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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Τ
ην περασµένη Πέµπτη ο Κώστας Μπα-
κογιάννης ενηµέρωσε τους στενούς του 
συνεργάτες και τους περιφερειακούς 

συµβούλους του συνδυασµού του ότι δεν θα 
είναι ξανά υποψήφιος για την Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Για πολλούς, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει 
όσους υποστήριζαν εδώ και καιρό ότι ο Κ. Μπα-
κογιάννης θα διεκδικήσει τον δήµο της Αθήνας. 
Ο ίδιος ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας µε 
δηλώσεις του ουσιαστικά έκανε την πρώτη αλ-
λά σηµαντική κίνηση για την υποψηφιότητά του 
στον µεγαλύτερο δήµο της χώρας.

«Είναι τιµητικό να συζητούν το όνοµά µου 
για τον δήµο της Αθήνας. Το σκέφτοµαι, δεν 
µπορώ να πω ότι δεν το σκέφτοµαι, ξέρω πολύ 
καλά ότι η Αθήνα είναι µια πολύ µεγάλη υπόθε-
ση. Την Αθήνα πρέπει να τη σέβεσαι. Είναι µια 
απόφαση που θα την πάρω τη σωστή στιγµή 
και θα την ανακοινώσω. Μέχρι τότε θα συνε-
χίσω να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω», τόνι-
σε ο Κ. Μπακογιάννης, βάζοντας «φωτιά» στην 
κούρσα για τη δηµαρχία της Αθήνας.

Πάντως, σε αυτή τη φάση το µέληµά του εί-
ναι να ολοκληρωθεί το έργο του στην Περιφέ-
ρεια και αυτό είναι κάτι που τόνισε και στους 
συνεργάτες του. «Θέλω να ολοκληρώσουµε το 
έργο µας. Εχουµε ακόµα δρόµο να διανύσου-
µε και πρέπει να παραµείνουµε ενωµένοι έως 
το τέλος», ήταν το µήνυµα προς τους περιφε-
ρειακούς του συµβούλους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το τελευταίο δι-
άστηµα ο Κ. Μπακογιάννης έχει πυκνώσει τις 
συναντήσεις του µε πολλά αυτοδιοικητικά -και 
όχι µόνο- στελέχη της Αθήνας, προετοιµάζο-
ντας ουσιαστικά την υποψηφιότητά του. Μά-
λιστα, οι καλά γνωρίζοντες επιµένουν πως ο 
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας έχει συνα-
ντηθεί τουλάχιστον δυο φορές µε τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό, αν και ο 
ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως είναι υπέρ των ευ-
ρύτερων συνεργασιών.

«Είµαι στην αυτοδιοίκηση 8 µε 9 χρόνια και 
πάντα επιζητώ τη µεγαλύτερη δυνατή συνερ-
γασία. Επιζητώ να χτίζω οµάδες που υπερβαί-
νουν κόµµατα και ιδεολογίες, που να απευθύ-
νονται σε όλο τον κόσµο και πάντα δίνω µια µά-
χη να κρατάµε τα κόµµατα µακριά από την αυ-
τοδιοίκηση. Αυτό το κάνω χωρίς την υποκρισία 
του στιλ “καταθέτω την κοµµατική µου ταυτό-
τητα”. ∆εν τα πιστεύω όλα αυτά. Ο καθένας εί-
ναι αυτός που είναι, δεν έχει κανένα νόηµα να 
κρυβόµαστε», δήλωσε πρόσφατα. 

Φαίνεται τελικά πως ο Κ. Μπακογιάννης επι-
θυµεί να συνεχίσει να υπηρετεί τον χώρο της 
αυτοδιοίκησης. Ξεκίνησε από τον δήµο Καρπε-
νησίου στην Ευρυτανία, µεταπήδησε στην Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τώρα όλα δεί-
χνουν πως βάζει πλώρη για την πλατεία Κοτζιά.

Οι µυηµένοι υποστηρίζουν πως µέσα στην 
εβδοµάδα, µε την κίνησή του να ενηµερώσει 
τους συνεργάτες του ότι δεν θα διεκδικήσει ξα-

πλατεία Κολωνακίου, αλλά στην Κυψέλη, στα 
Πετράλωνα, στον Αγιο Παύλο, στους Αµπελό-
κηπους και στον Λόφο Σκουζέ». 

Προηγουµένως, όµως, είχε ρίξει ήδη τα βέλη 
του από τα Πετράλωνα, υποστηρίζοντας πως 
είναι απέναντι στις υποψηφιότητες µε βάση το 
κληρονοµικό δικαίωµα.

 «Ολοι είναι καλοδεχούµενοι, αρκεί να έχουν 
αντοχές και να παίζουν καθαρά. Στα ίσια, όχι 
ύπουλα. Με βάση αρχές, αξίες και προγράµ-
µατα. Και όχι στη βάση κληρονοµικών δικαιω-
µάτων», διεµήνυσε ο Γ. Πατούλης. Και προσέ-
θεσε: «Εγώ προσωπικά έχω πρόβληµα µε αυ-
τούς που θέλουν να πάρουν από την πόλη και 
τους πολίτες χωρίς να δώσουν τίποτε. Με αυ-
τούς που πιστεύουν ότι η πόλη τούς χρωστάει».

Θέση, όµως, πήρε και ο Κ. Μπακογιάννης 
για την υποψηφιότητα του προέδρου της ΚΕ-
∆Ε: «∆εν µε αφορούν καθόλου αυτά που λέει ο 
Γιώργος Πατούλης. Γιατί πρέπει, σώνει και κα-
λά, εγώ να αναγνωρίσω τον εαυτό µου σε αυ-
τά που λέει; Ο Γιώργος είναι φίλος µου, λέει αυ-
τά που λέει, καλά κάνει και τα λέει, στη δηµο-
κρατία ζούµε, όλα τα λουλούδια πρέπει να αν-
θίσουν. Τι άλλο να πω εγώ;», σηµείωσε χαρα-
κτηριστικά ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

νά την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έκανε το µισό βή-
µα για την Αθήνα.

Το επόµενο µισό, δηλαδή η ανακοίνωση της υπο-
ψηφιότητάς του για τον µεγαλύτερο δήµο της χώρας, 
αναµένεται στις αρχές του φθινοπώρου, όπως επιµέ-
νουν οι ίδιες πηγές.

«Καρφιά» Πατούλη
Πάντως, ο δρόµος αυτός δεν θα είναι στρωµένος µε ρο-
δοπέταλα και αυτό το γνωρίζει και ο ίδιος ο Κ. Μπακο-
γιάννης, αφού -εκτός των υποψηφιοτήτων από άλλους 
χώρους- ο Γιώργος Πατούλης εδώ και καιρό έχει ουσι-
αστικά δηλώσει πως θα είναι υποψήφιος στην Αθήνα.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε την περασµένη ∆ευ-
τέρα πραγµατοποίησε ανοιχτή εκδήλωση στα Κάτω Πε-
τράλωνα, την περιοχή όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε, 
µε αφορµή τον έναν χρόνο λειτουργίας του Οµίλου 
«Αθήνα, Πρωτεύουσα Ξανά». 

Για πολλούς, ο όµιλος αυτός είναι και το όχηµα µε 
το οποίο ο Γ. Πατούλης -ο οποίος υπηρετεί σταθερά 
τον χώρο της αυτοδιοίκησης- θα διεκδικήσει τον δή-
µο της πρωτεύουσας. 

Οσον αφορά ενδεχόµενη υποψηφιότητα του Κ. 
Μπακογιάννη, ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε σχολίασε στη 
Realnews πως «όλοι είναι καλοδεχούµενοι στην Αθή-
να, αλλά να γνωρίζουν πως η µάχη δεν θα κριθεί στην 
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