τον εξωνηµένο Θέµο
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Η Σάρα Σαµπάιο είναι µοντέλο 
από την Πορτογαλία και ήταν το 
πρόσωπο και η φωνή της φίρµας 

Pink από το 2013, ενώ 
φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο 
του «Sports Illustrated Swimsuit».

Τέλος, η 24χρονη Τζάσµιν 
Τουκς είναι από την Καλιφόρνια, 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 

2010 σε διαφηµιστικά της Ugg και 
της Gap και σε σόου της Victoria’s 

Secret το 2012.

H 26χρονη Μάρθα Χαντ από τη 
Βόρεια Καρολίνα έχει εργαστεί στην 

Urban Outfitters 
και τη Free People.

Η 24χρονη Στέλλα 
Μάξγουελ, που µεγάλωσε σε 

Βέλγιο, Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία, είναι µοντέλο των Urban 

Outfitters, H&M και Puma.

Η 18χρονη Τέιλορ Χιλ από το 
Κολοράντο έκανε το ντεµπούτο της 
φέτος µε την Pink. Ο λογαριασµός 
της στο Instagram έχει πάνω από 

500.000 followers.

Μέχρι τώρα υπήρχαν µόνο πέντε επίσηµοι «Αγγελοι», η Αντριάνα Λίµα, 
η Αλεσάντρα Αµπρόσιο, η Μπεχάτι Πρίνσλου, η Κάντις Σουάνπολ και 
η Λίλι Ολντριτζ.

Αυτή την εβδοµάδα η εταιρεία αποφάσισε να προσθέσει δέκα νέα ονό-
µατα στο ρόστερ της και οι επιλογές πράγµατι τη δικαιώνουν.
Πάρτε βαθιά ανάσα και απολαύστε!

Νίκος Φίλης Ραχήλ-(∆ούκισσα)-

 Το νέο ΟΛΑ πρώτη   φορά Aριστερά

Γιατί εγκαταλείπω για πάντα την κατεστηµένη δηµοσιογραφία και πώς θα συστρατευτώ για να αγωνιστώ ψυχή τε και σώµατι ΑΜΙΣΘΙ για τον Συριζαϊσµό

ολεσ οι νεεσ σεξι       συνιστωσεσ του κινηµατοσ victoria’S secret για να σωσετε και τον εσωτερικο σασ κοσµο

ύµνο στον ΣΩΤΗΡΑ-ΗΓΕΤΗ και ενδιαµέσως θα λέµε 
και καµιά προσευχούλα για τον κυρ Φώτη Κουβέλη, 
που έτρεξε να φιλήσει εκεί που... τον περιέλουζαν, 

 Αλλά ας µην είµαστε πολύ σκλη-
ροί µε τον άνθρωπο. Εδώ, όπως είπαµε, ολόκληρος 
Τζορτζ Κλούνεϊ και έγινε το κοροϊδάκι της Λιβανέζας! 
Ε, κι άλλοι γίνονται τα κοροϊδάκια των λιβανισµένων!

 Οι πολιτικοί µας ήταν τόσο 
άχρηστοι, κόπανοι και γραψαφίφηδες που οδήγησαν 

 Θα ξεκινά η µέρα και θα κλείνει η νύχτα µε έναν 
ύµνο στον ΣΩΤΗΡΑ-ΗΓΕΤΗ και ενδιαµέσως θα λέµε 

έχει λιγότερες οικονοµικές ανάγκες (γκλουπ... 
γουλιά από βότκα µε παγάκια). 
θα το παλέψουµε κι εµείς σ’ αυτό το «ντουµπλ 

βγάζει τους σχολιαστές κάθε 
µέρα, βρέξει χιονίσει, σε 
ΟΛΟ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ, παρά µόνο 
αν είναι θέµα που ΤΟΥΣ 
ΑΦΟΡΑ. ✖✖✖ Προσπαθεί 
δηλαδή να απογαλακτιστεί 
από την περασµένη «µνη-
µονιακή», όπως τους κατη-
γορούσαν, ίσως καθ’ υπερ-
βολήν, εικόνα, να ’ναι πιο 
ΚΟΥΛ, πιο ΑΝΑΛΑΦΡΟ και, 
όταν χρειάζεται, να επιστρα-
τεύει το πλούσιο δυναµικό 
των καλών αναλυτών που 
διαθέτει… Αυτό δεν κάνεις, 
ρε συ Χρήστο, ή θα βρεθώ 
προ άλλων εκπλήξεων; Η 
Σαράφογλου, πάντως, µέρα 

µε τη µέρα στρώνει και θα ’ναι, µε τη βοήθεια των σίριαλ, 
µια ισχυρή αντίπαλος για την πρωτοκαθεδρία του δελτίου 

✖✖✖ Στο πρωινάδικο, 
όµως, που είναι και το µεγάλο ερωτηµατικό, εκεί είναι 
που παίζονται ΟΛΑ τα λεφτά και το στοιχηµατάκι για το 
τι τελικά θα συµβεί µε τον εντυπωσιακό όσο να ’ναι αιφ-
νιδιασµό µε τον ΜΑΡΚΟ ΣΕΦΕΡΛΗ. ✖✖✖ (Που, αν σου 
κάνει τη Lady Gaga live, ατάκα και επιτόπου, θα ξεραθείς. 
Αυτό είναι το µεγάλο του ΑΤΟΥ, σε έναν δρόµο που δεν θα 
πρότεινα στον Γιώργο να ακολουθήσει. Στον ΚΑΜΠΟ έτσι 
και έχεις φορέσει τακούνια, δεν ακούνε τίποτα περί ανα-
γκών του σόου, «άλλο η TV, άλλο η ζωή» κ.λπ., καθώς θα σε 
κυνηγάνε στα χωράφια για να σε ξε…θεώσουν! Εεε... 
αποθεώσουν ήθελα να πω, αποθεώσουν...) ✖✖✖ Για να 
κάνει, λοιπόν, το βήµα το MEGA και να αφήσει οριστικά 
το δίδυµο Πέτρου - Τζένης, που φέτος θα τα πήγαινε 
σίγουρα καλύτερα… ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ (!) απ’ ό,τι παντρεµέ-
νο, γιατί θα ’βγαζε τα σώψυχά του και θα «κόλλαγε» στο 
γυαλί ο κόσµος, πάει να πει ότι την έχει ΨΑΞΕΙ τη δουλειά 
και κάτι έχει δει. Τι λέει ο… ποιητής; Τι έχει δει το MEGA 
για το πρωί; Ισως την ανάγκη του κοινού… ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΙ 
ΤΟ ΧΕΙΛΑΚΙ ΤΟΥ, ιδίως αν έχει ήδη φάει στη µάπα τρεις 
ώρες ενηµερωτικό µπλα-µπλα, όπου σε κάθε κανάλι 
-έλεος!- βγαίνει κι ένας Συριζαίος και πλακώνεται µε έναν 

να βγω απ’ το ευρώ»!) ✖✖✖ Ολο ξεφεύγω... Πρωινάδικα 
λοιπόν το θέµα µας. ΠΕΣ, κάτι που δεν το «τρώω» δηλαδή, 
ότι το MEGA είπε να ρίξει µια «πιστολιά» κι αν πιάσει, 
έπιασε. Κάτι που ναι µεν είναι εκτός νοοτροπίας του, 
αλλά ΠΕΣ ΟΤΙ «ΣΦΥΡΙΞΕ» και του βγήκε αυθορµήτως. 
Τον ΣΕΦΕΡΛΗ τον έχετε για να κάνει πειράµατα και να 
το παίζει «παρουσιαστής εκ του προχείρου»; Μιλάµε για 
έναν ΤΡΟΜΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, ο οποίος µετά από 
χρόνια έντονης µάχης και πολέµου έγινε αποδεκτός και 
ως κορυφαίος ηθοποιός της επιθεώρησης (και ίσως όχι 
µόνο), έναν τύπο που ΠΙΑΝΕΙ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ και, 
όπως τον έχω κόψει εκ του σύνεγγυς, κάνα χρόνο τουλά-
χιστον την ψάχνει τη δουλειά µε την TV, το πού και πώς 
θα πρέπει να µπει στον χώρο της παρουσίασης και τα 
συναφή. Είµαι 1.000.000% σίγουρος ότι έχει µελετήσει 
όλες τις παραµέτρους και θα βασανίζεται ως και µετά το 
91' για το τι θα κάνει και από πού θα αιφνιδιάσει τον 
κόσµο. ✖✖✖ Το τι ακριβώς θα βγει, δεν µπορεί να το έχει 
κανείς σίγουρο. Μπορεί να είναι η πατάτα του ΑΙΩΝΑ. Μπο-
ρεί όµως και µια νέα εποχή. Σε ποιο από τα δύο θα στοιχη-
µάτιζα; Χµµ... σόρι, απλά ∆ΕΝ θα στοιχηµάτιζα. Που σηµαίνει 
ότι «όλα παίζουν». ✖✖✖ Γενικά στη νέα σεζόν, απ’ ό,τι βλέ-
πουµε, όλα τείνουν προς το λιγότερο κοµπλικέ, στο πιο 
ανάλαφρο και στο «δεν ξανάγινε», που πάει να πει ότι 
µπορείς να δεις µέχρι και τον Πρετεντέρη να σχολιάζουν 
µε τον Τσίµα, όχι από τα «παράθυρα», αλλά σε live σύνδεση 
κάνοντας ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ σαν «Το σπίτι µου σπιτάκι µου» 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. Και κάπως έτσι µπορεί κανείς να συνοψί-
σει το τι µπορεί να δούµε φέτος στο γυαλί. Κάναν «Πρετε-
ντέρη ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ», που λέει ο λόγος.✖✖✖ Τα ίδια άλλω-
στε βλέπουµε να συµβαίνουν και στον χώρο των εφηµερίδων 
από διάφορους, από τους οποίους µάλιστα δεν το περίµενες. 
Αλλά δεν το λένε ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ. Το λένε ΤΡΟΜΠΑ...ΛΙΝΟ!!! 
Πολύ «τρόµπα», αδελφάκι µου, από σοβαρούς, υποτίθεται, 
ανθρώπους. Και το κακό, σε αντίθεση µε το Τραµπολίνο, είναι 
ότι στο ΤΡΟΜΠΑ...ΛΙΝΟ δεν υπάρχει προστατευτικό δίχτυ 
προς τα κάτω. Και ο νοών (παρα)νοείτω!!!
ΥΓ.: Είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ πια το 
ΤΡΟΜΠΑ...ΛΙΝΟ στα ΜΜΕ ευρύ-
τερα... Αλλά και στο γυαλί, απ’ ό,τι 
ακούω να λένε, κάνουν και σχεδιά-
ζουν οι κατά φαντασίαν ειδήµονες. ΟΦΙς
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Ε
ντάξει, το έργο το ’χουµε ξαναδεί, αλλά τουλάχιστον 
ήταν ταινία του Χόλιγουντ και όχι κυβέρνηση για την 
Ντίσνεϊλαντ. ✖✖✖ Κυκλοφορεί ήδη στους κινηµα-
τογράφους το «Ghostbusters 3», η νέα εκδοχή της 

κλασικής κινηµατογραφικής επιτυχίας µε πρωταγωνιστές 
κάτι γκοµενίτσες αυτή τη φορά που χµ... βλέπονται δεν βλέ-
πονται.  ✖✖✖ Πολύ µεγα-
λύτερη επιτυχία θα είχε το 
ελληνικό GHOSTBUSTERS, 
όπου το αχτύπητο ελληνικό 
τιµ κυνηγάει φαντάσµατα 
ανά την οικουµένη. ✖✖✖ 
Τελευταίο του σουξέ, η 
εκκαθάριση της ∆ιαπλοκής 
που εξελίχθηκε σε ξεκαρ-
διστική φαρσοκωµωδία 
όπου πραγµατικά χάνει η 
µάνα το παιδί και το παιδί 
τη µάνα. Στο περασµένο 
επεισόδιο είχαµε αφήσει 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
να έχει από κοντά τους... 
εχθρούς της τύπου Αλαφούζου (προσοχή µην 
πάθει καµιά ζηµιά το µαγαζί, σιγά-σιγά τη στρο-
φή) και από µακριά τους πρώην συµπαθούντες 
έως αδιάφορους τύπου Βαρδινογιάννη και 
Κοντοµηνά. ✖✖✖ Ο φουκαράς ο Καλογρίτσας 
είχε γίνει ο αποδιοποµπαίος τράγος όλων µε τα 
ανεκδιήγητα βοσκοτόπια. Μέχρι και η κυβέρνηση 
τον χρησιµοποίησε για να αποδείξει... ότι ουδε-
µία σχέση είχε ποτέ της µε τη διαπλοκή (αφού 
τον έδιωξε κακήν κακώς), αλλά και η αντιπολί-
τευση! Αυτή για να τεκµηριώσει τη διαπλοκή! 
✖✖✖ ∆ηλαδή µονά-ζυγά, µε τη µαγική λέξη 
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ όλοι βολεύτηκαν, όπως είδα κι 
από ένα πέρα-
σµα που έκανα 
από τη Βουλή 
(εξαιρετικό 
location: ίσως 
να πολιτευτώ!), 
σε σηµείο που 
προσωπικά 
άρχισα να νιώ-
θω άσχηµα για 
τον συµπα-
θή εργολάβο 
επειδή παλιά 
είχε µια καλή 
για την εποχή 
της εφηµερίδα (και όπως ξέρετε, έχουµε µια ευαισθη-
σία για τον Τύπο, κάτι που είναι και αδικία δηλαδή, γιατί 
χάρη στην TV έχουµε γίνει γνωστοί και βολικοί στόχοι 
για όλους. Τέλος πάντων...) ✖✖✖ Για να επανέλθουµε στο 
GHOSTBUSTERS που ζούµε, όπου οι εξολοθρευτές του Μα-
ξίµου διαλύουν τα συµφέροντα, αφού µασκάρεψαν ακόµα 
και την «ΑΥΓΗ» ντύνοντάς τη ΡΟΖ έντυπο για τις ανάγκες της 
ταινίας, και τερµατίζοντας την κιτρινιά µε τον δικαστικό του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος τελικά µαθαίνουµε 
ότι θα µπορούσε να τους δώσει µια σανίδα σωτηρίας παρά 
την αντισυνταγµατικότητα του νόµου, έχουν φέρει τους 
πάντες σε παράκρουση! ✖✖✖ Τώρα οι νέοι αδειούχοι, οι 
υπερθεµατιστές που έφαγαν στη µάπα ένα ολόκληρο 
τριήµερο κλεισµένοι στην καµαρούλα και ακούµπησαν τις 
τριαντάρες για να πάρουν άδειες, θέλουν να ΤΟΥΣ ΦΑΝΕ 
ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ, να τους πλακώσουν στις κλωτσιές όπου τους 
βρουν, και φυσικά να µην ασχοληθούν ΠΟΤΕ µα ποτέ µε 
τα κανάλια! ✖✖✖ Ειδικά αυτοί που έχουν τις άδειες που 
είναι πια... άδειες (µη γεµάτες δηλαδή: Οι άδειες άδειες... 
Αλλο κι αυτό... Αντε να ξεχωρίσεις τη λέξη «άδεια», δηλαδή 
το ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις, απ’ την «άδεια», δηλαδή 
το κενό! Εκεί µας έφτασαν οι... αγράµµατοι κοµµουνιστο-

συµµορίτες, όπως ο γνωστός σε όλους ηγέτης Ράλλης, που 
κατάργησαν το πολυτονικό, πολύ πριν από τον Φίλη, και θα 
έπρεπε όντως αυτοί και µόνο αυτοί να διωχθούν µε ιδιώνυµο, 
όπως υποστηρίζουν ο Αδωνις και η Αννα-Μισέλ!).
Αδειες άδειες, δηλαδή εντελώς κενές αυτές που έχουν οι 
νέοι υπερθεµατιστές. ✖✖✖ Οι παλιοί µε τις άδειες που ΤΑ 

ΣΚΑΣΑΝ ξανά, ενώ ήταν καθ’ όλα 
έντιµοι παίκτες και σοβαροί στον 
χώρο, ξαφνικά βρίσκονται να εξισώ-
νονται µε τον τελευταίο περαστικό 
που θέλει άδεια για να µην αδικηθεί 
κανένας συµπολίτης µας, όπως είπε 

και κάποιος κυβερνητικός. ✖✖✖ Κι εκεί που κάναν λογαριασµό 
µε πίτα για τέσσερις, θα ’χουν πίτα για ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ! ✖✖✖ 
Αρα κι αυτοί ακούνε για... ΝΕΟ ΝΟΜΟ και ξεκαρδίζονται 
από τα κλάµατα ή κλαίνε... από τα γέλια! Ερχόµαστε τώρα 
σ’ αυτούς που υποτίθεται ότι θα ’τρωγαν ΜΑΥΡΟ, οι οποίοι 
ήταν παλιότερα φιλικά προσκείµενοι στην κυβέρνηση, µετά 
τρελάθηκαν µε τα παρτσακλά, που τους είχαν για βουντού, 
και τώρα βρίσκονται... ΚΑΒΑΛΑ, χωρίς να ’χουν σκάσει µια 
περιουσία. ✖✖✖ Τέλος, έχουµε υποψήφιους καναλάρχες 

τύπου ΙΒΑΝ, οι οποίοι απλώς... τα ’παιξαν µε τέτοιο τσίρκο 
που είδαν µπροστά τους και µάλλον θα προτιµήσουν να 
ασχοληθούν µε την πρώτη ελληνική διαστηµική αποστολή 
στον Κρόνο. (Εύκολο: Τόσα «ούφο» Συριζαίοι µαζί, βλήµατα 
ολκής από µόνοι τους, τύφλα να ’χει το ακρωτήριο Κανάβεραλ.) 
✖✖✖ Κατόπιν όλων αυτών ερωτώ: ∆ΩΡΟ ήθελε να κάνει το 
Συριζαίικο στην όποια ∆ιαπλοκή, στους όποιους ολιγάρχες 
ή στους απλούς µεγαλοεπιχειρηµατίες που ασχολούνται 
µε τα Media από... µεράκι ή για να βλέπουν και κάνα 
γκοµενάκι; ∆ιότι µόνο κάτι σαν θείο ∆ΩΡΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ 
των όποιων ατοπηµάτων και ολισθηµάτων της αµαρτωλής 
TV µπορεί να θεωρηθεί όλη αυτή η άνευ λόγου και αιτίας 

φασαρία! ✖✖✖ Κατάλαβες τώρα, αδελφέ, γιατί δεν είναι 
δικαίωµά σου να βάζεις το άλογό σου για συγκλητικό ή... 
τον Καρανίκα σύµβουλο; Μπορεί τυπικά να είναι δικαίωµά 
σου, αλλά άµα έχεις ΠΗΞΕΙ στους Καρανίκες κάθε κατη-
γορίας που σε αβαντάρουν στην µπαρούφα, στο τέλος την 

πατάς κι εσύ και 
πας άκλαυτος! ✖✖✖ 
ΡΕ ΦΙΛΕ, έναν ΣΧΕ-
ΤΙΚΟ µε τα Media 
να ’χες εκεί µέσα 
στις υπόγες του 
Μαξίµου, θα σου 
’χε πει ότι ο πιο 
αποτελεσµατικός 
τρόπος να ελέγξεις 
τη ∆ιαπλοκή, όπως 
τη λες εσύ, ή την 
τηλεοπτική πολι-
τική κριτική, όπως 
την υποψιάζονται 
οι πιο πονηροί, εί-

ναι ο ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ! ✖✖✖ ∆ηλαδή, 
όχι το να δώσεις λιγότερες άδειες, αλλά να 
νοµοθετούσες ωραία, πολιτισµένα και µε 
διαφάνεια... όσο το δυνατόν περισσότερες! 
Τύπου, πάρε, κόσµε, και δώσε κάνα φράγκο και 

για το ∆ηµόσιο 
Ταµείο! Τότε, 
ΡΕ ΚΟΡΟΪ∆Α, 
θα ’ταν που θα 
σκοτώνονταν 
µεταξύ τους ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, 
καλά και κακά, 
παλιά και νέα, 
για το ποιος θα 
πρωτοβγεί και 
ποιος θα κάνει 

τη µεγαλύτερη «ζηµιά» στον άλλον! ✖✖✖ Τώρα, έτσι που τα 
κάνατε, καταφέρατε α) να φάτε τα µούτρα σας, β) να κάνετε 
εχθρούς και επιχειρηµατίες, και δικαστές, και δηµοσιο-
γράφους, και ό,τι υπάρχει δηλαδή επί γης, γ) να εκθέσετε 
τζάµπα φίλους σας, όπως ο Καλογρίτσας καλή ώρα, δ) να 
σταµπαριστείτε µε κόκκινα γράµµατα «ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΕΑ 
∆ΙΑΠΛΟΚΗ» και ε) το καλύτερο όλων, να εξαναγκάσετε 
την «ΑΥΓΗ» να γίνει ροζ φυλλάδα έστω για µία ή µάλλον 
δύο ηµέρες, κάτι που θα µείνει στην Ιστορία σας και όλοι 
οι... καλοί άνθρωποι θα σας το τρίβουν εφεξής στα µούτρα. 
Για να µην προσθέσω και το collateral damage, ήτοι τη 
ζηµιά που υπέστη η Γεροβασίλη, η οποία µες στα µαύρα 
µεσάνυχτα αναγκάστηκε να βγει σαν το φάντασµα µε 
παραµύθια τύπου «αµάρτησα για το γάλα του παιδιού του 
γείτονα». ✖✖✖ Εµείς, εδώ, ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ; Μπορεί να µην 
ήµασταν µες στο τηλεοπτικό παιχνίδι, αλλά επειδή ενδια-
φερόµαστε 1) για την ελευθερία του Τύπου, 2) να υπάρχει 
στοιχειωδώς πίτα και αγορά για όλους και 3) να πάει µπροστά 
η Πρώτη φορά µαϊµού Αριστερά, γιατί µας έχει µείνει από 
παλιά όταν... όλοι µαζί ήµασταν Κνίτες, Αλεξ - (κατά το «µαζί 
τα φάγαµε», µαζί κάποτε αφισοκολλάγαµε)... εντάξει, να 
πούµε και κάνα αστείο, γιατί δεν αντέχω άλλο το δράµα του 

Μόνο µε θαύµα γίνεται αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση: να βάλει απέναντί της και καναλάρχες, και δικαστικούς, και δηµοσιογράφους, και όλο σχεδόν τον ΣΥΡΙΖΑ

εχθρούς της τύπου Αλαφούζου (προσοχή µην 
πάθει καµιά ζηµιά το µαγαζί, σιγά-σιγά τη στρο-
φή) και από µακριά τους πρώην συµπαθούντες 
έως αδιάφορους τύπου Βαρδινογιάννη και 

 Ο φουκαράς ο Καλογρίτσας 
είχε γίνει ο αποδιοποµπαίος τράγος όλων µε τα 
ανεκδιήγητα βοσκοτόπια. Μέχρι και η κυβέρνηση 
τον χρησιµοποίησε για να αποδείξει... ότι ουδε-
µία σχέση είχε ποτέ της µε τη διαπλοκή (αφού 
τον έδιωξε κακήν κακώς), αλλά και η αντιπολί-
τευση! Αυτή για να τεκµηριώσει τη διαπλοκή! 

∆ηλαδή µονά-ζυγά, µε τη µαγική λέξη 
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ όλοι βολεύτηκαν, όπως είδα κι 

ανεκδιήγητα βοσκοτόπια. Μέχρι και η κυβέρνηση 
τον χρησιµοποίησε για να αποδείξει... ότι ουδε-
µία σχέση είχε ποτέ της µε τη διαπλοκή (αφού 
τον έδιωξε κακήν κακώς), αλλά και η αντιπολί-
τευση! Αυτή για να τεκµηριώσει τη διαπλοκή! 

∆ηλαδή µονά-ζυγά, µε τη µαγική λέξη 
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ όλοι βολεύτηκαν, όπως είδα κι 

Ghost          busters

Αµα είστε ξύπνιοι, δώστε 14 και όχι 4 άδειες, και αφήστε
      µας να φαγωθούµε µεταξύ µας - είναι ειδικότητά µας!

ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 
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έχει λιγότερες οικονοµικές ανάγκες (γκλουπ... 
γουλιά από βότκα µε παγάκια). ✖✖✖ Το πώς ✖ Το πώς ✖

θα το παλέψουµε κι εµείς σ’ αυτό το «ντουµπλ 

ενός στραπατσαρισµένου από δυστύχηµα, ΘΑ ΓΙΝΕΙ! Και 
φέρτε τη σφουγγαρίστρα! Καλύτερα να µαζεύουµε αίµατα 
παρά µύξες από τα κλαψουρίσµατα του κάθε κόπανου 
που δεν µπορεί να καταλάβει ότι κανείς δεν µας έδωσε 
ποτέ σε συµβόλαιο το ότι όλα θα πάνε ρολόι! 
το λέω γενικότερα, και όχι µόνο για τα media, για τους αν-
θρώπους ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ, αλλά την καταστρέφουν 
από µόνοι τους γιατί λέει... τους έχει πιάσει µελαγχολία 
µ’ όσα συµβαίνουν γύρω µας! Α... ναι; Και γιατί τα ’χουµε 
τα ΧΑΠΙΑ; Οι Αµερικάνοι που είναι πιο επιστήµονες στην 
αντιµετώπιση της ΚΡΙΣΗΣ, καθότι  τα... ΚΡΑΧ τα ’χουν για 
πλάκα και περνάνε µια χρεοκοπία σε κάθε γενιά, τα ’χουν 
λύσει αυτά τα θέµατα. Εξ ου και η περιβόητη φράση «ΤΑ 
ΧΑΑΑΠΙΑΑΑΑΑ ΜΟΥ!». 
αν έχω προβλήµατα και διαφωνίες εκεί που δουλεύω, 
να τα λέω ΟΣΟ είµαι εκεί - και κατ’ ιδίαν και δηµόσια αν 
χρειαστεί... Αν είναι να το κάνεις αφού φύγεις... WHO 

Νεκροθάφτη, δεν µπορεί να είσαι τόσο κουφάλα. ΤΑ Media Phd του Θέµου δεν θα πεθάνουν ποτέ!

έχει λιγότερες οικονοµικές ανάγκες (γκλουπ... 
γουλιά από βότκα µε παγάκια). 
θα το παλέψουµε κι εµείς σ’ αυτό το «ντουµπλ 

Νεκροθάφτη, δεν µπορεί να είσαι τόσο κουφάλα. ΤΑ Media Phd του Θέµου δεν θα πεθάνουν ποτέ!

έχει λιγότερες οικονοµικές ανάγκες (γκλουπ... 
γουλιά από βότκα µε παγάκια). 
θα το παλέψουµε κι εµείς σ’ αυτό το «ντουµπλ 

ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΝΑ ΜΙΣΑΩΡΟ ΤΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΑ ΜΙΝΤΙΑΚΑ, ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΑΥΓΗ» Τ

συµµορίτες, όπως ο γνωστός σε όλους ηγέτης Ράλλης, που 
κατάργησαν το πολυτονικό, πολύ πριν από τον Φίλη, και θα 
έπρεπε όντως αυτοί και µόνο αυτοί να διωχθούν µε ιδιώνυµο, 
όπως υποστηρίζουν ο Αδωνις και η Αννα-Μισέλ!).
Αδειες άδειες, δηλαδή εντελώς κενές αυτές που έχουν οι 

Οι παλιοί µε τις άδειες που ΤΑ 
ΣΚΑΣΑΝ ξανά, ενώ ήταν καθ’ όλα 
έντιµοι παίκτες και σοβαροί στον 
χώρο, ξαφνικά βρίσκονται να εξισώ-
νονται µε τον τελευταίο περαστικό 
που θέλει άδεια για να µην αδικηθεί 
κανένας συµπολίτης µας, όπως είπε 

 Κι εκεί που κάναν λογαριασµό 
µε πίτα για τέσσερις, θα ’χουν πίτα για ∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ! ✖✖✖

Αρα κι αυτοί ακούνε για... ΝΕΟ ΝΟΜΟ και ξεκαρδίζονται 
από τα κλάµατα ή κλαίνε... από τα γέλια! Ερχόµαστε τώρα 
σ’ αυτούς που υποτίθεται ότι θα ’τρωγαν ΜΑΥΡΟ, οι οποίοι 
ήταν παλιότερα φιλικά προσκείµενοι στην κυβέρνηση, µετά 
τρελάθηκαν µε τα παρτσακλά, που τους είχαν για βουντού, 
και τώρα βρίσκονται... ΚΑΒΑΛΑ, χωρίς να ’χουν σκάσει µια 

 Τέλος, έχουµε υποψήφιους καναλάρχες 

τύπου ΙΒΑΝ, οι οποίοι απλώς... τα ’παιξαν µε τέτοιο τσίρκο 
που είδαν µπροστά τους και µάλλον θα προτιµήσουν να 
ασχοληθούν µε την πρώτη ελληνική διαστηµική αποστολή 
στον Κρόνο. (Εύκολο: Τόσα «ούφο» Συριζαίοι µαζί, βλήµατα 
ολκής από µόνοι τους, τύφλα να ’χει το ακρωτήριο Κανάβεραλ.) 
✖✖✖Κατόπιν όλων αυτών ερωτώ: ∆ΩΡΟ ήθελε να κάνει το 
Συριζαίικο στην όποια ∆ιαπλοκή, στους όποιους ολιγάρχες 
ή στους απλούς µεγαλοεπιχειρηµατίες που ασχολούνται 
µε τα Media από... µεράκι ή για να βλέπουν και κάνα 
γκοµενάκι; ∆ιότι µόνο κάτι σαν θείο ∆ΩΡΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ 
των όποιων ατοπηµάτων και ολισθηµάτων της αµαρτωλής 
TV µπορεί να θεωρηθεί όλη αυτή η άνευ λόγου και αιτίας 

φασαρία! ✖✖✖ Κατάλαβες τώρα, αδελφέ, γιατί δεν είναι 
δικαίωµά σου να βάζεις το άλογό σου για συγκλητικό ή... 
τον Καρανίκα σύµβουλο; Μπορεί τυπικά να είναι δικαίωµά 
σου, αλλά άµα έχεις ΠΗΞΕΙ στους Καρανίκες κάθε κατη-
γορίας που σε αβαντάρουν στην µπαρούφα, στο τέλος την 

πατάς κι εσύ και 
πας άκλαυτος! ✖✖✖

ΡΕ ΦΙΛΕ, έναν ΣΧΕ-
ΤΙΚΟ µε τα Media 
να ’χες εκεί µέσα 
στις υπόγες του 
Μαξίµου, θα σου 
’χε πει ότι ο πιο 
αποτελεσµατικός 
τρόπος να ελέγξεις 
τη ∆ιαπλοκή, όπως 
τη λες εσύ, ή την 
τηλεοπτική πολι-
τική κριτική, όπως 
την υποψιάζονται 
οι πιο πονηροί, εί-

ναι ο ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ!✖✖✖ ∆ηλαδή, 
όχι το να δώσεις λιγότερες άδειες, αλλά να 
νοµοθετούσες ωραία, πολιτισµένα και µε 
διαφάνεια... όσο το δυνατόν περισσότερες! 
Τύπου, πάρε, κόσµε, και δώσε κάνα φράγκο και 

για το ∆ηµόσιο 
Ταµείο! Τότε, 
ΡΕ ΚΟΡΟΪ∆Α, 
θα ’ταν που θα 
σκοτώνονταν 
µεταξύ τους ΤΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, 
καλά και κακά, 
παλιά και νέα, 
για το ποιος θα 
πρωτοβγεί και 
ποιος θα κάνει 

τη µεγαλύτερη «ζηµιά» στον άλλον! τη µεγαλύτερη «ζηµιά» στον άλλον! ✖✖✖Τώρα, έτσι που τα 
κάνατε, καταφέρατε α) να φάτε τα µούτρα σας, β) να κάνετε κάνατε, καταφέρατε α) να φάτε τα µούτρα σας, β) να κάνετε 
εχθρούς και επιχειρηµατίες, και δικαστές, και δηµοσιο-εχθρούς και επιχειρηµατίες, και δικαστές, και δηµοσιο-
γράφους, και ό,τι υπάρχει δηλαδή επί γης, γ) να εκθέσετε γράφους, και ό,τι υπάρχει δηλαδή επί γης, γ) να εκθέσετε 
τζάµπα φίλους σας, όπως ο Καλογρίτσας καλή ώρα, δ) να τζάµπα φίλους σας, όπως ο Καλογρίτσας καλή ώρα, δ) να 
σταµπαριστείτε µε κόκκινα γράµµατα «ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΕΑ σταµπαριστείτε µε κόκκινα γράµµατα «ΠΡΟΣΟΧΗ, ΝΕΑ 
∆ΙΑΠΛΟΚΗ» και ε) το καλύτερο όλων, να εξαναγκάσετε ∆ΙΑΠΛΟΚΗ» και ε) το καλύτερο όλων, να εξαναγκάσετε 
την «ΑΥΓΗ» να γίνει ροζ φυλλάδα έστω για µία ή µάλλον την «ΑΥΓΗ» να γίνει ροζ φυλλάδα έστω για µία ή µάλλον 
δύο ηµέρες, κάτι που θα µείνει στην Ιστορία σας και όλοι δύο ηµέρες, κάτι που θα µείνει στην Ιστορία σας και όλοι 
οι... καλοί άνθρωποι θα σας το τρίβουν εφεξής στα µούτρα. οι... καλοί άνθρωποι θα σας το τρίβουν εφεξής στα µούτρα. 
Για να µην προσθέσω και το collateral damage, ήτοι τη Για να µην προσθέσω και το collateral damage, ήτοι τη 
ζηµιά που υπέστη η Γεροβασίλη, η οποία µες στα µαύρα ζηµιά που υπέστη η Γεροβασίλη, η οποία µες στα µαύρα 
µεσάνυχτα αναγκάστηκε να βγει σαν το φάντασµα µε µεσάνυχτα αναγκάστηκε να βγει σαν το φάντασµα µε 
παραµύθια τύπου «αµάρτησα για το γάλα του παιδιού του παραµύθια τύπου «αµάρτησα για το γάλα του παιδιού του 
γείτονα». ✖✖✖ Εµείς, εδώ, ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ; Μπορεί να µην 
ήµασταν µες στο τηλεοπτικό παιχνίδι, αλλά επειδή ενδια-
φερόµαστε 1) για την ελευθερία του Τύπου, 2) να υπάρχει 
στοιχειωδώς πίτα και αγορά για όλους και 3) να πάει µπροστά 
η Πρώτη φορά µαϊµού Αριστερά, γιατί µας έχει µείνει από 
παλιά όταν... όλοι µαζί ήµασταν Κνίτες, Αλεξ - (κατά το «µαζί 
τα φάγαµε», µαζί κάποτε αφισοκολλάγαµε)... εντάξει, να 
πούµε και κάνα αστείο, γιατί δεν αντέχω άλλο το δράµα του 

Μόνο µε θαύµα γίνεται αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση: να βάλει απέναντί της και καναλάρχες, και δικαστικούς, και δηµοσιογράφους,

Ghost          busters

Αµα είστε ξύπνιοι, δώστε 14 και όχι 4 άδειες, και αφήστε
      µας να φαγωθούµε µεταξύ µας - είναι ειδικότητά µας!

Νικόλα, φωνάζουµε το σύνθηµα του φετινού 
ΟΛΑ: ΞΕΚΟΛΛΑ! Ξεκόλλα, αδελφάκι µου! ✖✖✖ 
Μην το συνεχίζετε το βιολί «θα φέρουµε κι 
άλλο νόµο, είµαστε ασυµβίβαστοι» και τα 

συναφή, γιατί όσο επιµένετε τόσο µέσα µπαίνετε. 
Στο «χώµα» µε την καλή έννοια! (Σκάβετε τον λάκκο των 
άλλων και πέφτετε οι ίδιοι µέσα... ΞΕΚΟΛΛΑ!)  ✖✖✖ Αφήστε 
τα κανάλια και τους δηµοσιογράφους να βγάλουν τα µάτια 
τους µεταξύ τους, είναι, είµαστε δηλαδή, ειδικοί σ’ αυτό! ∆εν 
χρειαζόµαστε κανέναν νόµο ειδικό. ✖✖✖ Τώρα, τι να σου 
πω, ότι ΤΑ ΛΕΓΑΜΕ; Τα γράφαµε; Χωρίς εµπάθεια... που 
δεν το συνηθίζουµε κιόλας. Εδώ, έναν µήνα πριν, µετά 
το αποτέλεσµα-φιάσκο, λέγαµε ότι ανεξαρτήτως των 
προθέσεων γίναν ΛΑΘΗ. Τρανταχτά! Πού ξανακούστηκε να 

θες να ΚΛΕΙΣΕΙΣ δύο µαγαζιά βιώ-
σιµα επειδή έτσι έκατσε η µπίλια 
στη ρουλέτα; Είπαµε, σταµατήστε 
και θεραπεύστε ΤΟ ΛΑΘΟΣ όσο 
είναι νωρίς. Τώρα, τι να πούµε; 
Να περνάµε καµιά ωρίτσα απ’ το 
Μαξίµου κάθε πρωί, µεσηµεράκι 
ει δυνατόν, να το συζητάµε µαζί 
πώς... θα χειριστείτε τα µιντιακά 
αφού µόνοι σας ∆ΕΝ ΤΟ ΚΑΤΕ-
ΧΕΤΕ; Ούτε αυτό! Ούτε τίποτα. 
Ασχετοι σε όλα. Γι’ αυτό σου λέω... 
ΞΕΚΟΛΛΑ! ✖✖✖ Κι αν νιώθεις ότι 
σε πιάσαν µε τα παντελόνια κάτω, 
ξεβράκωτο, µην το παίρνεις επί 
πόνου. Στους άλλους προσφέρεις 
τόση απόλαυση, τύφλα να ’χει 
η Μπέλα Χαντίντ που κοσµεί 
σήµερα την εφηµερίδα µας. 
Ποια είναι η Μπέλα Χαντίντ; 
Τοπ µόντελ generation next. Πώς 
λέµε νέος, υγιής καναλάρχης 
Καλογρίτσας; Ουδεµία σχέση!

ΥΓ.: «Ολα ΞΕΚΟΛΛΑ» θα ’ναι 
συµπτωµατικά και ο τίτλος της 
εκποµπής φέτος και για όποιους 
είδαν το τρέιλερ, µπορούµε να 
λύσουµε την απορία: Ναι, ΤΑ 
ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ ήταν αληθινά! Και 
αληθινά, και επαναλαµβανόµε-
να, γιατί όλοι γούσταραν που... 
κάποιος επιτέλους τις έτρωγε 
κι έλεγαν στο γύρισµα, τάχα 
µου, «δεν το ’χουµε το πλάνο, 

πάµε κι άλλο, πάµε κι άλλο!». Και φτου κι απ’ την αρχή ΓΙΑ 
ΠΟΛΛΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ! ✖✖✖ Επίσης, ενώ βρέθηκαν πάρα 
πολλοί πρόθυµοι να ντουµπλάρουν τη ∆ούκισσα... να 
µην πονάει το χεράκι της, το χρυσό µου, εκείνη, φιλότιµη 
επαγγελµατίας, προθυµοποιήθηκε, ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ, θα 
’λεγα, να το κάνει µέχρι τέλους. 
Και της έβγαινε τόσο αβίαστα, 
τόσο γλυκά... σαν να το απο-
λάµβανε... ΛΕΣ; Χα! Εσύ τι λες; 
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ΕΝΤΑΞΕΙ, ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ, ΑΛΛΑ 

ΟΠΩΣ ΘΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ 

ΚΑΠΟΙΑ ΤΟ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΚΕ ΠΙΟ 

ΠΟΛΥ ΑΠ' Ο,ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ

MEDIA
PHD

BELLA 
HADIDHADID

ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΛΑ ΞΕΚΟΛΛΑ

προσβάλλει ούτε τους αναγνώστες της ούτε τους δηµοσιογράφους της



CARES; 
Και αν είναι να το κάνεις ενώ πρόκειται 

να φύγεις, το θεωρώ µάλλον αντιεπαγγελµατικό. Εστω κι 
αν σ’ το κάνουν οι άλλοι πίσω από την πλάτη σου... τάχα 
µου! Λες και δεν µαθαίνουµε ποιοι και πώς διαρρέουν τι 
στα blogs. ✖✖✖ Η µαγκιά και η αξιοπρέπεια φαίνονται 
σε δύο φάσεις του ανθρώπου: στο να ξέρεις να χάνεις 
και στο να ξέρεις να χωρίζεις!
✖✖✖[ΜΑΪΟΣ 2009] Το άφησα-το άφησα µέχρι τέλους για 
να δω ως πού θα φτάσει το θράσος και η προκλητικότητα 
των Αλαφούζων, αλλά τώρα δυστυχώς δεν µου αφήνουν 
καµία διέξοδο, αφού το αποτέλεσµα φαίνεται οριστικό: 
∆ΕΝ ΜΕ ΕΒΑΛΑΝ στους 100 µεγαλύτερους Ελληνες, 
και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί στίγµα στη µακροχρόνια 
ιστορία της «Καθηµερινής». ∆ηλαδή γιατί να πληρώνω 
εγώ το κόµπλεξ που έχει απέναντί µου ο Παπαχελάς 
επειδή κάνω εκποµπές µε την Ολγα και τη Σάσα και 
όχι... µε τον Τέλογλου; ✖✖✖ Τι ζόρι τραβάς, ρε συ Αλέξη; 

Σε υποχρέωσα εγώ να κάνεις 
«Νέους Φακέλους»; Ελα να 
κάνουµε το «Νέες Σιλικόνες» 
άµα είσαι παίκτης, αλλά γιατί 
µε βγάζεις πραξικοπηµατικά 
έξω από τους 100 µεγαλύτε-
ρους Ελληνες;
✖✖✖ Αν δεν καταφέρουν 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ οι δηµοσι-
ογράφοι να επιβάλουν τους 
όρους τους, ειδικά τώρα που 
οι πολιτικοί είναι... dead men 
voting, τα κόµµατα είναι 
«πτώµατα» και δεν ξέρουν 
από πού να σωθούν, ε, τότε 

είµαστε άξιοι της µοίρας µας. Με όλα του τα δίκια ο κόσµος 
θα µας φωνάζει «αλήτες - ρουφιάνοι -δηµοσιογράφοι», 
κάπως όπως ξεφώνιζαν τη Βίκυ του Ακη «βλαχάρα»... 
✖✖✖ Μάλιστα, κύριε, ο απλός λαός τα λέει µε µια λέξη 
κι άντε εσύ να ξεµπερδέψεις µε τη σοφία του. ∆εν πά’ να 
κουβαλάς όλον τον Dior, τον 
Gucci, τον Lagerfeld (πολύ 
µανταµέ όλα αυτά, Βικούλα 
- υιοθέτησε κάναν στάιλιστ 
πιο νεανικό) πάνω σου, το 
µαντρί και η προβατίλα ξε-
µυτίζουν θες δεν θες. ✖✖✖ 

Παρά ταύτα υπάρχει και η 
θεωρία που λέει  ότι έχουν 
και οι ισχυροί άντρες τις ευ-
θύνες τους. Οπως δηλαδή 
δεν έφταιγε µόνο η Μιµή 
-σόρι, ∆ήµητρα Λιάνη- για 

τα ρεζιλίκια που υπέστη ο µακαρίτης ο Παπανδρέου ο 
Μεγάλος, έτσι δεν µπορεί να φταίει µόνο η Βίκυ!!! ✖✖✖ 

ΞΕΡΑΝΕ αυτοί οι µπαγάσηδες ότι ο Ακης είναι ένας 
ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ένας επαναστάτης 
ποπολάρος πιο γνήσιος κι από τον ΚΩΣΤΑ ΠΡΕΚΑ στην 
οµώνυµη ταινία µε την Μπέττυ Λιβανού, τότε που τον 
τσάκισε το κατεστηµένο των κόντηδων της Κέρκυρας 
και των λακέδων τους.
Αµα εσύ τώρα είσαι ένα ΜΜΕ που δεν ζητάς τίποτα, παρά 
να αποκαλύπτεις τα παρασκήνια και τις ίντριγκες, χωρίς 
να συµβιβάζεσαι ή να τα κάνεις «πλακάκια» µαζί τους, 
σε θεωρούν... ΥΠΟΠΤΟ! ✖✖✖ Και µε πολλή περηφάνια 
µπορώ να πω ότι ΠΡΟΚΑΛΩ οποιονδήποτε που µας 
παρακολουθεί τόσο καιρό... να βγάλει ΑΚΡΗ: Με ΠΟΙΟΝ 
είναι το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»; Βλέπετε να υποστηρίζουµε 
κανέναν; ✖✖✖ Μια βαράµε από δω, µια από κει, σαν 
πιτσιρίκι που του ’δωσαν την τελευταία έκδοση του CALL 
OF DUTY και... «καθαρίζει» όποιον βρει µπροστά του στην 
ηλεκτρονική του οθόνη. ✖✖✖ Το «ΘΕΜΑ» ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 
ΚΑΝΕΝΑΝ κι ας µην περιµένουν να τους κάνουµε πλάτες 

ή «διευκολύνσεις». Είµαστε 
απλώς µια εφηµερίδα που 
προσπαθεί να τα βγάλει πέρα 
χωρίς να προσβάλλει ούτε 
τους αναγνώστες της ούτε 
τους δηµοσιογράφους της. 
Και αυτό σας διαβεβαιώ ότι 
γίνεται όλο και πιο δύσκολο. 
Ολο και πιο απίθανο. SUPER 
NATURAL! Is this the end my 
beautiful friends? The end? 

Νεκροθάφτη, δεν µπορεί να είσαι τόσο κουφάλα. ΤΑ Media Phd του Θέµου δεν θα πεθάνουν ποτέ!

Σε υποχρέωσα εγώ να κάνεις 
«Νέους Φακέλους»; Ελα να 
κάνουµε το «Νέες Σιλικόνες» 
άµα είσαι παίκτης, αλλά γιατί 
µε βγάζεις πραξικοπηµατικά 
έξω από τους 100 µεγαλύτε-
ρους Ελληνες;
✖✖✖ Αν δεν καταφέρουν 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ οι δηµοσι-
ογράφοι να επιβάλουν τους 
όρους τους, ειδικά τώρα που 
οι πολιτικοί είναι... dead men 
voting, τα κόµµατα είναι 
«πτώµατα» και δεν ξέρουν 
από πού να σωθούν, ε, τότε 

είµαστε άξιοι της µοίρας µας. Με όλα του τα δίκια ο κόσµος 
θα µας φωνάζει «αλήτες - ρουφιάνοι -δηµοσιογράφοι», 
κάπως όπως ξεφώνιζαν τη Βίκυ του Ακη «βλαχάρα»... 

∆ηλαδή, ρε Βαρου φάκη, εσύ χωράς 

    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;
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Ο τροχονόµος τού λέει: «Καλά, δεν κατάλαβες ότι 

µαζί µε την πόρτα, το φορτηγό πήρε και το αριστε-

ρό σου χέρι;»

Ο Αθηναίος µόλις το αντιλαµβάνεται, τροµοκρα-

τείται.

«Να πάρει η οργή!» ξεσπά µε οργή, «πάει και το 

Rolex!»

3 Το µεγάλο όνειρο του Θανάση ήταν να αποκτή-

σει κάποτε µια Porsche. Κάποια Τετάρτη βράδυ 

κερδίζει στο Λόττο 50.000.000. Μόλις παίρνει 

τα λεφτά από τον ΟΠΑΠ, έναν µήνα µετά, τρέχει 

σφαίρα στην αντιπροσωπία και βλέπει µπροστά του 

το αµάξι των ονείρων του κόκκινο, γυαλιστερό και 

καλοφτιαγµένο.

«Μάστορα , πόσο κάνει το κουκλί;» ρωτάει τον 

πωλητή.

«Κύριέ µου, 50.002.550 µε το κλειδί στο χέρι».

«Το αγοράζω επιτόπου», λέει ο Θανάσης.

Βγάζει από το µπουφάν τη σακούλα µε τα 

50.000.000. Ψάχνει στη δεξιά τσέπη του παντε-

λονιού του και βρίσκει τα χιλιάρικα. Κοιτάζει στην 

αριστερή τσέπη και βρίσκει 500 δραχµές. Βάζει το 

χέρι στην πίσω τσέπη του παντελονιού για ψιλά, 

τίποτα.

«Μεγάλε , θα σου χρωστάω ένα πενηντάρικο, 

εντάξει;»

«Συγγνώµη, κύριέ µου, αλλά εδώ είναι εταιρεία. Θα 

πρέπει να καταβάλετε το ακριβές αντίτιµο για να 

αποκτήσετε το αυτοκίνητο».

«Περίµενε λίγο», του λέει ο Θανάσης. Βγαίνει έξω 

τρελαµένος, πηγαίνει στο απέναντι περίπτερο και 

λέει στον περιπτερά.

«Φιλαράκο, µήπως έχεις να µου δανείσεις ένα 

πενηντάρικο;»

«Να σου δώσω, φίλε µου. Μαζεύεις για τη δόση 

σου, ε;»

«Οχι, ρε κολλητέ, µια Porsche θέλω να αγοράσω».

«Σώπα ρε, τι µου λες; Να, πάρε ένα κατοστάρικο να 

µου πάρεις κι εµένα µία!»

Καγέν, Μπεµβέ και Μερσεντέ, σ’ τα φάγαν όλα, δύστυχε λαέ 

ους απανταχού της Γης, αφού έχει γίνει αποδεκτό ως 

το απόλυτο ΤΕΛΕΙΟ 4Χ4 ακόµη και από αυτούς που 

δεν χωνεύουν το όχι και τόσο όµορφο σχήµα του... 

γι’ αυτό και το βλέπεις τόσο συχνά στους δρόµους. 

Ο αληθινά ΧΛΙ∆ΑΤΟΣ που θέλει να πουλήσει ΜΟΥΡΗ και 

στυλ παίρνει το ΕΞΑΤΡΟΧΟ G-WAGEN που κοστίζει από 

µισό εκατοµµύριο και πάνω, και άµα λάχει... ανεβοκα-

τεβαίνει τα σκαλιά του Μαξίµου µε µια γκαζιά. (Κι όταν 

θα µπούνε µέσα, εσύ και η συµµορία, και η ζωγραφιά 

σου η γελοία θα πάτε µε ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ.)

Πέµπτον, εδώ περιµένω ότι ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΑ-

ΛΑΒΕΙΣ, φίλε µου και υπουργάρα µου Γιανάκη, που 

προφανώς γεννήθηκες την εποχή που έσπαγε τα ταµεία 

το σουξέ «∆ΕΝ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΩ Σ’ ΟΤΟΜΠΙΑΝΚΙ» του 

Κώστα Τουρνά. 

Για όσους δεν θυµούνται τα πολύ παλιά, το AUTOBIANCHI 

ήταν το chic Smartaki της εποχής, το σέξι µικρό Ι.Χ. που 

έπαιρναν οι πιτσιρικάδες που είχαν λίγο περισσότερο 

χαρτζιλίκι απ’ αυτό που χρειαζόταν το Φιατάκι. Ηταν 

δηλαδή αµάξι-γκοµενοπαγίδα, όπως λέγαν τότε, 

είχε όµως κάποια πρακτικά προβλήµατα. Ηταν πολύ 

µικρό... για πολλά και άγρια κόλπα, αν µε καταλαβαίνει 

ο υπουργός, που είµαι σίγουρος ότι µε καταλαβαίνει... 

✖✖✖ Ας ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι τα κορίτσια της 

εποχής ήταν του... 1,65 µ. το πολύ σε ύψος, ενώ σήµερα 

αγγίζουν το 1,75-1,80, κι αν πρόκειται για τις οµόθρησκες 

ορθόδοξες της περήφανης ξανθής φυλής το 1,90 µ.! 

Αρα; Σε τι ακριβώς αυτοκίνητο ταιριάζει αν όχι σε κάτι 

µεγαλούτσικο; ✖✖✖ Υπάρχουν φυσικά και το SKODA 

Station και το ρουµάνικο DUSTER 4X4, που είναι µια 

χαρά αυτοκίνητα, µια που το πίσω κάθισµα πέφτει και 

γίνεται κρεβάτι. ✖✖✖ Πράγµατα τα οποία ∆ΕΝ γίνονται 

σε Smart ή σε οποιοδήποτε άλλο αµαξάκι, κύριε Βαρου-

φάκη. Αρα, ΠΡΟΤΟΥ εσύ αποκλείσεις και καταγγείλεις 

οποιοδήποτε 4X4, πού θα πάει ο απλός πολίτης µε το 

παντός εδάφους όχηµά του όταν θέλει να... κάνει τη 

συναισθηµατική δουλειά του σε κάνα δασάκι; ✖✖✖ Να 

πέσουν άλλοι σ’ αυτό το λάθος, το καταλαβαίνω, αλλά 

να πέσει κι ο κοσµοπολίτης Βαρουφάκης, που είναι 

∆ΥΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΡΑΚΛΑΣ και δεν τον χωράει ο τόπος; 

Σόρι, Βαρουφάκη, αν θες εσύ προχώρα, αλλά όσον 

αφορά τους άλλους ισχύει το ∆ΕΝ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΣΕ 

SMARTAKI Βαρουφάκη-Βαρουφάκη! ✖✖✖ Ολα αυτά 

δεν θέλω να παρεξηγηθούν ως έµµεση διαφήµιση της 

Porsche Cayenne, παρότι µια-δυο µέρες προτού την 

καταγγείλει ο Βαρουφάκης είχα την ευκαιρία να οδηγήσω 

την υβριδική-ηλεκτρική ενός πάµπλουτου εφοπλιστή 

που την έχει πάρει... για τα παιδιά του - προκειµένου να 

εµπεδώσουν την οικολογία.  ✖✖✖ Ε, λοιπόν, το «πράσι-

νο» οικολογικό Porsche Cayenne, που είναι πολύ σικ και 

οικονοµικό για µεγάλο 4X4, θα µπορούσε να ηρεµήσει και 

τον Βαρουφάκη, γιατί το βράδυ το βάζεις στην πρίζα και 

την εποµένη µπορείς να πας στον προορισµό σου, αν δεν 

απέχει πάνω από 30 χλµ., µόνο µε το ρεύµα! Και ερωτώ: 

Πώς θα διαχωριστεί πολιτικά ο κάτοχος του υβριδικού 

Cayenne από έναν που έχει ένα Cayenne turbo των 600 

ίππων, απ’ αυτά που αν σε πιάσει η συριζο-αστυνοµία, 

εκτός από τα πρόστιµα και τα σχετικά, θα τρως και 100 

βουρδουλιές δηµοσίως για παραδειγµατισµό; Θέµατα 

για προβληµατισµό! 

ΥΓ.: Τέλος, ο κ. Βαρουφάκης έχει, ως γνωστόν, όλα τα 

προσόντα για να σαγηνεύει τη µισή Αθήνα (Υπόλοιπο 

Αττικής Τατσόπουλου, που λέµε) καθιστός και µε τα 

µάτια (εξαιρείται ο Ντάισελµπλουµ). Με όλους τους άλ-

λους απλούς πολίτες που θεωρούν όντως το αυτοκίνητό 

τους... προέκταση του µορίου τους, µια τακτική που έχει 

επιβραβευτεί από τη ζωή και τη νύχτα, τι θα γίνει;

Κάτω τα χέρια από τις Πόρσε 

- Ο τσολιάς φωνάζει «όρσε!»

Καλύτερα µιας 

ώρας ζωή 

µες στη χλιδή , 

παρά 40 

χρόνια ταπί 

και 

καραφλοί... 

Απ' τα κουλά 

που ακούµε

   Ανέκδοτα για Ελληνες και Πορσικά της παλιάς καλής χρυσής εποχής

Είσαι του Σατανά; 

Ή του Μαµωνά;

MEDIA MEDIA 
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τα ρεζιλίκια που υπέστη ο µακαρίτης ο Παπανδρέου ο 

∆ηλαδή, ρε Βαρου φάκη, εσύ χωράς 
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γραφικής, επαναλαµβάνω, ΚΕΚΤΗΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
εµπλακήκαµε σε αυτή τη σειρά των αποκαλύψεων για το 
πώς τα πήραµε, πόσο κόστισαν, πότε θα µας παραδοθούν 
και άλλα τετριµµένα, αντί να κάτσουµε να δούµε, υπό το 
φως το αληθινό, ότι... αληθινό είναι το ΑΡΙΣΤΕΡΟ! Πόσο 
µάλλον, το αριστεροεπιδέξιο. ✖✖✖ Μας διέφυγε, λοιπόν, 
η λεπτοµέρεια ότι µετά τον σούπερ εκσυγχρονισµό δεν θα 
είναι απλά αεροπλάνα αεροναυτικής συνεργασίας αλλά 
δια-ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ και σε συνεργασία µε τη NASA θα µπο-
ρούµε από το ∆ΙΑΣΤΗΜΑ να διαλύουµε µε σούπερ ηλιακές 
ακτίνες τα εκατοντάδες ΣΑΠΙΟ-ΦΑΝΤΟΜ νέας γενιάς που 
έχει πάρει η Τουρκία! ✖✖✖ Ε, άµα δεν βλέπει κανείς το 

νέο «STAR WARS», δεν µαθαίνει κι αυτά παθαίνει. ✖✖✖ Εν 
πάση περιπτώσει, κάπως αργά το καταλάβαµε κι αν χρεια-
στεί θα ’µαστε διαθέσιµοι ως µάρτυρες υπεράσπισης της 
σηµερινής κυβέρνησης αν κάποια στιγµή στο µέλλον, σε 
κάποιο αντεπαναστατικό γύρισµα της Ιστορίας, στηθεί 
καµιά ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για ΕΙ∆ΙΚΟ τύπου 
ΑΚΗ... ✖✖✖ Κι ακριβώς επειδή εµείς καταλάβαµε ότι 
µπερδέψαµε τα διαστηµόπλοια που ετοίµαζε ο Πανάρας 
µε τον Ησυχο και τον Τόσκα και τα νοµίσαµε για «σαπάκια» 
και εφεξής θα τους υπερασπιζόµαστε πιο σθεναρά κι από 
τον Νικολόπουλο που µάσαγε τα λόγια του στη Βουλή και 
δεν κατονόµασε ανοιχτά τις αθλιότητές µας, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ, 
ΠΑΝΟ ΜΟΥ, ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 
∆ΥΝΑΜΕΩΝ, παρότι πολύ θα το ήθελα κι αυτό! ✖✖✖ Να 
δεις που θα µας πουν ότι κάνουµε ΝΤΑΡΑΒΕΡΙ! Οπότε τι µου 
αποµένει αν θέλω πράγµατι και ειλικρινά να ξεπλυθώ για 
30 τόσα χρόνια «καθεστωτικής» δηµοσιογραφίας και για 
αµέτρητα ανοµήµατα εις βάρος της πιο κοµµουνιστικής 
ανανεωτικής και µπαρουφικής Αριστεράς όλων -µα όλων- 
των εποχών; Να µπω στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, 
µπροστά ακόµη κι από τα αναρχοαυτόνοµα τάγµατα λαϊκής 
άµυνας που µε µαεστρία κατευθύνει η Κουµουνδούρου 
εναντίον οποιουδήποτε ΜΜΕ αυθαδιάζει, και να συστρα-
τευτώ µε δύο Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ. Η µία, την οποία ανακοινώνω 

δηµόσια, είναι ότι ΖΗΤΩ να χαρακτηριστώ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ-
ΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ στις µεγάλες δίκες που θα γίνουν κατά 
των καναλαρχών, των µιντιαρχών, των ΟΛΙΓΑΡΧΩΝ και των 
εργολάβων! ✖✖✖ Σε όλες θα πάω, το ορκίζοµαι, για να 
ξεσκεπάσω ΟΛΑ ΟΣΑ είδα και έµαθα από πρώτο χέρι τις 
δεκαετίες που υπηρέτησα το ΠΑΝΑΘΛΙΟ αυτό σύστηµα 
µε το ΑΖΗΜΙΩΤΟ. ✖✖✖ ∆εν θέλω την ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ, ούτε 
κανενός είδους αντάλλαγµα. Μόνο να βγάλω από πάνω µου 
τον λεκέ του «λακέ» του καπιταλισµού, όπως ορθώς µε 
καταγγέλλουν η «Αυγή», το kokkino.gr και άλλα ανώνυµα 
αντεξουσιαστικά συριζαϊκά µίντια, και να αναβαπτιστώ, 
όπως είπε, αν δεν κάνω λάθος, κι ο Αλέξης! ✖✖✖ Ολοι µπο-

ρεί να συγχωρεθούν και 
να συστρατευτούν ό,τι 
και να έχουν κάνει, αρκεί 
φυσικά να ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΟΥΝ 
ΓΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ 
ΕΦΤΥΝΑΝ ή µάλλον... να 
ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟ 
για να βγει από µέσα τους 
ο Σατανάς της διαφθοράς.  
✖✖✖ Αυτό είναι το πρώτο 
που ζήτησα από τον ΝΙΚΟ 
ΠΑΠΠΑ και, αφού το σκέ-
φτηκε λιγάκι (µπας και 
τον δουλεύω...), δέχτηκε 

να δοκιµάσει το βάθος και την έκταση της µεταµέλειάς µου. 
✖✖✖ Αλλά ας µείνει κι αυτό µεταξύ µας, µη θεωρηθεί, και 
πάλι από κακοπροαίρετους, τσατσιλίκι και νεοραγιαδι-
σµός, όπως πάνε να κάνουν Ι∆ΙΟΤΕΛΩΣ κάτι γερόντια-
ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙΑ, τα οποία δυστυχώς δεν κατανοούν ότι 
στην ηλικία τους και στην κατάσταση που είναι δεν κάνουν 
πια για ΤΣΙΜΠΟΥΚΟΓΛΑΝ της ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ 
ΠΥΛΗΣ. ✖✖✖ (Εν πάση περιπτώσει, εµείς είµαστε αλλιώς, 
αφού τη «ρουφάµε» που τη «ρουφάµε»...)  ✖✖✖ Είπα και 
το ξεκαθαρίζω και πάλι ότι προσφέροµαι ανιδιοτελώς ως 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ 
κατά των µιντιαρχών και φυσικά θα καταθέσω και... κατά 
των δηµοσιογράφων αυτής εδώ της εφηµερίδας, που µε 
περίεργα υπερβάλλοντα ΖΗΛΟ (γύρευε τώρα...) εξακο-
λουθούν να κάνουν αποκαλύψεις και επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
όπως έκαναν επί Καραµανλή, ΓΑΠ, µερκελικής συγκυ-
βέρνησης κ.λπ. κ.λπ. Αυτά τα παλιόπαιδα, τα πολύ ατίθα-
σα, µε ΠΑΡΕΣΥΡΑΝ, σύντροφε ανακριτή-εισαγγελέα, στον 
αντεπαναστατικό δρόµο, αλλά... τα ’χω «φακελωµένα» 
για τα περαιτέρω. Πάµε, όµως, παρακάτω. Αρκεί να «καρ-
φώσω» τους πάντες και τα πάντα, ειδικά δε τους ΜΕΓΑ-
ΛΟΜΙΝΤΙΑΡΧΕΣ, οι οποίοι στην ουσία µε ∆ΙΕΦΘΕΙΡΑΝ 
από νεαρότατη ηλικία και µε βάλανε να γράφω ΒΡΩΜΙΕΣ 
για λογαριασµό τους; Οχι, γιατί το έκανα και µόνος µου, 

φτιάχνοντας µετά τη δική µας εφηµερίδα - αν µπορώ να 
την αποκαλώ έτσι µέχρις ότου κάποιος φιλότιµος σύντρο-
φος τύπου ΚΟΝΤΟΝΗ αποφανθεί ότι στην ουσία πρόκει-
ται για ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ στον χώρο των Μέσων, 
τα οποία θα πρέπει συλλήβδην να πάψουν να υπάρχουν, 
όπως ο ελληνικός αθλητισµός που θα τεθεί εκτός ευρω-
παϊκών διοργανώσεων για να µάθει! ΟΧΙ, ∆ΕΝ ΑΡΚΕΙ! ✖✖✖ 
Γι’ αυτό και προκειµένου να βρω τη ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ, έστω και 
κάπως αργά, δέχοµαι τα πιο σκληρά δηµοσιογραφικά ΚΑ-
ΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΑΡΑΣ, κι αφού σας τα ’κανα τα 
ΜΕΖΕΑ τούµπανο τόσην ώρα, ανακοινώνω µόνος µου την 
ποινή µου! ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ! Ε, ναι, λοιπόν! Ας 
τρέξουν να διοριστούν στην κάθε ΕΡΤ οι αληθινοί σύντρο-
φοι και κάποιοι νεο-συριζαίοι που µας πρόλαβαν. Εγώ θέλω 
ΕΚΠΟΜΠΗ Ή ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, 
το ένα, το µόνο, περιούσιο και αληθινά επαναστατικό µι-
ντιακό µέσο, το οποίο θα κάνει κριτική σε όλους, ακόµη και 
σε ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ νεο-άρχοντες, αν πάνε να υπογράψουν 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ και τα σχετικά. Εχω έτοιµο ολόκληρο ΝΕΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για το κανάλι της ΖΩΗΣ και µάλιστα θα του 
φτιάξω και SITE, το ΖΩΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.GR.COM.NCT (από 
το κόµµουνιστ αντί κόλουµνιστ!). 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, δεχτείτε, παρακαλώ, την 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ µου, που θα συνοδεύεται φυσικά από πλήθος 
χαφιεδίστικων συνεισφορών και αποκαλύψεων για τη 
δηµοσιογραφική Ιερουσαλήµ! Ετσι δεν θα χρειαστεί να 
ξοδεύεστε και σε νέα εξελιγµένα συστήµατα αντεπικοι-
νωνιακής παρακολούθησης, αν µε αντιλαµβάνεστε, και να 
γίνεστε και ρόµπα εξαιτίας ερασιτεχνισµών µε παλαιού 
τύπου κορέους, αφού θα σας τα πω όλα µε το ΝΙ και µε 
το ΣΙΓΜΑ. Μετά πλήρους ανυποληψίας, Μαύρος (και στο 
µέλλον κόκκινος) Οφις! 

ΥΓ.: ∆ηλαδή, δεν κατάλαβα, µακάκας είναι ο µέχρι πρόσφατα 
καραγαλάζιος... σταρούµπας που έχει γίνει ντουντούκα του 
ΣΥΡΙΖΑ µ’ όλα του τα µέσα ο άνθρωπος; Εµείς τι προκοπή 
είδαµε µε τη διαπλοκή; Επί καραµανλικής Ν.∆., µας τάρα-
ξαν στις διώξεις, επί Παπακωνσταντίνου - Γιωργάκη µάς 
έχωσαν εξοντωτικά πρόστιµα αναδροµικά, επί Βενιζέλου 
- Σαµαρά τα απαίτησαν και τα εισπράξανε χωρίς έλεος, 
και στο τέλος που ξοφλάγαµε είδαµε λιγάκι φως... ΖΩΗΣ 
µε τις 100 σούπερ δόσεις της κοµµουνίστριας Βαλαβάνη! 
∆ώσε άλλες 100, αφεντικό, και θα σου συγχωνεύσω εγώ 
και ∆ΟΛ και Πήγασο και ΣΚΑΪ και «ΘΕΜΑ» και όλους µαζί 
στο νέο υπερ-συγκρότηµα ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΑΥΓΗ! Οχι θα κάτσω να σκάσω. Στα 
ΜΟΥΤΡΑ τους! Κουµµούνι ξανά - και 
όχι για πρώτη φορά, ε; Ξανάνιωσα, 
ειλικρινά! 

Παρουσιάζει ο Νίκος Φίλης µε τη Ραχήλ-(∆ούκισσα)-
Μακρή και σχολιαστή, θέλοντας και µη, τον εξωνηµένο Θέµο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ
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ΤΙ ΖΗΤΑΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΝΤΙΑΡΧΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΩΝ 

ΟΦΙς
φιλάκια

Η Σάρα Σαµπάιο είναι µοντέλο 
από την Πορτογαλία και ήταν το 
πρόσωπο και η φωνή της φίρµας 

Pink από το 2013, ενώ 
φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο 
του «Sports Illustrated Swimsuit».

Τέλος, η 24χρονη Τζάσµιν 
Τουκς είναι από την Καλιφόρνια, 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 

2010 σε διαφηµιστικά της Ugg και 
της Gap και σε σόου της Victoria’s 

Secret το 2012.

H 26χρονη Μάρθα Χαντ από τη 
Βόρεια Καρολίνα έχει εργαστεί στην 

Urban Outfitters 
και τη Free People.

Η 24χρονη Στέλλα 
Μάξγουελ, που µεγάλωσε σε 

Βέλγιο, Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία, είναι µοντέλο των Urban 

Outfitters, H&M και Puma.

Η 18χρονη Τέιλορ Χιλ από το 
Κολοράντο έκανε το ντεµπούτο της 
φέτος µε την Pink. Ο λογαριασµός 
της στο Instagram έχει πάνω από 

500.000 followers.

Μέχρι τώρα υπήρχαν µόνο πέντε επίσηµοι «Αγγελοι», η Αντριάνα Λίµα, 
η Αλεσάντρα Αµπρόσιο, η Μπεχάτι Πρίνσλου, η Κάντις Σουάνπολ και 
η Λίλι Ολντριτζ.

Αυτή την εβδοµάδα η εταιρεία αποφάσισε να προσθέσει δέκα νέα ονό-
µατα στο ρόστερ της και οι επιλογές πράγµατι τη δικαιώνουν.
Πάρτε βαθιά ανάσα και απολαύστε!

Νίκος Φίλης Ραχήλ-(∆ούκισσα)-

 Το νέο ΟΛΑ πρώτη   φορά Aριστερά

Γιατί εγκαταλείπω για πάντα την κατεστηµένη δηµοσιογραφία και πώς θα συστρατευτώ για να αγωνιστώ ψυχή τε και σώµατι ΑΜΙΣΘΙ για τον Συριζαϊσµό

ολεσ οι νεεσ σεξι       συνιστωσεσ του κινηµατοσ victoria’S secret για να σωσετε και τον εσωτερικο σασ κοσµο

µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µ@λ@κί@;

Τι το 'θελα να 
φωνάζω.. 

«∆ΕΝ ΜΑΣ 
ΦΙΜΩΝΟΥΝ»
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Τι καλά, όλα είναι ωραία, µόνο
που µας αντέγραψαν το Χόλιγουντ

και η Βόρειος Κορέα 
Αθλια απόπειρα γελοιοποίησης των ηρωικών εθνικών µας πιλότων, Τσίπρα - Καµµένου, από τη φτηνιάρικη σάτιρα 

της ταινίας «The Interview»! Λύσσαξαν οι ξένοι συκοφάντες της Ελληνικής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας

Προκειµένου να εξουδετερώσουν προκαταβολικά, και ύπουλα, την τροµακτική επίδειξη 

ισχύος πυρός από Αλέξη και Πάνο που καταχειροκρότησε όλη η Ελλάδα, τι έκαναν οι πα-

νούργιοι ξένοι: Γύρισαν Η∆Η και προβάλλουν µια καθαρά αντισυριζαϊκή κωµωδία, το «The 

Interview», όπου µας παραλληλίζουν µε τον γνωστό γραφικό ηγέτη της Βορείου Κορέας, 

εκµεταλλευόµενοι κάποιες απλές συµπτώσεις. Στο έργο αυτό ο Ντέιβ Σκάιλαρκ είναι ο βασι-

λιάς των συνεντεύξεων διασήµων και παρουσιαστής της δηµοφιλούς βραδινής εκποµπής 

«Skylark Tonight». Εγκέφαλος της επιτυχίας είναι ο κολλητός του και παραγωγός Ααρον 

Ράποπορτ. Αυτός, όµως, νιώθει ότι πρέπει να κάνουν και µια πιο ουσιαστική δουλειά. Τότε 

πετυχαίνει να κλείσει συνέντευξη µε τον Κιµ Γιονγκ-Ουν, τον µυστηριώδη και αδίστακτο 

δικτάτορα της Βορείου Κορέας. Καθώς ο Ντέιβ και ο Ααρον ετοιµάζονται για το ταξίδι στη 

µακρινή χώρα, άνθρωποι της CIA τους προσεγγίζουν και τους ζητούν να δολοφονήσουν 

τον Κορεάτη ηγέτη. Οι δυο τους συµφωνούν, αλλά δεν παύουν να είναι οι πλέον ακατάλλη-

λοι γι’ αυτή τη δουλειά - τόσο του δολοφόνου όσο και του δηµοσιογράφου...

ΥΓ.: Οµως η απόπειρα των ΗΠΑ έπεσε στο κενό γιατί οι δικοί µας ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ 

είναι πράγµατι ανεπανάληπτοι!

MEDIA
PHDPHD

µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µ
µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µ
µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µMAD THEMAX

?

Γεια σας, 
από την Τρόικα 

είµαστε

Ο ΓΝΗΣΙΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ ΣΕ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ

Ο ΑΙΩΝΙΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ 
ΑΠΕΙΛΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ 
ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΕΙ. 
ΣΩΣΤΗ ΑΡΧΗ!!!

ΦΤΗΝΟ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΩ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Αµα δεν 
ξέρει για τα 
παιχνίδια 

των µεγάλων, 
να µας ρωτάει 

το στραβάδι

ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ ΜΕ Τ' ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΑΚΙA

Ο άσχετος ο 
Πούτιν έριξε 
πύραυλο στο 
Ιράν αντί για 

τη Συρία

µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µ@λ@κί@;

ΤΡΑΒΑΤΕ ΜΕ 
ΚΙ ΑΣ ΚΛΑΙΩ - 
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ 

ΤΟΠ ΜΟΝΤΕΛΣ

OK, τους 
τροµάξαµε, αλλά... 
ΓΑΜΩΤΟ, ΠΟΣΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΘΑ 
ΜΑΣ ΕΡΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
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ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΩΜΩ∆ΙΑ 

«THE 
INTERVIEW»

µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µ
µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µ
µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µ@
µόνοι µας εναντίον όλων. Μήπως κάναµε πάλι µMAD THEMAX

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
ΒΟΛΕΣ ΚΑΙ 

ΘΕΑΜΑ ΓΙΑ ΤΣΙΠΡΑ-
ΚΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΧΤΕΣ

Θέλεις να σε 
πάω βόλτα 

και µε ελικόπτερο 
«Απάτσι», 

αρχηγάρα µου;

Ασε γιατί είναι από 
προµήθειες του Θωµά... 

Μη µας παν κι εµάς 
για κλεπταποδόχους! 
Πού να βρεθεί κελί να 

µας χωρά µαζί;

ΦΤΗΝΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 
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Λίντα Ζερβάκη:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ 
ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ARD, ΘΥΜΑ 
BULLYING

Μ
εγαλοπρεπή διάψευση 
ότι η µεταπολεµική 
γερµανική κοινωνία 
έχει αποβάλει κάθε 

είδους διακρίσεις εις βάρος των 
µειονοτήτων, έχει εξοβελίσει τον 
ρατσισµό και την παρενόχληση 
µεταναστών κ.λπ. καταθέτει η 
Λίντα Ζερβάκη. Πρόκειται για την 
ανκοργούµαν του πιο ισχυρού 
τηλεοπτικού οργανισµού στον 
κόσµο, του πασίγνωστου δικτύου 
ARD. «‘‘Τζατζίκι’’ µε φώναζαν 
κοροϊδευτικά οι συµµαθητές 

µου στο σχολείο επειδή ήµουν 
Ελληνίδα. Και µου πετούσαν καρότα, 
όπως συνηθίζουν να κάνουν οι 
Γερµανοί ταΐζοντας τα γουρούνια», 
αποκάλυψε σε πρόσφατη εκτενή 
συνέντευξή της στην εφηµερίδα 
«Süddeutsche Zeitung» η 42χρονη 
παρουσιάστρια του Tagesschau, 
δηλαδή του κεντρικού δελτίου 
ειδήσεων του ARD. Κάθε βράδυ στις 
20.00, εδώ και περίπου τέσσερα 
χρόνια, η Λίντα ενηµερώνει δεκάδες 
εκατοµµύρια Γερµανούς. Παρά το 
bullying που υπέστη στα µαθητικά 

Ζ
ητάω κι εγώ µε τη σειρά µου -µια 
που αυτές τις ηµέρες έχει γίνει πολύ 
της µόδας- ΣΥΓΓΝΩΜΗ από το 
Μαξίµου, διότι οι άνθρωποι, προ-
κειµένου να καταφέρουν να µε 
εξοντώσουν ηθικά, οικονοµικά και 
ό,τι άλλο έχουν στο µυαλουδάκι 
τους, αυτό που έχουν κάνει τελικά 

είναι να γκρεµοτσακίσουν τα πόδια τους! Οπως είπε ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός, αναφερόµενος στα εµπόδια που του φέρνουν 
οι θεσµοί και η ∆ικαιοσύνη ειδικότερα, «το καλό το παλικάρι 
ξέρει κι άλλο µονοπάτι»... Εεε, ειδικά στην περίπτωσή µου 
ο φουκαράς ο Αλέξης, ο οποίος µε διώκει προσωπικά, µε 
µεθοδικότητα φανταστική, δεν αρκέστηκε απλώς στο άλλο 
µονοπάτι που ξέρει το καλό το παλικάρι, αλλά πήρε τα ΒΟΥΝΑ 
και τα λαγκάδια και κατάφερε ενάντια σε κάθε λογική και 
νόµο, σε Ανατολή και ∆ύση, να µετατρέψει σε χρόνο µηδέν 

σε εξοντωτικό πρόστιµο (5 εκατοµµυρίων ευρώ) την απόφα-
ση καταλογισµού εις βάρος µου που είχε βγάλει το εντελώς 
αναρµόδιο για ιδιώτες Ελεγκτικό Συνέδριο! Λεπτοµέρεια; Ολα 
τα είχε προαναγγείλει ο συµπαθής Πολάκης µε ανάρτησή 
του που έγραφε: «Περίµενε να δεις τι έχεις να πάθεις». Λίγες 
µέρες µετά ήρθαν τα πρόστιµα και νέες πρωτοφανείς διώξεις. 
Πού το ’ξερε από πριν ο υφυπουργός... Υγείας (Θεός σχωρέσ’ 
την) το τι θα κάνει ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Κοντονής; Μπας 
και είναι τουλάχιστον περίεργο, όπως το περιστατικό µε τον 

υπουργό Αµυνας που συνοµιλούσε µε ισοβίτη για θέµατα που 
δεν είναι της αρµοδιότητάς του; Μήπως πρόκειται για το ίδιο 
κυκλωµατάκι κυβερνητικών αξιωµατούχων που προαναγγέλ-
λουν ποινές για να εκβιάσουν τη ∆ικαιοσύνη; 
Στην περίπτωσή µου συνέβη ακριβώς το ίδιο. Κάθε φορά 
που ήταν να συνεδριάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρότι 
ο ίδιος ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ είχε πάρει θέση ότι είναι ΑΝΑΡΜΟ∆ΙΟ 
να ασχοληθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του µε ιδιώτη, 
έβγαιναν οι γνωστοί αλιτήριοι ΚΥΠατζήδες παραδηµοσιο-
γράφοι και από τα site τους και τις φυλλάδες τους, όπου µιλά 
συχνά ο πρωθυπουργός, προειδοποιούσαν τους δικαστές... 
µην τυχόν και δεν µε καταδικάσουν! Καθαρή περίπτωση 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ της ∆ικαιοσύνης, δηλαδή, µε τη συνδροµή 
του ίδιου του Τσίπρα, ο οποίος από τη Βουλή µε καθύβριζε 
µε ψεύδη και απειλές, του Πολάκη και άλλων τσάτσων! 
Συνέπεια αυτών των πρωτοφανών χειρισµών -που σήµερα 
τους καταλαβαίνουµε καλύτερα βλέποντας ότι έφτασαν στο 

σηµείο να συνοµιλούν ακόµη και µε λαθρέµπορους ηρωίνης 
για να εκβιάσουν µαρτυρία εναντίον του Μαρινάκη- ήταν να 
καταλήξει το Ελεγκτικό Συνέδριο να µου «καταλογίσει», όπως 
λένε στα νοµικά, να ξαναπληρώσω 5 εκατ. ευρώ για βλάβη 
του ∆ηµοσίου παρότι:
Α) «∆εν τα χρωστάς», µου λέγανε, «αλλά δώσε... κάτι για να µη 
λένε ότι σε αθωώσαµε». Το έκανα, και τώρα για υπόθεση που 
έχει κλείσει µε κυνηγούν ξανά! Ηδη έχω συµβιβαστεί µε την 
Εφορία και κατέβαλα πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ φόρους για 

να κλείσει η υπόθεση.
Β) Ουδέποτε και παρά τα συνεχή και αντιφατικά πορίσµατα 
του Σ∆ΟΕ βρέθηκε οποιαδήποτε φοροδιαφυγή εκ µέρους 
µου! Απολύτως τίποτα! Καµία συναλλαγή, κανένα παραστατικό, 
εντελώς µηδέν. Και έκατσαν και υπολόγισαν βάσει τεκµηρί-
ων, λέει, πόσα θα έπρεπε να έχω στην άκρη, διογκώνοντας 
τα έξοδά µου από µόνοι τους και µη λαµβάνοντας υπόψη τα 
έσοδά µου επί... 15ετία (επειδή, λέει, είχαν χάσει τα χαρτιά)!
Γ) Αθωώθηκα επί της ουσίας και από το αρµόδιο δικαστήριο 
του «πόθεν έσχες» που µου επέβαλε τη «συµβολική ποινή» 
των 60.000 ευρώ, αποδεχόµενο τη λογική εξήγηση ότι, αφού 
τα είχα στον λογαριασµό µου (και όχι κλεµµένα), δεν είχα 
κανέναν λόγο να µην τα δηλώσω. Απλή αµέλεια. 
∆) Σε αντίθεση µε τα αρµόδια δικαστήρια ήρθε το εντελώς 
αναρµόδιο Ελεγκτικό Συνέδριο και για πρώτη φορά στην 
ιστορία του ασχολήθηκε µε ιδιώτη και δη δηµοσιογράφο! 
Προκειµένου να µε καταδικάσουν και σε αντίθεση, τονίζω, 
µε την εισήγηση του αρµόδιου δικαστή, ο οποίος είπε ότι 
το Ελεγκτικό δεν έχει αρµοδιότητα στο θέµα αυτό, έβγαλαν 
µια θεωρία ότι ως «τέταρτη εξουσία» είµαι κάτι σαν δηµόσιος 
υπάλληλος - δηµοσίως υπόλογος για την ακρίβεια. Και γι’ αυτό 
µου καταλόγισαν πρόστιµο επειδή, λέει, έβλαψα το ∆ηµόσιο 
παρότι ουδέποτε είχα ουδεµία συναλλαγή µαζί του! ∆εν θέλω 
να σχολιάσω ΣΗΜΕΡΑ ούτε πώς ελήφθη η απόφαση επί της 
νέας προέδρου του Ελεγκτικού, που επελέγη ειδικά από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και επισκέφθηκε δύο φορές τον πρωθυπουργό σε 
χρόνο ρεκόρ για τον θεσµό. Εγώ, λοιπόν, δεν σχολιάζω. Αλλά 
τους προσκαλώ και τους παρακαλώ (δεν τους προκαλώ από 
σεβασµό σε ό,τι οι ίδιοι θα έπρεπε πρώτοι να σέβονται) να 
βρουν ΕΝΑΝ ΕΓΚΡΙΤΟ ΝΟΜΙΚΟ, έναν καθηγητή ευρύτερης 
αποδοχής που να λέει ότι αυτά τα πράγµατα είναι νόµιµα! Οτι 
δηλαδή το Ελεγκτικό µπορεί να ασχολείται µε ιδιώτες και ότι 
ο δηµοσιογράφος είναι κάτι σαν δηµόσιος υπάλληλος. Οπως 
έγραψα και την προηγούµενη φορά, προσφεύγω σε όλα τα 
ελληνικά και διεθνή δικαστήρια Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
ελευθερίας του Τύπου, σεβασµού της προσωπικότητας 
κ.λπ. κ.λπ. και πιστεύω ακράδαντα ότι θα δικαιωθώ. Απλά θα 
µου πάρει λίγο καιρό -που δεν ξέρω αν έχω- γιατί οι σοβαροί 
δικαστές, Ελληνες και ξένοι, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι 
βρέθηκε δικαστήριο που πήρε τέτοια βάρβαρη επιστηµονικά 
και νοµικά αδιανόητη απόφαση.

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗ∆ΕΝ, ΜΕ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΑ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ, ΠΑΡΟΤΙ Η∆Η ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ! ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ

ΖΗΤΩ ΚΙ ΕΓΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ «ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ» 
ΕΠΕΙ∆Η ΓΚΡΕΜΟΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΞΕΚΑΝΕΙ

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΤΗΝ Α∆ΙΕΞΟ∆Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ-ΜΑΜΟΥΘ ΤΩΝ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ (ΕΝΩ ΕΧΩ Η∆Η ΠΛΗΡΩΣΕΙ!), 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΣΙΠΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΚΑΝΑΛΙΑ, ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΑ. ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΚΑΙ 
Ο,ΤΙ ΒΓΕΙ!!! ΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΓΥΜΝΟΣΑΛΙΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΛΙΝΩΜΕΝΟ ΕΚΠΤΩΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΑ»; ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ! ΣΦΑΓΗ ΘΕΛΟΥΝ; ΘΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ. ∆ΕΝ ∆ΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΝΑ 
∆ΕΙ ΤΟΝ ∆ΙΩΓΜΟ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ. ΞΕΡΩ 
ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΛΑΜΨΟΥΝ... ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΩ ΝΑ ΤΟ ∆Ω ΚΙ ΕΓΩ
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χρόνια από τους γηγενείς συµµαθητές της, 
η σοβαρή και δυναµική Λίντα Ζερβάκη 
κατάφερε να γίνει η πρώτη εκφωνήτρια 
ειδήσεων στη γερµανική τηλεόραση µε 
µη αµιγώς γερµανική καταγωγή. Η ίδια 
έχει εκδώσει και ένα αυτοβιογραφικό 
βιβλίο µε τίτλο «Η βασίλισσα της 
χρωµατιστής σακούλας - Ιστορίες µέσα 
από ένα περίπτερο», στις σελίδες του 
οποίου διεκτραγωδεί την πορεία της 
οικογένειάς της από την πενόµενη Ελλάδα 
της δεκαετίας του ’60 στη µετανάστευση 
και τη µετοικεσία στο Αµβούργο. «Οπως 
είχα συνηθίσει να βλέπω τον κόσµο 

µέσα από το παράθυρο του περιπτέρου 
που είχαν οι γονείς µου στη συνοικία 
Χάρµπουργκ όπου και γεννήθηκα -µια 
ούτως ή άλλως δύσκολη περιοχή-, κατά 
κάποιον τρόπο έτσι κοιτάζω και σήµερα 
τους τηλεθεατές µέσα από την οθόνη της 
τηλεόρασης», σχολιάζει κάπως ποιητικά η 
Λίντα Ζερβάκη. 
Η µοίρα της το θέλησε να είναι εκείνη που 
παρουσίαζε κάθε βράδυ τις δραµατικές 
εξελίξεις την περίοδο της κορύφωσης 
της ελληνικής κρίσης, ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι του 2015. «Παρόλο που 
όλοι ήξεραν ότι έχω διπλή υπηκοότητα, 

γερµανική και ελληνική, δεν πήρα ποτέ 
ούτε ένα αρνητικό µήνυµα», λέει η Λίντα 
και συµπληρώνει: «Αντιθέτως, ήταν 
πάρα πολλοί εκείνοι οι τηλεθεατές που 
επικοινωνούσαν µαζί µου από ενδιαφέρον 
για να µε ρωτήσουν πώς νιώθω για όλα 
όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα». 
Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, 
η Λίντα είναι παντρεµένη και έχει δύο 
παιδιά. Εως την καταξίωσή της στα 
γερµανικά ΜΜΕ και την κατάκτηση 
µιας από τις πλέον επίζηλες θέσεις ως 
ανκοργούµαν του ARD, χρειάστηκε να 
δοκιµαστεί ως προς τη δηµοσιογραφική 

της επάρκεια, αλλά και την ευχέρεια 
στη χρήση της γερµανικής γλώσσας - 
µολονότι έχει γεννηθεί στη Γερµανία και 
έχει περάσει από όλες τις βαθµίδες της εκεί 
εκπαίδευσης. Αρχικά δοκίµασε την τύχη 
της ως κειµενογράφος σε διαφηµιστική 
εταιρεία, κατόπιν όµως αποφάσισε να 
ακολουθήσει την πραγµατική της κλίση, 
την τηλεοπτική δηµοσιογραφία. Και 
καλώς έπραξε, δείχνοντας στο γερµανικό 
κοινό τι εστί όχι βέβαια τζατζίκι, αλλά 
µια µελαχρινή και λεπτεπίλεπτη, δωρικά 
γοητευτική Ελληνίδα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ε) Επειδή το καλό το παλικάρι, ο Αλέξης Τσίπρας δηλαδή, 
ξέρει κι άλλο µονοπάτι, δεν άφησε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να κάνει µόνο του τη... δουλειά του, αλλά έσπευσε αµέσως 
να φροντίσει ώστε ο καταλογισµός να µην κριθεί σε κανο-
νικά δικαστήρια, αλλά να εισπραχθεί αµέσως ως οφειλή 
στο ∆ηµόσιο! Επειδή δηλαδή ξέρει ότι θα βρω κάποτε το 
δίκιο µου, θέλει να µε εξοντώσει, να µε κυνηγήσει, να µε 
χρεοκοπήσει, να µε συκοφαντήσει και να µε καταστρέψει 
πριν προλάβουν τα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια να παρέµβουν. 
Γι’ αυτό σε χρόνο µηδέν (µέσα σε µία εβδοµάδα) πήραν οι 
κολαούζοι του την απόφαση, την πέρασαν από το Νοµικό 
Συµβούλιο του Κράτους (κάτι δικηγόρους στο υπουργείο 
Οικονοµικών) και χωρίς δεύτερη κουβέντα την έστειλαν στην 
Εφορία για να ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ! Εδώ και τώρα! Ετσι, λοιπόν, 
πριν προλάβω να βρω άκρη µε τους φυσικούς δικαστές και 
όχι τους σεβαστούς, πλην αναρµόδιους του Ελεγκτικού, µε 
παραδίδει στους εφοριακούς ότι δήθεν τα χρωστάω! Αυτό, 
όπως αντιλαµβάνεται ο καθένας, επιφέρει καταστρεπτικές 
επιπτώσεις στη δυνατότητά µου για οικονοµική επιβίωση στον 
καιρό της κρίσης, µου ΑΦΑΙΡΕΙ ουσιαστικά τη δυνατότητα να 
βγάζω χρήµατα από άλλες δουλειές, όπως από την TV (τα οποία 
έτσι κι αλλιώς πήγαιναν εξ ολοκλήρου στην Εφορία) και µου 
προκαλεί µεγάλες δυσκολίες στην οικονοµική δραστηριότητά 
µου. Παντού - και στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ». Φυσικά ο Τσίπρας έχει 

απώτερο ΠΟΘΟ να κλείσει το «Πρώτο Θέµα», το µόνο Μέσο 
που έχει αποµείνει και δεν θα κάνει ποτέ του κωλοτούµπες, 
ούτε θα του ζητάει συγγνώµες, όπως και ο ίδιος γνωρίζει 
πολύ καλά, αλλά επειδή, όπως είπαµε και στην Εξεταστική 
της Βουλής, δεν έχουµε κάνει τίποτα παράνοµο, δεν πήραµε 
δάνεια-µαϊµού, αλλά ξεπληρώνουµε όλες µας τις υποχρεώ-
σεις κανονικά, ΣΥΝ του ότι ΕΧΟΥΣΙΝ ΓΝΩΣΙΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, 
ατύχησε ο κύριος πρωθυπουργός. Αυτά που κατάφερε µε 
τον ∆ΟΛ και τον ΠΗΓΑΣΟ δεν περνάνε στο «Πρώτο Θέµα», 
κι έτσι άλλαξε στρατηγική και έβαλε προσωπικό στόχο εµένα 
πιστεύοντας ότι θα µας ξεδοντιάσει εδώ µέσα, θα µας διχάσει 
ή θα δηµιουργήσει προστριβές και αντιθέσεις. Και πάλι έκανε 
λάθος για έναν βασικό λόγο. Ή µάλλον δύο: Προσωπικά εγώ, 
ο ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ, δεν µασάω, δεν κολλάω και δεν 
προσκυνάω κανέναν Τσίπρα, καµία εξουσία, πόσο µάλλον 
τους κολαούζους του. Προτιµώ να χαθώ εντίµως παρά να... 
επιβιώσω συµβιβασµένος. ∆εν είµαι Ψυχάρης που περίµενε 
µια ζωή να κληρονοµήσει την αυτοκρατορία για νταραβέρια. 
∆εν είµαι Μπόµπολας να κονοµάω από δηµόσια έργα. Ενας 
απλός δηµοσιογράφος είµαι, που έγινα και εκδότης από ανάγκη 
επειδή µε έδιωξαν απ’ όλα τα άλλα συµβατικά ΜΜΕ. Εργο ζωής 
το «Πρώτο Θέµα» και γι’ αυτό δεν θα γίνω... ζητιάνα, που έλεγε 
η Μελίνα, αλλά ούτε και «πουτάνα» κανενός. ΚΑ-ΝΕ-ΝΟΣ! 
Απλά θα τα πάρω όλα σβάρνα!  

Είµαι ΠΙΟ ΤΡΕΛΑΡΑΣ από τον Τσίπρα, ο οποίος το παίζει εκ 
του ασφαλούς µε όλο το γκουβέρνο µαζί του. ∆εύτερον, δεν 
βάζω τον εαυτό µου πάνω απ’ όλα και την εφηµερίδα «ασπί-
δα», όπως έκαναν κάτι θλιβεροί εκδότες νοµίζοντας ότι έτσι 
θα σωθούν. Αν έκρινα ότι εγώ είµαι το εµπόδιο, θα έφευγα 
από µόνος µου γιατί πριν απ’ όλα βάζω το «Πρώτο Θέµα» που 
βγήκε από το κεφάλι µου και δεν θέλω... να πέσει µαζί µε αυτό. 
Βάζω πάνω από όλα τους 200 εργαζοµένους σε αυτό και τις 
οικογένειές τους, κι αν είχαµε απέναντί µας έναν... ΕΝΤΙΜΟ 
ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ που να έλεγε «τον Θέµο θέλω, και οι άλλοι 
κάντε τη δουλειά σας», θα έβγαινα µόνος µου µπροστά. Οµως 
ΣΥΡΙΖΑ και ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, Τσίπρας και ντόµπρες κουβέντες 
δεν πάνε µαζί, όπως έχουν διαπιστώσει πια οι πάντες. Οσοι 
θέλησαν να τα βρουν µαζί του (που εµείς ∆ΕΝ θέλουµε έτσι 
κι αλλιώς) και τους την έφερε και τους κρέµασε κουδούνια. Αν 
υπήρχε περίπτωση οι συνάδελφοί µου να µου πουν «εµείς τον 
πιστεύουµε τον Αλέξη... τον ΜΠΕΣΑΛΗ, κάνε λίγο στην άκρη 
να σωθεί το µαγαζί», θα το έκανα. Με βαριά καρδιά γιατί την 
ξέρω τη δουλειά, αλλά θα το έκανα µπας και σωζόταν τόσος 
κόσµος. Οµως βάζω και στοίχηµα ότι ούτε καν οι άνθρωποι 
που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και δουλεύουν στο «ΘΕΜΑ» ή... και στην 
«Αυγή» πιστεύουν σήµερα τον Τσίπρα!!! Τον πιο αναξιόπιστο 
πολιτικό του κόσµου, σύµφωνα µε διεθνείς καταγραφές! Μέχρι 
και ο Κιµ όταν λέει για πύραυλο το εννοεί. ΟΧΙ παγωτό χωνάκι! 
Γι’ αυτό λοιπόν και θα αντιµετωπίσω την αδιέξοδη κατάσταση 
που έχει δηµιουργηθεί µε το παράνοµο, εξοντωτικό πρόστιµο 
-ΜΑΜΟΥΘ, αγωνιζόµενος, καταγγέλλοντας παντού, στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, τη ΧΟΥΝΤΑ ΤΣΙΠΡΑ και την προσπάθειά 
του να κλείσει τα πάντα, εφηµερίδες, κανάλια, ραδιόφωνα. Θα 
αγωνιστώ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΒΓΕΙ!!! Τι άλλο στο κάτω-κάτω µπορεί να 
κάνεις σ’ αυτή τη ζωή όταν τα µεγαθήρια γίνονται γυµνοσάλια-
γκες και προσκυνούν τον αποχαλινωµένο έκπτωτο «βασιλιά»;
Ζητάω λοιπόν κι εγώ συγγνώµη από το Μαξίµου που αναγκά-
στηκαν να κάνουν τόσες και τόσες παρανοµίες προκειµένου να 
µε εγκλωβίσουν. Παρανοµίες για τις οποίες θα έρθει η ώρα να 
απολογηθούν και να τιµωρηθούν. Και τους ζητάω µια δεύτερη 
συγγνώµη, γιατί έτσι που το πάνε, και έτσι που θα το πάω, θα 
ξοδευτούν στα καθαριστήρια. Από τα φλέµατα και τα αίµατα. 
∆ικά τους και δικά µου. Καµία απολύτως συναλλαγή. Σφαγή 
θέλουν; Θα την έχουν! Πόσες φορές να δικαστώ σε αυτή τη 
ζωή; Ας κρατήσουν καµιά δίωξη και για την άλλη!   
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ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΗ∆ΕΝ, ΜΕ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΑ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ, ΠΑΡΟΤΙ Η∆Η ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ! ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ

ΖΗΤΩ ΚΙ ΕΓΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ «ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ» 
ΕΠΕΙ∆Η ΓΚΡΕΜΟΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΞΕΚΑΝΕΙ

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΤΑΡΑΒΕΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΗΚΕ ΠΑΡΟΤΙ 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ, ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΑ ΚΟΝΟΜΑΩ ΑΠΟ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΩ ΣΤΗ ΖΟΥΛΑ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ 
∆ΙΚΑΙΩΘΩ, ΠΡΟ  Ή ΜΕΤΑ. ΕΝΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΙΜΑΙ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΙ∆Η ΜΕ Ε∆ΙΩΞΑΝ 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΜΕ. ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΤΟ «ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ» ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΩ… ΖΗΤΙΑΝΑ, ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Η 
ΜΕΛΙΝΑ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ «ΠΟΥΤΑΝΑ» ΚΑΝΕΝΟΣ! ΚΑ-ΝΕ-ΝΟΣ! ∆ΕΝ 
ΕΚΒΙΑΖΟΜΑΙ! ΑΠΛΑ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΩ ΟΛΑ ΣΒΑΡΝΑ! ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ, 
ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ; 
ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΒΑΤΖΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
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Είµαι ΠΙΟ ΤΡΕΛΑΡΑΣ από τον Τσίπρα, ο οποίος το παίζει εκ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΤΑΡΑΒΕΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΗΚΕ ΠΑΡΟΤΙ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΩ ΣΤΗ ΖΟΥΛΑ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ 

∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΤΑΡΑΒΕΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΗΚΕ ΠΑΡΟΤΙ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΩ ΣΤΗ ΖΟΥΛΑ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ 

κάπως όπως ξεφώνιζαν τη Βίκυ του Ακη «βλαχάρα»... 
Μάλιστα, κύριε, ο απλός λαός τα λέει µε µια λέξη 

κι άντε εσύ να ξεµπερδέψεις µε τη σοφία του. ∆εν πά’ να 
κουβαλάς όλον τον Dior, τον 
Gucci, τον Lagerfeld (πολύ 
µανταµέ όλα αυτά, Βικούλα 
- υιοθέτησε κάναν στάιλιστ 
πιο νεανικό) πάνω σου, το 
µαντρί και η προβατίλα ξε-
µυτίζουν θες δεν θες. ✖✖✖ 

Παρά ταύτα υπάρχει και η 
θεωρία που λέει  ότι έχουν 
και οι ισχυροί άντρες τις ευ-
θύνες τους. Οπως δηλαδή 
δεν έφταιγε µόνο η Μιµή 
-σόρι, ∆ήµητρα Λιάνη- για 

OF DUTY και... «καθαρίζει» όποιον βρει µπροστά του στην 
ηλεκτρονική του οθόνη. ✖✖✖ Το «ΘΕΜΑ» ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 
ΚΑΝΕΝΑΝ κι ας µην περιµένουν να τους κάνουµε πλάτες 

ή «διευκολύνσεις». Είµαστε 
απλώς µια εφηµερίδα που 
προσπαθεί να τα βγάλει πέρα 
χωρίς να προσβάλλει ούτε 
τους αναγνώστες της ούτε 
τους δηµοσιογράφους της. 
Και αυτό σας διαβεβαιώ ότι 
γίνεται όλο και πιο δύσκολο. 
Ολο και πιο απίθανο. SUPER 
NATURAL! Is this the end my 
beautiful friends? The end? 

Νεκροθάφτη, δεν µπορεί να είσαι τόσο κουφάλα. ΤΑ Media Phd του Θέµου δεν θα πεθάνουν ποτέ!

www.protothema.gr
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ΘΕΜΑ   
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για

Τα ’χουν παίξει τα γκάλοπ, έχουν λαλήσει τα κανάλια, 
καίνε τα διπλώματά τους οι επικοινωνιολόγοι για το 
πώς γίνεται να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δυο-τρεις-εννιά-δέκα 
διαφορετικές απόψεις την ημέρα... ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ 
Ν’ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ! ✖✖✖ Ελα ντε! Τι να πουν κι άλλοι που 
κάναν τόσες «κωλοτούμπες» και πάρα ταύτα... κατεβαί-
νουν! Το ’ψαξα δημοσιογραφικά και κατέληξα σε δύο 
θεωρίες: α) Η πρώτη, η πιο κλασική, που όμως δεν την 
πολυπιστεύω, είναι ότι όλα αυτά που μας φαίνονται 
αλαλούμ γίνονται ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ και επίτηδες για να 
απομακρυνθεί ο κίνδυνος... να κερδίσουν τις εκλογές 
χωρίς να το θέλουν! Γιατί είναι κι αυτός ένας σοβαρός 
λόγος... τρόμου, δεν είναι; β) Η δεύτερη -και πιο μέσα 
στα πράγματα- είναι ότι τα επιτελεία του Τσίπρα έχουν 
σηκώσει ψηλά τα χέρια με τις τόσες Συνιστώσες και τους 
τρελιάρηδες βουλευτές που έχουν, γιατί, έτσι κι αλλιώς, 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΞΟΥΝ! Οπό-
τε, πολύ σοφά, μετέτρεψαν το μειονέκτημα 
σε πλεονέκτημα. Αφήνουν όλα τα «μπου-
μπούκια» ν’ ανθίσουν και μετά σφυρίζουν 
αδιάφορα! Μα αυτό δεν είναι η επίσημη θέση 
μας! Κι όταν τους ρωτάς και ποια τέλος πάντων 
είναι η επίσημη θέση σας, απαντούν σε στυλ 
«ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΕ ΛΙΓΟ»!: Α, κάτσε λιγάκι 
γιατί την επεξεργαζόμαστε! ✖✖✖ Το αποτέ-
λεσμα είναι ότι οι «Τσιπραίοι» είναι συνεχώς 
στη δημοσιότητα, ακόμη και με διάφορες 
«κουλαμάρες» τύπου «θα το ρισκάρουμε με 
την Τουρκία, αλλά θα μειώσουμε τους αμυ-
ντικούς εξοπλισμούς», κάποιοι τσιμπάνε, 
άλλοι γουστάρουν, και οι λοιποί «σαλτάρουν» 
και τελικά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΥ-
ΖΗΤΗΣΗΣ! ✖✖✖ Το ίδιο μου ’τυχε κι εμένα σ’ ένα τρα-
πέζι με διάφορους «προνομιούχους» που ήταν μες στην 
αγωνία (βασικά για το τι θα γίνει με την Ισπανία), όπου 
είχα δίπλα μου έναν άγνωστο ΑΓΓΛΟ, που φαινόταν ΠΟΛΥ 
φραγκάτος και μόλις έμαθε ότι είμαι (και) δημοσιογράφος 
ΜΟΥ ΤΑ ’ΣΠΑΣΕ με τον Αλέξη! «Τι πράγματα είν’ αυτά;» 
and «who’s that guy» and «θα σας καταστρέψει», «τόταλι 
ιρισπόνσιμπλ» («εντελώς ανεύθυνος» - το γράφω και στα 
ελληνικά, γιατί τα αγγλικά του προέδρου δεν είναι και τα 
πιο οξφορδιανά) και εντέλει... «ΠΩΣ, ΔΙΑΟΛΟ, ΤΟΝ 
ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;». ✖✖✖ Αυτή είναι η 
επωδός άλλωστε όποτε συζητάς με ξένους κι εκεί ειλι-
κρινά... ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ, γιατί με το μπούρου-μπούρου 
είχα χάσει και τις μπουκιές μου, κι αποφάσισα να το 
παίξω ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ για κάνα μισάωρο: «Δεν έχεις κατα-
λάβει τίποτα, my friend», του ’πα σε ΑΨΟΓΑ φροντιστη-
ριακά εγγλέζικα, «here is the new pan-european revolution 
and Tsipras is the leader!». ✖✖✖ Ούτε εγώ πίστευα στ’ 
αφτιά μου, αλλά το Αγγλάκι, που μάλλον ήταν διαχειριστής 
fund, μεγαλοτραπεζίτης ή κάτι τέτοιο, αναψοκοκκίνισε, 
τα ’παιξε, και γι’ αυτό γούσταρα και συνέχισα παραφρά-
ζοντας τον Λέοναρντ Κοέν: «Φερστ, re malaka, we take 
Athens, then we take Madrid and finally we take Berlin». 
✖✖✖ Δηλαδή, του ’πα, ΚΟΡΟΪΔΟ είναι ο άνεργος Ισπανός 
με τα ΔΕΚΑ ΠΤΥΧΙΑ και ο χρεοκοπημένος Ιταλός ΜΕ ΜΙΑ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΝΑΑΑΑ; Δηλαδή αυτοί νομίζετε ότι θα πάνε 
να γίνουν ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ; ✖✖✖ Κι εκεί που 
συνειδητοποιούσα πόσο ψυχοθεραπευτικό τελικά 
είναι να ’σαι συριζάκι και να πετάς απ’ τη μια μακακία 
στην άλλη αεράτα, σαν πουλάκι, ΤΟΥ ’ΡΙΞΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙ-
ΚΗ: Δηλαδή, άμα διαλυθεί το ευρώ, που ’χει λυσσάξει, 
επί πληρωμή, όλη η Αγγλία, η πατρίδα σου η γελοία, κι 
ο «Economist» μαζί, σε πόσο ΚΑΙΡΟ θα χλαπακιάσουν 
τη ΣΤΕΡΛΙΝΑ τώρα που σκάει μύτη και στην Ινγκλετέ-

ρα η Υφεση; ✖✖✖ Καθώς ερχόταν το παγωτό, που ήταν 
ευτυχώς σορμπέ, το οποίο υποτίθεται ότι δεν βαραίνει 
και τόσο (ακόμα και σοκολάτα), του ’ριξα τη χαριστική: 
«Αμα νομίζετε ότι σωθήκατε απ’ το σύνδρομο Λήμαν-
Μπράδερς τυπώνοντας κωλόχαρτα, ε, βγάλτε και μερικούς 

τόνους παραπάνω να τα μοιράσετε στον κόσμο! Αλλιώς, 
my friend, η νέα επανάσταση θα κάνει την Οκτωβριανή 
που νοσταλγεί ο Περισσός να μοιάζει με τον Φιλολογικό 
Σύλλογο “Παρνασσός” μπροστά στο ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!». ✖✖✖ Μ’ όλα αυτά, βέβαια, 
έπεσε ΚΑΤΗΦΕΙΑ στο τραπέζι, και ντράπηκα και τους 
οικοδεσπότες, πολυεκατομμυριούχους ανθρώπους, 
αλλά τι να κάνουμε; ΑΣ ΜΗΝ ΕΒΑΖΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ASSHOLE 
Εγγλέζο να κάτσει δίπλα μου! ✖✖✖ Γιατί με τις συνεχείς 
βρισιές και το ανάθεμα στους Ελληνες ξύπνησε τον Τσί-
πρα μέσα μου. ✖✖✖ Κι ενώ πήρα μερικές χωνευτικές 
καραμελίτσες για να τον αποκοιμίσω (διότι δεν είναι 
καλό να ξυπνάει ο Αλέξης μέσα σου βραδιάτικα, ύστε-
ρα από κινέζικο και παγωτό), κάπου συνειδητοποίησα... 
ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ, γιατί τελικά οι αριστερομπουρδουκλω-
μένες Συνιστώσες έχουν τόσο ρεύμα, ακόμη κι όταν 
βραχυκυκλώνονται από μόνες τους. ✖✖✖ Γιατί τελικά ο 
Ελληνας ΞΕΣΠΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΤΣΟΛΙΑ, τύπου «θα βγω στην 
πίστα της Ε.Ε., ρε πούστηδες, όπως ο ΚΟΕΜΤΖΗΣ και θα 
πάρω 5-6 ακόμη χώρες μαζί μου», αυτό που ακούω από 
παντού «γαία πυρί μειχθήτω» και «θα το κάνουμε ΚΟΥΓΚΙ»!  
✖✖✖ Εξυπακούεται ότι ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ και τα γράφω 
εδώ και καιρό ότι δεν κάνει να παίζουμε με τη φωτιά 
όταν είμαστε ΛΟΥΣΜΕΝΟΙ στη βενζίνη, αλλά το ότι ΔΕΝ 
ΣΥΜΦΩΝΩ δεν σημαίνει ότι θα με κάνει και ΤΥΦΛΟ, 
να μην καταλαβαίνω ότι ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας 
που μας σπρώχνει από την ανοησία στην αυτοκτονία 

είναι Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ! ✖✖✖ Κάθε μέρα που 
βγαίνουν αυτοί οι ΚΡΕΤΙΝΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ και 
μας λένε για τα μυστικά σχέδια που έχουν 
για να μας οδηγήσουν εκτός ΕΥΡΩ, στέλνουν 
κι άλλο κόσμο στον Αλέξη από ζοχάδα! Ενώ 
υποθέτω ότι στόχος τους είναι να (μας) 
τρομοκρατήσουν και να (μας) σωφρονίσουν! 
Αμα είναι τόσο «μυστικά», τι τα ξεφουρνίζουν; 
Στο τέλος θα 'μαστε με τα δίφραγκα και θα 
επιμένουμε ότι μπλοφάρουν. ✖✖✖ Αυτά 
τους έμαθαν στα βιβλία τους στο Πρίνστον 
και στο Ιτον, στο Γέιλ και στο LSE, αυτά 
έρχονται και κάνουν! Ελα όμως που... ΑΜ 
ΔΕ! Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, ο 
οποίος ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ, ΞΕΠΟΥΛΑΕΙ και 
προτιμά να γεμίσει το ξενοδοχείο ελεγχό-

μενες απ’ το ΚΕΕΛΠΝΟ Ρωσίδες, και να πάει για τον 
Χορό του Ζαλόγγου, παρά να νοικιάσει τα δωμάτια στο 
1/10 της τιμής στον κάθε μεγαλοπράκτορα της ΤUI και 
να κουβαλά καλοκαιριάτικα μπίρες σε βλαμμένα Γερ-
μανάκια. ✖✖✖ Σ’ αυτό το σημείο βρίσκεται σήμερα η 
ψυχολογία του Ελληνα γιατί στο δίλημμα, που σωστά τί-
θεται «ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΜΕ ΕΥΡΩ Ή ΤΣΑΜΙΚΟ ΚΙ ΕΧΕΙ Ο 
ΘΕΟΣ», δεν του εγγυώνται ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ! ✖✖✖ Δεν έχει 
πειστεί, καλώς ή κακώς, και ρίχτε όσο θέλετε το blame 
και σ’ εμάς, ότι θα μπορέσει να παραμείνει ΝΟΙΚΟΚΥ-
ΡΗΣ αν δαγκώσει κι άλλο το μόριό του με τα Μνημόνια 
και τα σχετικά, ή αν τον έχουν για «ανακύκλωση» έτσι 
κι αλλιώς. ✖✖✖ Γιατί δεν είμαστε κι εμείς ΚΟΡΟΪΔΑ, να 
μην καταλαβαίνουμε ότι οι ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ, καλώς-κακώς 
ή ΚΑΚΙΣΤΑ, έχουν ξεμείνει από μεγαλοψυχία -αν είχαν 
ποτέ- και για να μην ΠΑΡΑΔΕΧΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΜΑΖΙ - από Ε.Ε. έως ΔΝΤ λένε: «Α... τώρα 
πια είναι ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ! Σας θέλουμε, αλλά είναι “στο 
χέρι σας’’»! Mα... δεν βλέπουν ΤΙ ΕΙΝΑΙ αυτή τη στιγμή 
στο χέρι μας; Στην καλύτερη περίπτωση, είμαστε ΕΝΑ 
ΕΘΝΟΣ ΑΥΤΟΪΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ, και στη χειρότερη, 
κρατάμε τη χειροβομβίδα για να πάρουμε κι άλλους μαζί 
μας. ✖✖✖ Εχει ΧΑΘΕΙ κάθε ψήγμα λογικής και ψυχραι-

Πήγαμε για μαλλί 
και βγήκαμε κουλοί
Δεν ξέρω πώς και γιατί, μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, μου ’ρθε 
στο μυαλό η Μενεγάκη... Μπας κι επειδή αναλογικά 
είναι μια πολιτική «ΞΑΝΘΙΑ» όταν λέει για νέους 
φόρους την ώρα που θέλει ψήφους; Ας πάμε όμως 
στην Ελένη, για να πω πόσο... απόρησα κι εγώ  που 
ήρθε στο ΟΛΑ, αφού κι εμείς, από την πλευρά μας, 
συμμετείχαμε λιγουλάκι στον μιντιακό χορό που 
στήθηκε γύρω απ’ τα προσωπικά της. Την απάντηση 
την πήρα μόλις την ξανάδα τρία χρόνια μετά την 
τελευταία φορά που είχε έρθει στο  ΟΛΑ, προτού τα 
κάνει ΛΙΜΠΑ ΟΛΑ... Ε, λοιπόν, η ΕΛΕΝΗ είναι πια 
εντελώς cool, φοβερά ΣΙΓΟΥΡΗ για τον εαυτό της και 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΗ για ό,τι λέει και ξελέει ο 
καθένας. Θέλει μεγάλο ΣΤΟΜΑΧΙ να περάσεις από 
τέτοια ΖΟΡΙΑ, να βγεις ατσαλάκωτος και να μην ΤΗ 
ΦΥΛΑΣ σε κανέναν! Κι όπως βλέπετε απ’ τις 
φωτογραφίες, ενώ πήγαμε να της στήσουμε δουλειά 
με αρσενικό στρίπερ, τον έστειλε κατευθείαν πάνω 
μας! Πήγαμε δηλαδή για μαλλί και βγήκαμε κουλοί!

Εγώ, φίλε, όταν 

σκέφτομαι τη νέα 

εποχή εκλογών, αυτό 

που σκέφτομαι είναι 

το double play εις 

βάρος μας
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μίας, σε όλο σχεδόν τον κόσμο, κι ενώ ΟΙ ΞΕΝΟΙ θα είχαν 
τη δυνατότητα σ’ ένα 48ωρο να αποκαταστήσουν την 
εμπιστοσύνη και την ηρεμία στη χώρα, φέρονται σαν... 
ΑΝΤΙ-ΣΥΡΙΖΑ: «Να τους διώξουμε αρχές Ιουνίου», λέει, 
ξέρω γω, ο υπουργός Κηπευτικών του Βελγίου. «Και 
γιατί αρχές Ιουνίου; Να τους διώξουμε τον Σεπτέμβριο», 
αντιπροτείνει ο Ολλανδός υπουργός Καναλιών χωρίς 
Πουτάνες. «Και γιατί, παρακαλώ, να βασανίζουμε έτσι 
έναν λαό; Να τους αποτεφρώσουμε με τρόπο οικολογι-
κό», λέει ο αρμόδιος των Οικολόγων-Πράσινων Κάτω 
Βεστφαλίας. ✖✖✖ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ, δηλαδή, κάνουν ό,τι 
και ο ΣΥΡΙΖΑ... απ’ την ανάποδη! Ο κάθε ΞΕΝΟΣ που έχει 
κάποιο αξιωματάκι θεωρεί υποχρέωσή του να περάσει 
απ’ το BBC και να πει και μια παρόλα ανθελληνική. ✖✖✖ 
Ε, από μέσα οι Συριζόπουλοι, απέξω τα Μερκελάκια, 

ΠΟΛΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΡΕΛΑΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ; Ε, πάει τον 
ΜΟΥΡΛΑΝΑΜΕ τον φουκαρά, γι’ αυτό και αντιδρά όπως 
αντιδρά, ΓΕΡΑ, ΤΥΦΛΑ, ΜΕ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ. ✖✖✖ Αλλά να 
που ξαναβγαίνει από μέσα μου ο Alexis, κάτι που πρέπει 
να φροντίσω να μη μου συμβαίνει δημοσίως, όχι τίποτ’ 
άλλο, γιατί θα νομίσουν ότι το ΚΑΝΟΥΜΕ επίτηδες για να 
τον προβοκάρουμε! ✖✖✖ Γιατί έτσι και δουν η Συνιστώ-
σα ΡΟΖΑ Η ΝΑΖΙΑΡΑ και η ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΚΟΕ ΟΕ-ΟΕ να 
λέμε ότι ο Τσίπρας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΑ κι ο ΣΑΤΑΝΑΣ, ό,τι 
στοίχημα θέλετε, θα πέσουν πάνω του να τον ΦΑΝΕ 
ΖΩΝΤΑΝΟ και θα τον κατηγορήσουν ότι ξεπουλήθηκε. 
✖✖✖  Γι’ αυτό και κάνουν ΧΑΖΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, κάποια «συ-
στημικά», όπως λέει κι ο σύντροφος πρόεδρος, ΜΜΕ που 
τον πλακώνουν ανά πάσα στιγμή, είτε έχουν δίκιο, όπως 
στην υπόθεση Ολάντ, όπου τα ’κανε «μαντάρα», είτε έχουν 

άδικο, όπως όταν τον κατηγορούν ότι πάει καλά στις δη-
μοσκοπήσεις (!) και ότι τρώει «μπαγάσικα»... τον κόσμο 
του ΠΑΣΟΚ. ✖✖✖ Αν θέλουν να χτυπήσουν αποτελεσμα-
τικά τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να δοξάζουν και να αποθε-
ώνουν ό,τι παπαριά κι αν πει! Τότε είναι που θα μπερ-
δευτούν τα συριζόπουλα, και από 15 Συνιστώσες θα 
γίνουν 1.500, και θα καρφώνουν ο ένας τον άλλον σαν 
πράκτορα των πλουτοκρατών, γιατί είναι και λιγάκι 
μπουνταλάδες οι περισσότεροι! ✖✖✖ Κι όμως, αντί να 
εφαρμόσει το ΣΥΣΤΗΜΑ αυτή τη μέθοδο, του «εξοντώνειν 
διά του αρραβώνος», την εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κρίνω 
απ’ τις περίτεχνες δηλώσεις του βασικού συμβούλου του 
ΤΣΙΠΡΑ, του νεοεμφανισθέντος ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΠΑ, ο οποίος 
τους έστειλε όλους αδιάβαστους στην εκπομπή του Μπά-
μπη ΠαπαΧπαπαναγιώτου, νομίζω: Εκεί που αραδιάζανε 

τις δηλώσεις Συριζαίων για τις φο-
ρολογίες και τα σχετικά, ο Ν. Παπ-
πάς τούς έπαιζε για πλάκα (στην... 
κόντρα!) λέγοντάς τους: «Προσοχή, 
μ’ αυτά που λέτε θα τρέχει ο κόσμος 
το πρωί στις τράπεζες». Τους έφε-
ρε τούμπα, δηλαδή, με το γλυκο-
μίλητο και το τάχα μου αθώο «πλη-
γωμένο» υφάκι του και κατέληξαν 
οι άλλοι να παίζουν το «εδώ ο παπάς 
- εκεί ο παπάς - πού ’ναι ο παπάς;». 
Καθότι δεν τον πιάνανε που-θε-νά... 
ακριβώς επειδή ήταν τόσο σίγουροι 
ότι τον έχουν «στο χέρι». Η κατά-
σταση μου θύμισε τους σπαρταρι-
στούς διαλόγους στην ταινία «ΑΝΑ-
ΛΥΣΕ ΤΟ», όπου ο Μπίλι Κρίσταλ, 
ως δικηγόρος του αρχιμαφιόζου 
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ, κάθεται στο 
τραπέζι με τους κανονικούς μαφιό-
ζους και τους στέλνει αδιάβαστους! 
Εκείνοι τον απειλούν ότι θα τον 
σφάξουν, κι εκείνος απαντά ψυχα-
ναλυτικά: «Α, διακρίνω μια ΟΡΓΗ 
μέσα σου. Μάλλον πρέπει να σε 
έδερνε η μαμά σου»!...  Ε, λοιπόν, 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πονηρός κι αυτά 
που σου σερβίρει μην τα τρως, 
συστημικέ μου! Αφού «ψοφάει» να 
ΜΑΣΗΣΕΙΣ, χάννε!

Ελληνική μετάφραση:

Ουόου,Ουόου
Θα με σκοτώσεις με αυτό τον 

τρόπο
Αχ, όταν τα χέρια μου σε αγγίζουν
Αχ, αχ, όταν τα χέρια μου σε 

αγγίζουν

Φοβερή, φοβερή
Θα με σκοτώσεις με αυτό τον 

τρόπο

Αχ, όταν τα χέρια μου σε αγγίζουν
Αχ, αχ, όταν τα χέρια μου σε 

αγγίζουν

Σαββατόβραδο στο πάρτι
όλοι ξεκίνησαν να χορεύουν
Το πιο καυτό κορίτσι στον χώρο 

πέρασε δίπλα μου
Οπότε βρήκα τα κότσια και 

ξεκίνησα να λέω

Ουόου,Ουόου

Θα με σκοτώσεις με αυτό τον 
τρόπο

Αχ, όταν τα χέρια μου σε αγγίζουν
Αχ, αχ, όταν τα χέρια μου σε 

αγγίζουν

Φοβερή, φοβερή
Θα με σκοτώσεις με αυτό τον 

τρόπο
Αχ, όταν τα χέρια μου σε αγγίζουν
Αχ, αχ, όταν τα χέρια μου σε 

αγγίζουν

Επειδή πήξαμε στην πολιτικολογία -και με δική μας ευθύνη- ιδού ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 

που δεν θα σας ξενερώσουν! Κατευθείαν από το Φεστιβάλ των Καννών

Ε-ε-ε, ο-ο-ο, σήμερα ΓΚΡΑΝ-ΠΡΙ ΜΟΝΑΚΟ!

ΗΜΟΥΝ ΦΑΓΩΜΕΝΟΣ... ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΩΝΕΨΑ

Nossa, nossa
Assim voce me mata
Ai, se eu te pego,
Ai, ai, se eu te pego
Delicia, delicia

Assim voce me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai, se eu te pego

Sabado na balada
A galera comecou a dancar

E passou a menina mais linda
Tomei coragem e comecei a falar

Nossa, nossa
Assim voce me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai se eu te pego

Delicia, delicia
Assim voce me mata
Ai, se eu te pego
Ai, ai, se eu te pego

ή ά
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Και αν είναι να το κάνεις ενώ πρόκειται 
να φύγεις, το θεωρώ µάλλον αντιεπαγγελµατικό. Εστω κι 
αν σ’ το κάνουν οι άλλοι πίσω από την πλάτη σου... τάχα 

CARES; 
Και αν είναι να το κάνεις ενώ πρόκειται 

να φύγεις, το θεωρώ µάλλον αντιεπαγγελµατικό. Εστω κι 

∆ηλαδή, ρε Βαρου φάκη, εσύ χωράς 

    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;

Ο τροχονόµος τού λέει: «Καλά, δεν κατάλαβες ότι 

µαζί µε την πόρτα, το φορτηγό πήρε και το αριστε-

ρό σου χέρι;»

Ο Αθηναίος µόλις το αντιλαµβάνεται, τροµοκρα-

τείται.

«Να πάρει η οργή!» ξεσπά µε οργή, «πάει και το 

Rolex!»

3 Το µεγάλο όνειρο του Θανάση ήταν να αποκτή-

σει κάποτε µια Porsche. Κάποια Τετάρτη βράδυ 

κερδίζει στο Λόττο 50.000.000. Μόλις παίρνει 

τα λεφτά από τον ΟΠΑΠ, έναν µήνα µετά, τρέχει 

σφαίρα στην αντιπροσωπία και βλέπει µπροστά του 

το αµάξι των ονείρων του κόκκινο, γυαλιστερό και 

καλοφτιαγµένο.

«Μάστορα , πόσο κάνει το κουκλί;» ρωτάει τον 

πωλητή.

«Κύριέ µου, 50.002.550 µε το κλειδί στο χέρι».

«Το αγοράζω επιτόπου», λέει ο Θανάσης.

Βγάζει από το µπουφάν τη σακούλα µε τα 

Καγέν, Μπεµβέ και Μερσεντέ, σ’ τα φάγαν όλα, δύστυχε λαέ 

Καγέν, Μπεµβέ και Μερσεντέ, σ’ τα φάγαν όλα, δύστυχε λαέ 

ους απανταχού της Γης, αφού έχει γίνει αποδεκτό ως 

ους απανταχού της Γης, αφού έχει γίνει αποδεκτό ως 

το απόλυτο ΤΕΛΕΙΟ 4Χ4 ακόµη και από αυτούς που 

το απόλυτο ΤΕΛΕΙΟ 4Χ4 ακόµη και από αυτούς που 

δεν χωνεύουν το όχι και τόσο όµορφο σχήµα του... 

δεν χωνεύουν το όχι και τόσο όµορφο σχήµα του... 

γι’ αυτό και το βλέπεις τόσο συχνά στους δρόµους. 

γι’ αυτό και το βλέπεις τόσο συχνά στους δρόµους. 

Ο αληθινά ΧΛΙ∆ΑΤΟΣ που θέλει να πουλήσει ΜΟΥΡΗ και 

Ο αληθινά ΧΛΙ∆ΑΤΟΣ που θέλει να πουλήσει ΜΟΥΡΗ και 

στυλ παίρνει το ΕΞΑΤΡΟΧΟ G-WAGEN που κοστίζει από 

στυλ παίρνει το ΕΞΑΤΡΟΧΟ G-WAGEN που κοστίζει από 

µισό εκατοµµύριο και πάνω, και άµα λάχει... ανεβοκα-

µισό εκατοµµύριο και πάνω, και άµα λάχει... ανεβοκα-

τεβαίνει τα σκαλιά του Μαξίµου µε µια γκαζιά. (Κι όταν 

τεβαίνει τα σκαλιά του Μαξίµου µε µια γκαζιά. (Κι όταν 

θα µπούνε µέσα, εσύ και η συµµορία, και η ζωγραφιά 

θα µπούνε µέσα, εσύ και η συµµορία, και η ζωγραφιά 

σου η γελοία θα πάτε µε ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ.)
σου η γελοία θα πάτε µε ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ.)

Πέµπτον, εδώ περιµένω ότι ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΑ-

Πέµπτον, εδώ περιµένω ότι ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΑ-

ΛΑΒΕΙΣ, φίλε µου και υπουργάρα µου Γιανάκη, που 

ΛΑΒΕΙΣ, φίλε µου και υπουργάρα µου Γιανάκη, που 

προφανώς γεννήθηκες την εποχή που έσπαγε τα ταµεία 

προφανώς γεννήθηκες την εποχή που έσπαγε τα ταµεία 

το σουξέ «∆ΕΝ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΩ Σ’ ΟΤΟΜΠΙΑΝΚΙ» του 

το σουξέ «∆ΕΝ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΩ Σ’ ΟΤΟΜΠΙΑΝΚΙ» του 

Κώστα Τουρνά. Κώστα Τουρνά. 

Για όσους δεν θυµούνται τα πολύ παλιά, το AUTOBIANCHI 

Για όσους δεν θυµούνται τα πολύ παλιά, το AUTOBIANCHI 

ήταν το chic Smartaki της εποχής, το σέξι µικρό Ι.Χ. που 

ήταν το chic Smartaki της εποχής, το σέξι µικρό Ι.Χ. που 

έπαιρναν οι πιτσιρικάδες που είχαν λίγο περισσότερο 

έπαιρναν οι πιτσιρικάδες που είχαν λίγο περισσότερο 

χαρτζιλίκι απ’ αυτό που χρειαζόταν το Φιατάκι. Ηταν 

χαρτζιλίκι απ’ αυτό που χρειαζόταν το Φιατάκι. Ηταν 

δηλαδή αµάξι-γκοµενοπαγίδα, όπως λέγαν τότε, 

δηλαδή αµάξι-γκοµενοπαγίδα, όπως λέγαν τότε, 

είχε όµως κάποια πρακτικά προβλήµατα. Ηταν πολύ 

είχε όµως κάποια πρακτικά προβλήµατα. Ηταν πολύ 

µικρό... για πολλά και άγρια κόλπα, αν µε καταλαβαίνει 

µικρό... για πολλά και άγρια κόλπα, αν µε καταλαβαίνει 

ο υπουργός, που είµαι σίγουρος ότι µε καταλαβαίνει...

ο υπουργός, που είµαι σίγουρος ότι µε καταλαβαίνει...

✖✖✖ Ας ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι τα κορίτσια της 

 Ας ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι τα κορίτσια της 

✖ Ας ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι τα κορίτσια της 

✖

εποχής ήταν του... 1,65 µ. το πολύ σε ύψος, ενώ σήµερα 

εποχής ήταν του... 1,65 µ. το πολύ σε ύψος, ενώ σήµερα 

αγγίζουν το 1,75-1,80, κι αν πρόκειται για τις οµόθρησκες 

αγγίζουν το 1,75-1,80, κι αν πρόκειται για τις οµόθρησκες 

ορθόδοξες της περήφανης ξανθής φυλής το 1,90 µ.! 

ορθόδοξες της περήφανης ξανθής φυλής το 1,90 µ.! 

Αρα; Σε τι ακριβώς αυτοκίνητο ταιριάζει αν όχι σε κάτι 

Αρα; Σε τι ακριβώς αυτοκίνητο ταιριάζει αν όχι σε κάτι 

µεγαλούτσικο; µεγαλούτσικο; ✖✖✖Υπάρχουν φυσικά και το SKODA 

Station και το ρουµάνικο DUSTER 4
Station και το ρουµάνικο DUSTER 4X
Station και το ρουµάνικο DUSTER 4X
Station και το ρουµάνικο DUSTER 4 4, που είναι µια X4, που είναι µια X

χαρά αυτοκίνητα, µια που το πίσω κάθισµα πέφτει και 

χαρά αυτοκίνητα, µια που το πίσω κάθισµα πέφτει και 

γίνεται κρεβάτι.γίνεται κρεβάτι.✖✖✖ Πράγµατα τα οποία ∆ΕΝ γίνονται 
✖ Πράγµατα τα οποία ∆ΕΝ γίνονται 
✖

σε Smart ή σε οποιοδήποτε άλλο αµαξάκι, κύριε Βαρου-

σε Smart ή σε οποιοδήποτε άλλο αµαξάκι, κύριε Βαρου-

φάκη. Αρα, ΠΡΟΤΟΥ εσύ αποκλείσεις και καταγγείλεις 

φάκη. Αρα, ΠΡΟΤΟΥ εσύ αποκλείσεις και καταγγείλεις 

οποιοδήποτε 4Xοποιοδήποτε 4Xοποιοδήποτε 4 4, πού θα πάει ο απλός πολίτης µε το 
X4, πού θα πάει ο απλός πολίτης µε το 
X

παντός εδάφους όχηµά του όταν θέλει να... κάνει τη 

συναισθηµατική δουλειά του σε κάνα δασάκι; 

πέσουν άλλοι σ’ αυτό το λάθος, το καταλαβαίνω, αλλά 

να πέσει κι ο κοσµοπολίτης Βαρουφάκης, που είναι 

∆ΥΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΡΑΚΛΑΣ και δεν τον χωράει ο τόπος; 

Σόρι, Βαρουφάκη, αν θες εσύ προχώρα, αλλά όσον 

αφορά τους άλλους ισχύει το ∆ΕΝ ΤΟ ΞΑΝΑΚΑΝΩ ΣΕ 

SMARTAKI Βαρουφάκη-Βαρουφάκη

δεν θέλω να παρεξηγηθούν ως έµµεση διαφήµιση της 

Porsche Cayenne, παρότι µια-δυο µέρες προτού την 

καταγγείλει ο Βαρουφάκης είχα την ευκαιρία να οδηγήσω 

την υβριδική-ηλεκτρική ενός πάµπλουτου εφοπλιστή 

που την έχει πάρει... για τα παιδιά του - προκειµένου να 

εµπεδώσουν την οικολογία.  ✖✖

νο» οικολογικό Porsche Cayenne, που είναι πολύ σικ και 

οικονοµικό για µεγάλο 4X
οικονοµικό για µεγάλο 4X
οικονοµικό για µεγάλο 4 4, θα µπορούσε να ηρεµήσει και 

X4, θα µπορούσε να ηρεµήσει και 
X

τον Βαρουφάκη, γιατί το βράδυ το βάζεις στην πρίζα και 

την εποµένη µπορείς να πας στον προορισµό σου, αν δεν 

απέχει πάνω από 30 χλµ., µόνο µε το ρεύµα! Και ερωτώ: 

Πώς θα διαχωριστεί πολιτικά ο κάτοχος του υβριδικού 

Cayenne από έναν που έχει ένα Cayenne turbo των 600 

ίππων, απ’ αυτά που αν σε πιάσει η συριζο-αστυνοµία, 

εκτός από τα πρόστιµα και τα σχετικά, θα τρως και 100 

βουρδουλιές δηµοσίως για παραδειγµατισµό; Θέµατα 

για προβληµατισµό! 

ΥΓ.: Τέλος, ο κ. Βαρουφάκης έχει, ως γνωστόν, όλα τα 

προσόντα για να σαγηνεύει τη µισή Αθήνα (Υπόλοιπο 

Αττικής Τατσόπουλου, που λέµε) καθιστός και µε τα 

µάτια (εξαιρείται ο Ντάισελµπλουµ). Με όλους τους άλ-

λους απλούς πολίτες που θεωρούν όντως το αυτοκίνητό 

τους... προέκταση του µορίου τους, µια τακτική που έχει 

επιβραβευτεί από τη ζωή και τη νύχτα, τι θα γίνει;

προσβάλλει ούτε τους αναγνώστες της ούτε τους δηµοσιογράφους τηςπροσβάλλει ούτε τους αναγνώστες της ούτε τους δηµοσιογράφους τηςπροσβάλλει ούτε τους αναγνώστες της ούτε τους δηµοσιογράφους της
66
πρώτο θέµα

01.02.15 ∆ηλαδή, ρε Βαρου φάκη, εσύ χωράς 

    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;
    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;
    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;

MEDIAMEDIA    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;
MEDIA    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;

PHD
    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;

PHD
    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;∆ηλαδή, ρε Βαρου φάκη, εσύ χωράς 

∆ηλαδή, ρε Βαρου φάκη, εσύ χωράς 

    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;
    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;∆ηλαδή, ρε Βαρου φάκη, εσύ χωράς 

    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;
    να το κάνεις µέ σα σε Smartaki;

Α
π’ όλα όσα ακούσαµε αυτές τις ηµέρες από 

τα νέα πουλέν του ΣΥΡΙΖΑ, το πιο άδικο -ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΛΟ- κατά την (καθόλου) ταπεινή µας 

γνώµη ήταν η ΑΚΥΡΗ, ανοίκεια και ειρωνική επίθεση 

στα Καγέν! ∆ηλαδή στα Porsche Cayenne, τα οποία 

κατηγορήθηκαν από πολλούς ως δήθεν σύµβολο του 

νεοελληνικού νεοπλουτισµού, επειδή «έτυχε» την 

περασµένη δεκαετία να κυκλοφορούν µ’ αυτά οι διά-

φοροι χλιδάτοι, οι «φορτωµένοι», οι ποδοσφαιριστές, 

οι τηλεστάρ και οι µεγαλοµανάβηδες της λαϊκής. Ε, ΚΑΙ; 

Φταίει... η ΠΟΡΣΕ; ΟΡΣΕ! ✖✖✖ Αυτή είναι η περήφανη, 

έντιµη απάντηση του Ελληνάρα που κάποτε ΕΙΧΕ, ή 

ΘΑ ’ΘΕΛΕ να ’χει ή τρέχει να αγοράσει κοψοχρονιά 

καµιά µεταχειρισµένη, τώρα που τις πουλάνε όσο-όσο 

εκείνοι που φοβούνται µη χαρακτηριστούν... Συριζαίοι!  

✖✖✖ Καταρχάς, ειδικά από τον Βαρουφάκη, που είναι 

καλοζωισµένος τύπος, πριγκιπόπουλο απ’ τα γεννοφάσκια 

του, και έχει... παραµάζωµα την υπόλοιπη µισή Αθήνα 

(και Λονδίνο και Νέα Υόρκη) που άφησε στην άκρη ο 

Τατσόπουλος, δεν περιµέναµε τέτοιο ξεπερασµένο 

βλαχαδερό επιχείρηµα! ✖✖✖ Πρώτον, διότι τα όποια 

Καγέν υπήρχαν φρόντισαν και τα εξαφάνισαν η Τρόικα 

και η συγκυβέρνηση, ενώ οι άλλοτε τυχεροί ιδιοκτήτες 

τους είδαν κι έπαθαν είτε να τα χρυσοπληρώσουν σε 

εφορίες ή να τα ξεφορτωθούν. ✖✖✖ Αυτό έχει συµβεί 

εδώ και µια πενταετία, άρα το να κηρύσσει πόλεµο εν 

έτει 2015 ο Βαρουφάκης στα Καγέν είναι τόσο εκτός 

τόπου και χρόνου όσο το να επιτεθεί ο Σκουρλέτης στα 

glossy lifestyle περιοδικά του Πέτρου 

Κωστόπουλου! ✖✖✖ 

Sorry! Last Decade! 

Τι µας λένε τώρα; ✖✖✖ ∆εύτερον, πρόκειται για σα-

φέστατο ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ διαχωρισµό που τα βάζει, από 

τη µια, µε τα δόλια τα ΠΑΝΑΞΙΑ Καγέν και λουφάρει τα 

4Χ4 BMW, τα MERCEDES (για τα οποία θα µιλήσουµε 

µετά), αλλά και τα all time classic RANGE ROVER, για τα 

οποία µπορεί να ρωτήσει την αριστοκρατικής καταγωγής 

σύζυγό του, συν τα ηρωικά JEEP CHEROKEE του απλού 

Αµερικάνου, που κάποτε χτυπήθηκαν κι αυτά µε τόση 

προκατάληψη. Και τρίτο, το βασικότερο, ο Βαρουφάκης, 

που τον είχαµε για ακοµπλεξάριστο τύπο, πρόσβαλε 

καταπρόσωπο τον µέσο Ελληνα, λέγοντάς του ότι δεν 

έχει ανάγκη τα Καγέν στους στενούς ελληνικούς δρό-

µους! Ορε Βαρουφάκη, την καλή εποχή οι καπεταναίοι 

του Χρηµατιστηρίου, που πήγαινε στις... 7.000 µονάδες 

αντί στις 700 που το φέραν οι Τροϊκανοί και οι παρέες 

τους, µπορούσαν να παρκάρουν τα Καγέν... δυο-δυο, 

ΚΑΘΕΤΑ και µπροστά στη «ΡΑΤΚΑ» άµα λάχει! ✖✖✖ ∆εν 

µπορεί, εκεί σύχναζες και συχνάζεις ακόµη, άρα κάτι 

θα ’χεις πάρει µάτι. Ακόµα και στους στενούς δρόµους 

της Αράχοβας, ο Ελληνας έκανε το θαύµα του και, 

όπως επί Μωυσή άνοιξε η θάλασσα στα δύο για να 

περάσουν οι διωκόµενοι πιστοί, έτσι και στα δροµάκια 

ΛΥΓΙΖΑΝ και οι πέτρες για να χωρέσει ο ΠΑΡΑΓΩΝ το 

Καγέν του και το απλό... Wrangler (το τετράπορτο) 

που είχε για τα παιδιά και τις Φιλιππινέζες (λες και 

δεν τα ξέρεις). Τέταρτον, το Καγέν δεν είναι πια το 

STATUS SYMBOL για τους υπερ-πλούσι-

1 Η Porsche

Πάνε ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας στη Γερµανία και 

αγοράζουν την καινούρια Porsche. Στον γυρισµό, 

όταν ήταν καλός ο καιρός, ο Κωστίκας πήγαινε µε 

120 χλµ. την ώρα, ενώ όταν συναντούσαν βροχές 

και καταιγίδες, πήγαινε µε 280 χλµ. την ώρα. Οπότε, 

όταν έφτασαν στην Ελλάδα, δεν κρατήθηκε ο Γιωρί-

κας και τον ρώτησε. 

«Βρε Κωστίκα, γιατί όταν ο καιρός ήταν καλός πήγαι-

νες σιγά, ενώ όταν έβρεχε πήγαινες του σκοτωµού;» 

Και του απαντάει ο Κωστίκας: 

«Μα καλά, Πόντιος είσαι; ∆εν µας είπε ο πωλητής ότι 

αυτό το αµάξι πιάνει 280 χλµ. την ώρα στο νερό;»

2 Ενας Αθηναίος παρκάρει την ολοκαίνουρια 

Porsche του µπροστά από το γραφείο του για να 

κάνει επίδειξη στους συναδέλφους του.

Καθώς βγαίνει από το αυτοκίνητο, ένα φορτηγό 

περνάει σφαίρα δίπλα του, πολύ κοντά στο πεζο-

δρόµιο, µε αποτέλεσµα να πάρει µαζί του την πόρτα 

της Porsche και να συνεχίσει απρόσκοπτα την τρελή 

διαδροµή του.

Ο συγχυσµένος Αθηναίος αρπάζει το κινητό του και 

καλεί την Τροχαία.

Πέντε λεπτά αργότερα, καταφτάνει η Τροχαία. 

Προτού προλάβει ο τροχονόµος να αρθρώσει λέξη, 

ο οδηγός της Porsche αρχίζει να φωνάζει υστερικά:

«Η Porsche µου, η πανέµορφη ασηµένια Porsche 

µου καταστράφηκε! Απ’ όσα φανοποιεία κι αν 

περάσει, ποτέ δε θα ξαναγίνει όπως ήταν!»

Αφού τελειώνει το παραλήρηµα του άντρα, ο τροχο-

νόµος κουνάει το κεφάλι του απαυδισµένος.

«∆εν µπορώ να πιστέψω πόσο υλιστές είστε εσείς 

οι Αθηναίοι», του λέει. «Είστε τόσο επικεντρωµένοι 

στα υλικά αγαθά που δεν αντιλαµβάνεστε οτιδήποτε 

άλλο στη ζωή σας».

«Πώς µπορείτε και κάνετε τέτοια σχόλια σε µια στιγ-

µή όπως αυτή;» του λέει δακρύβρεχτα ο ιδιοκτήτης 

της Porsche.

∆εν φταίνε τα Καγέν άµα οι βλάχοι τα 

πηγαίναν Εκάλη - Κολωνάκι, Βαρουφάκη 

Καγέν, Μπεµβέ και Μερσεντέ, σ’ τα φάγαν όλα, δύστυχε λαέ 
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Α
π’ όλα όσα ακούσαµε αυτές τις ηµέρες από 

τα νέα πουλέν του ΣΥΡΙΖΑ, το πιο άδικο -ΚΑΙ 

Τι µας λένε τώρα;✖✖✖ ∆εύτερον, πρόκειται για σα-
✖ ∆εύτερον, πρόκειται για σα-
✖

φέστατο ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ διαχωρισµό που τα βάζει, από 

Α
π’ όλα όσα ακούσαµε αυτές τις ηµέρες από 

έτει 2015 ο Βαρουφάκης στα Καγέν είναι τόσο εκτός 

τόπου και χρόνου όσο το να επιτεθεί ο Σκουρλέτης στα 

glossy lifestyle περιοδικά του Πέτρου 

STATUS SYMBOL για τους υπερ-πλούσι-
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Η
δηµοσιογραφία στην Ελλάδα, έντυπη και ηλεκτρονική, θα ήταν εντελώς διαφο-
ρετική χωρίς τις καινοτοµίες που εισήγαγε ο Θέµος. Πριν απ’ όλα όµως υπήρξε 
ένας κατεξοχήν µαχόµενος, αιχµηρός δηµοσιογράφος. ∆εν δίσταζε να γίνει ο 
ίδιος είδηση µε τη σκληρή, ενίοτε ακραία πλην πάντα τεκµηριωµένη κριτική 
του στην εξουσία, όποιος και αν την εκπροσωπούσε. Ολη την περίοδο της 
ασθένειάς του και πριν από αυτή ήταν σε άγρια πολιτική σύγκρουση µε την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα και συνέχισε να αγωνίζεται όταν 
οι άλλοι εκδότες είχαν παραδοθεί. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 είχε 
οµηρικές µάχες µε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραµανλή, τον 

Γιώργο Παπανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και πολλούς άλλους πολιτικούς πρώτης γραµµής.

Ο  Θ Ε Μ Ο Σ  ∆ Ε Ν  Κ Ρ Υ Φ Τ Η Κ Ε  Π Ο Τ Ε ,  ούτε µπήκε στον πειρασµό να λειάνει τις απόψεις 
του, δεν φοβόταν να πληγώσει αυτούς που, κατά τη γνώµη του, πλήγωναν µε τις ενέργειές τους τον 
ελληνικό λαό. Τίποτε όµως δεν αποτυπώνει καλύτερα τον αντικοµφορµισµό του Θέµου από το «Πρώτο 
Θέµα». Εµφανίστηκε το 2005, όταν η «συνταγή» των ελληνικών εφηµερίδων φαινόταν να έχει εξαντλήσει 
τις δυνατότητές της. Τότε ο παραδοσιακός Τύπος βρισκόταν σε αµηχανία και αδυναµία να συναγωνιστεί 
την αµεσότητα της τηλεόρασης. Οπότε, τι διαφορετικό θα µπορούσε να προσφέρει άλλη µία 
εφηµερίδα; Η διαφορά είναι ότι ο Θέµος δεν οραµατιζόταν το «ΘΕΜΑ» ως «άλλη µία εφηµερίδα». 
Για παράδειγµα, κόντρα στο ρεύµα της εποχής και των ταµπλόιντ που απαιτούσαν αποκλειστικά και 
µόνο σύντοµα κείµενα, το «Πρώτο Θέµα» τόλµησε να δηµοσιεύει πολυσέλιδα άρθρα µε πλούσια και 
ζωντανή εικονογράφηση. Και ακόµη πιο πλούσιο (σε ποσότητες λέξεων) κείµενο.

Η Τ Α Ν  Α Κ Λ Ο Ν Η Τ Η  Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ε Μ Ο Υ  ότι οι προσωποκεντρικές ιστορίες 
της επικαιρότητας πρέπει να γράφονται σαν διηγήµατα ή νουβέλες. Οχι όµως µε βερµπαλισµούς και 
λογοτεχνίζουσες φιοριτούρες, αλλά µε πρωτότυπη πληροφορία. Με στοιχεία που προέκυπταν από 
το πρωτογενές ρεπορτάζ. ∆ιότι ο Θέµος µπορεί να άφησε εποχή για το στυλ γραφής του ως σχολιαστής 
και αρθρογράφος, να έγινε διάσηµος για τις επαναστατικές παραπολιτικές στήλες µε τις φαρµακερές 
ατάκες («Οσα παίρνει ο άνεµος», «Μαύρη Τρύπα» κ.ά.), το µεγάλο του πάθος όµως ήταν η σκληροπυρηνική 
δηµοσιογραφία. Και ταυτόχρονα αξιοποιούσε το έµφυτο δαιµόνιό του στον αποφθεγµατικό λόγο, γι’ 
αυτό µέσα στα άρθρα-σεντόνια του «ΘΕΜΑτος» έβαζε τη δική του ανατρεπτική πινελιά, τα περιβόητα 
«SMS». Ο Θέµος αποδοµούσε, σάρκαζε, καυτηρίαζε µέσα σε ελάχιστες λέξεις οποιοδήποτε θέµα, 
όσο σοβαρό και αν ήταν. Υπό µία έννοια, ο Θέµος έγινε πρόδροµος της λογικής Twitter: σχεδόν µία 
πενταετία πριν από την επικράτηση των social media, ήταν ο πρώτος «τουιτεράς». Αποφάσισε να 
γίνει εκδότης (µαζί µε τον Τάσο Καραµήτσο) ώστε να ασκήσει τη δηµοσιογραφία χωρίς κανέναν 
περιορισµό, µε τους δικούς του όρους, υπακούοντας µόνο στο ένστικτο, την αισθητική και την 
περιφρόνηση προς οποιαδήποτε πεπατηµένη. Η ανταπόκριση του κοινού και η σαρωτική επιτυχία 
του «ΘΕΜΑτος» δικαίωσαν απολύτως τις αντισυµβατικές επιλογές του. 

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Θ Ε Μ Ο  ∆ Ε Ν  Υ Π Η Ρ Χ Α Ν  παγιωµένες σελίδες και αµετακίνητες στήλες. Το 
υπέρτατο κριτήριό του ήταν η φρεσκάδα και η πρωτοτυπία της θεµατολογίας. Ο Θέµος έβρισκε 
«µπαγιάτικα» ακόµη και θέµατα που είχε ο ίδιος ζητήσει να γραφτούν την Παρασκευή, µερικές ώρες 
πριν το «τυπωθήτω». Παρακολουθούσε µε την ίδια µανία την πολιτική όσο και τη lifestyle επικαιρότητα, 
χωρίς να φοβάται ότι θα παρεξηγηθεί. Εν κατακλείδι, για τον Θέµο η δηµοσιογραφία δεν ήταν µια 
δουλειά ή µια επιχείρηση. Ηταν ένας έρωτας φλογερός και παθιασµένος. Η συνεργασία µε τον Θέµο 
ήταν ένα διαρκές σεµινάριο δηµοσιογραφίας. Εάν, δε, µου επιτρέπεται µια προσωπική εξοµολόγηση, 
το να έχω δουλέψει µαζί του ήταν µια εξαιρετική τύχη. Και µεγάλη τιµή.

Του Μπάµπη Κούτρα

Π Ρ Ω Τ Ο  Θ Ε Μ Α
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ΕΝΑΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ 
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