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Πάρε και τον Θεοδωρικάκο, όταν πας να ψηφίσεις Κυριάκο4
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Ο γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, είπε ότι στις εκλογές ο Μητσοτάκης θα δυσαρεστηθεί! Πού το ξέρει; Καλύτερα, να μιλήσει για τη σύζυγό του που 
με υπογραφή Τσακαλώτου και Κατρούγκαλου έφυγε (για τρία χρόνια) από την ΑΑΔΕ για τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.E με ετήσιες απολαβές 61.000 ευρώ!

Δημοσκόπηση MARC

Ισχυρό προβάδισμα Ν.Δ. με 7,6% απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ…
Με 7,6 ποσοστιαίες μονάδες (ή 8 

μονάδες επί των εγκύρων) προηγείται 
του ΣΥΡΙΖΑ η Νέα ∆ημοκρατία στην 
πρόθεση ψήφου για τις Ευρωεκλογές, 
σε πανελλαδική δημοσκόπηση της 
εταιρείας «MARC».
Ειδικότερα, η Ν.∆. λαμβάνει 

29,3%, έναντι 21,7% του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ακολουθούν: ΚΙΝΑΛ 6,3%, Χρυσή 
Αυγή 6%, ΚΚΕ 5,1%, Ελληνική Λύση 
2,2%, Ένωση Κεντρώων 2%, Λαϊκή 
Ενότητα 1,3%, ΜέΡΑ 25 και Ποτάμι 
από 1,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 
1,1%, Οικολόγοι Πράσινοι και 

∆ημιουργία Ξανά από 1%. 
Αναποφάσιστο δηλώνει το 12%, 
άκυρο-λευκό/αποχή επιλέγει το 
4,3%, ενώ ίδιο ποσοστό θα ψηφίσει 
«άλλο κόμμα».
Στην πρόθεση ψήφου επί των 

εγκύρων, η Ν.∆. παίρνει το 30,6% κι ο 
ΣΥΡΙΖΑ το 22,6%. Κατά σειρά 
ακολουθούν: ΚΙΝΑΛ 6,6%, Χρυσή 
Αυγή 6,2%, ΚΚΕ 5,3%, Ελληνική Λύση 
2,3%, Ένωση Κεντρώων 2,1%, Λαϊκή 
Ενότητα 1,4%, ΜέΡΑ 25 1,3%, Ποτάμι 
1,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες-Οικολόγοι 
Πράσινοι-∆ημιουργία Ξανά από 1,1%.

Απομένουν 10 ημέρες 
για τις εκλογές και οι 
Συριζαίοι έχουν βγει… 
παγανιά! Και στη Νέα 
∆ημοκρατία, δεν έχουν 
πάρει χαμπάρι τι γίνε-
ται…
Πιο συγκεκριμένα, βγήκε χθες ο 

γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Κώστας Που-
λάκης, σκληρός Συριζαίος, σκλη-
ρότερος και από τον Πάνο Σκουρ-
λέτη. Και τα όσα είπε, προφανώς 
και δημιουργούν πολλά ερωτήμα-
τα, αφού φάνηκε βέβαιος πως το 
βράδυ των εκλογών «θα δυσαρε-
στηθεί ο Μητσοτάκης», όπως 
είπε! Και μάλιστα, προέβλεψε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει το 3 μπροστά, 
στο ποσοστό του. Αλήθεια, πού το 
ξέρει; Άρχισαν οι «μυρωδιές» της 
νοθείας ή κάνουμε λάθος;
Ειδικότερα, είπε τα εξής: «Αυτές 

οι Ευρωεκλογές δεν θα έχουν 
καμία σχέση με ό,τι οι εταιρείες 
δημοσκοπήσεων δείχνουν για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Θα είναι ένα εκλογικό αποτέλε-
σμα το οποίο θα δυσαρεστήσει 
την ηγεσία της Ν.∆., την Κυριακή 
το βράδυ το πρόβλημα θα είναι 
στη Ν.∆. Επιμένω, σας το επανα-
λαμβάνω ότι θα δημιουργήσει 
προβλήματα στη Ν.∆. η οποία επί 
δυόμισι χρόνια ήταν επαναπαυμέ-
νη σε δημοσκοπήσεις οι οποίες 
έδειχναν διψήφιες διαφορές, σε 
δημοσκοπήσεις οι οποίες προέ-
βλεπαν, αν είχαμε βουλευτικές 
εκλογές, αυτοδυναμία. ∆ηλαδή 
εσείς θεωρείτε ότι αν η Ν.∆. έχει 

το 3, το θεωρείτε απίθανο ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ να έχει κι αυτός 3 μπρο-
στά ε;», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Πουλάκης.
Αλήθεια, εκεί στην Πει-
ραιώς, τι κάνουν;

Η σύζυγος των 61.000 ευρώ τον χρόνο!
Βέβαια, ό,τι και να γίνει στις εκλογές, ο 

Κώστας Πουλάκης δεν θα έχει πρόβλημα. Για-
τί η σύζυγός του, η εφοριακός (∆ΟΥ Βόλου) 
Άννα Κιουτσοκιόζογλου, σκληρή Συριζαία και 
αυτή, με απόφαση του υπουργού Οικονομι-
κών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, του αναπληρωτή 
υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκα-
λου, και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, αποσπά-
στηκε υπάλληλος για χρονική περίοδο τριών 
ετών, από την 1η-2-2019 έως την 31η-1-2022, 
στις Βρυξέλλες, στη Μόνιμη Ελληνική Αντι-
προσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και πάμε στα καλά. Κατά το διάστημα αυτό, 

δικαιούται να λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 
υπηρεσίας αλλοδαπής, η οποία ισοδυναμεί με 
το 75% της αντίστοιχης αποζημίωσης την 
οποία λαμβάνει ο Έλληνας πρέσβης στο Βέλ-
γιο. Ουσιαστικά, το ακαθάριστο ποσό που 
αντιστοιχεί στην αποζημίωση της κας Κιου-
τσοκιόζογλου και με το οποίο επιβαρύνεται ο 
προϋπολογισμός της ΑΑ∆Ε ανέρχεται περί-
που σε 5.100 ευρώ τον μήνα (πάνω από 61.000 
ευρώ ετησίως), καθώς η μηνιαία αποζημίωση 
υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη 
στο Βέλγιο έχει καθοριστεί στα 6.800 ευρώ. 
Όλα αυτά προκύπτουν από το έγγραφο της 
απόφασης των συναρμοδίων υπουργών και 

του διοικητή της ΑΑ∆Ε, με το οποίο εγκρίνεται 
η απόσπαση της συνδικαλίστριας εφοριακού. 
Επιβεβαιώνονται δε και από ένα δεύτερο 
έγγραφο, την απόφαση του διοικητή της 
ΑΑ∆Ε Γ. Πιτσιλή, για την «ανάληψη πολυετούς 
υποχρέωσης», βάσει της οποίας προκειμένου 
η Κιουτσοκιόζογλου να πληρώνεται την απο-
ζημίωσή της τα έτη 2020 και 2021, καθώς και 
τον Ιανουάριο του 2022, δεσμεύονται από 
τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ανε-
ξάρτητης Αρχής πιστώσεις ύψους 61.108,63 
ευρώ για το 2020, 61.108,63 ευρώ για το 2021 
και 5.092,38 ευρώ για τον Ιανουάριο του 2022.
Άξιοι!

Η σύζυγος, Άννα 
Κιουτσοκιόζογλου, σκληρή 
Συριζαία και αυτή…

Η απόφαση για την… απόσπαση στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.E και τα λεφτά που θα πάρει!

Μύρισε… νοθεία! Κυριάκο, όλα καλά;


