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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: 
O ΝΤΡΑΜΕΡ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΙ 
ΤΗΝ ΠΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Ο Αντώνης Σαµαράς δεν είναι ανοιχτό 
βιβλίο που εύκολα µπορεί να το διαβάσει 
κανείς. Ο άλλος Αντώνης στον ελεύθερο 
χρόνο του θα παίζει µπάλα µε τον γιο του 
Κωνσταντίνο, κρατώντας τη θέση του τερµα-
τοφύλακα. Θα διαβάζει ποίηση, που είναι ο 
αγαπηµένος τρόπος ξεκούρασής του, θα εί-
ναι στο ταβερνάκι του «Βασίλη» και θα τρώ-
ει παρέα µε την Γεωργία, θα είναι µέσα στη 
βάρκα του φίλου του, ψαρά από την Πύλο 
και θα ανοίγονται για ψάρεµα µέχρι το νη-
σάκι Σφακτηρία.

∆εν βάζει στο κρασί του νερό. Τα καλούπια που προσπά-
θησαν να του βάλουν οι Μικρασιάτες γονείς του δεν ήταν γι’ 
αυτόν. Απο τα µαθητικά του χρόνια εκδήλωσε την αγάπη του 
για την ιδεολογία και τις πρακτικές της Αριστεράς. Την ίδια πε-
ρίοδο γνώρισε και τη γυναίκα του την 38 χρονη ηλεκτρολόγο 
µηχανικό Μπέτυ Μπαζιάνα. Ανατρεπτική και η σχέση του µαζί 
της, καθώς προτίµησαν αντί του «νυφικού» το Σύµφωνο Συµ-
βίωσης. Έχουν αποκτήσει µαζί τον Παύλο (2,5 ετών), ενώ µια 
βδοµάδα µετά της εκλογές της 17ης Ιουνίου έρχεται και το δεύ-
τερο αγοράκι τους. Το έθνικ στοιχείο που αποπνέει η Αθήνα κι 
η οµορφιά του δεν έπαψε ποτέ να ακολουθεί την καθηµερινό-
τητα του κ. Τσίπρα. Ετσι τα µπαράκια που παίζουν τζαζ και ροκ 
αποτελούν ακόµα την καθηµερινότητά του. Σε ένα απο αυτά 
εκεί στο Μεταξουργείο γνώρισε και τον Γρηγόρη Ψαριανό.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ:   
ΤΟ «ΠΑΙ∆Ι ΘΑΥΜΑ» ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ

Αποτελεί εγγύηση για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και στο ΠΑΣΟΚ. Εύστροφος, 
ρήτορας αλλά και παιδί θαύµα ήταν οι χαρακτηρισµοί που ακολουθούσαν τον Βενιζέλο 
στα µαθητικά του χρόνια. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος µε καταγωγή από την Εύβοια 
την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ιδιαίτερη πατρίδα του κατά την πρόσφατη 
οµιλία του που πραγµατοποίησε εκεί.

Οι πολιτικοί αρχηγοί µε κοντά παντελονάκια
ΕΠΕΙ∆Η... ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΑΙΖΕΙ...

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ


