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Πανδώρα

Σ τη ν  τη λεόραση  ο 
αντίπ αλοε  π ρ έ 

πει να φεύγει με το φ ο 
ρ ε ίο »  έχει πει ο κ. Θε- 
όδωροε Πάγκαλοε. Είναι 
και αυτή μία άποψ η  
για τον σκοπ ό  τω ν τη 
λεοπτικώ ν α να μ ε τρ ή 
σεω ν μεταξύ πολιτικών. 
(Η  στήλη δεν διαφωνεί 
καθόλου και προτείνει: 
γυμνοί, αλειμμένοι με 
λάδι...)

---- ♦-----
Αν ο υπουργόε κ. Ευάγγελος 
Γιαννόπουλοε βρισκόταν, 
χθεε το βράδυ, στο ίδιο στού
ντιο του ΑΝΤΙ με τον εκ
πρόσωπο τηε ΝΔ κ. Αρη Σπη- 
λιωτόπουλο, πολύ φοβούμαι 
ότι ισωε επιχειρούσε να ε
φαρμόσει κατά κυριολεξία 
την προσέγγιση του κ. Πά
γκαλου...

-----♦--- -
Ο (εικονιζόμενοε στη βά
ση τηε στήληε) υπουργόε 
Δικαιοσύνηε έχασε τη 
γνωστή σε  όλουε ψυ
χραιμία του εΕαιτίαε τηε 
εμμονήε του κ. Σπηλιω- 
τόπουλου να τον διακόπτει, 
με τη φωνή του σε ασυ
νήθιστα υψηλό τόνο, με 
τρόπο που έκανε την αυ
ταρέσκεια του κ. Σπη- 
λιωτόπουλου ακόμη πε
ρισσότερο αισθητή. Τον  
έκδηλο εκνευρισμό του κ. 
Σπηλιωτόπουλου όμωε  
άλλοε τον είχε προκαλέ- 
σει: ο συμμετέχων επίσηε 
στη συζήτηση κ. Ευάγ- 
γελοε Βενιζέλοε, χρησι- 
μοποιώνταε μία «σατανι
κή » τακτική προκειμέ- 
νου να  υπονομεύσει την 
αξιοσημείωτη μαχητικό
τητα του εκπροσώπου  
τηε ΝΔ.

---------- ♦ ----------

Η μέθοδοε ήταν κλασική: οι 
συνεχείε διακοπέε... Το μυ
στικό τήε όμωε ήταν στο στυλ 
του κ. Βενιζέλου: πε ενίσχυε 
με την ειρωνεία του χιούμορ 
και τηε υπέρμετρηε ευγένειαε, 
ούτωε ώστε να γίνεται χαρι- 
τωμένοε (στο μέτρο του δυ
νατού...) στουε άλλουε αλλά 
συγχρόνωε να τεντώνει τα νεύ
ρα του κ. Σπηλιωτόπουλου...

---------- ♦ ----------

Ποιοε νομίζετε ότι πρότεινε 
τον κ. Αρη Σπηλιωτό- 
πουλο ωε υποψήφιό τηε 
ΝΔ στη Β' Αθηνών στη συ
νεδρίαση του Πολιτικού 
και Κοινωνικού Συμβου
λίου του κόμματοε; Ο χα- 
ρπωμένοε, παρά τον όγκο 
του, και πάντα μπριόζοε, 
παρά τη σοβαρότητα του, 
κ. Χάρηε Τομπούλογλου!..

----------♦ ----------

Οι δικέε μου πληροφορίεε 
για το πολιτικό μέλλον του 
κ. Σπηλιωτόπουλου είναι ό
μωε διαφορετικέε. Τον φέ
ρουν να εντάσσεται από τον 
κ. Κώστα Καραμανλή στο ψη
φοδέλτιο Επικρατείαε -  φυ
σικά σε εκλόγιμη θέση...

----- ♦.........
Ο λόγοε είναι προφανήε: 
ο κ. Καραμανλήε θέλει τον 
κ. Σπηλιωτόπουλο αφο- 
σιωμένο στην προεκλογική 
εκστρατεία του κόμματοε,

pandora@dolnet.gr

χωρίε να  αποσπάται από 
τιε ονάγκεε τηε προσω- 
πικήε του...

— ----- ♦ --------

Π οιο είναι όμωε το κοι
νό στοιχείο μεταΕύ 

του κ. Αρη Σπηλιωτόπουλου 
και του κ. Γιάννη Βαρβι- 
τσιώτη;

---------- ♦ ----------

Η λατρεία τουε για τον «Εά- 
δελφο», αφότου οι βαρύ- 
τατεε δηλώσειε του κ. Μι- 
χάλη Λιάπη εναντίον του 
κ. Γιάννη Λούλη οδήγησαν 
στην απομάκρυνση του 
στενού συμβούλου του κ. 
Καραμανλή από τη Ρη- 
γίλληε...

---------- ♦ ----------

Σαε πληροφορώ ότι ο κ,Βαρ- 
βιτσιώτηε αποφεύγει να α-

ππρέπει την πολυτέλεια τηε 
ενδοσκοπήσεωε), οφείλε
τε επιπλέον να αισθάνεστε 
ότι προσφέρατε υπηρεσία 
στο έθνοε -  ακριβέστερα 
στουε εκπροσώπουε του, 
όπερ σημαίνει το αυτό...

---------- + -> -------

Χθεε γύρω σπε 4 μ.μ., την 
ώρα που είναι προγραμμα
τισμένη η αναχώρηση των πε
ρισσοτέρων απογευματινών 
πτήσεων προε την επαρχία, 
στη Βουλή διεΕήγετο ονο
μαστική ψηφοφορία.

---------- ♦ ----------
Εβλεπα τουε βουλευτέε ε- 
παρχίαε ω σάν «χρηματι- 
στηριακούε καγκελίτεε» να 
συνωθούνται στο κιγκλί
δωμα μπροστά από την 
κάλπη, επειγόμενοι να  
ρίξουν την ψήφο τουε και

του ΠαΣοΚ Κύριο ε Κων- 
σταντίνοε Σημίτηε σε ι
διόχειρη αφιέρωση βιβλίου 
του την 9.5.1989 ανε- 
γνώριΖε, κατά λέΕιν, ότι 
“δείχνω το σω στό τρόπο 
εφαρμογήε των θεσμών  
και συμβάλλω έτσι απο
φασιστικά στην εκσυγ
χρονιστική  λειτουργία  
τουε”».  Από το κεφαλαίο 
Κόπα στη λέξη «κύριοε» 
θα έχετε καταλάβει ποιοε 
υπογράφει το κείμενο, 
την περικοπή του οποίου 
δημοσιεύω...

-------- ♦ --------

Κ αρμέλλα. Χαρτομα- 
ντεία. Ετοιμαστείτε 

για το 2000!!! Αλάνθασιεε 
προβλέψειε για αισθηματι
κά, οικογενειακά, επαγγελ
ματικά. Μόνο με ραντε
βού» και ακολουθούν οι α
ριθμοί τηλεφώνων...

-------- ♦ --------
Θυμάστε την καθηγήτρια 
Γαλλικών που είχε συμ- 
βάλει στην απελευθέρω
ση  τηε δύστυχηε εκείνηε 
κοπέλαε από τα ερείπια τηε 
ΡικομέΕ; Η φωτογραφία  
τηε συνοδεύει την κατα
χώριση, το περιεχόμενο 
τηε οποίαε μόλιε διαβά
σατε. Την εντόπισε το πε
ριοδικό «ΚΛΙΚ» και την α
ναδημοσιεύει...

----------♦ ----------

Μ ήπωε αδίκησα λίγο 
την Εθνική Πινακο

θήκη για την οργάνωση 
των εγκαινίων τηε εκθέσε- 
ωε με τα έργα του Γκρέκο;

Στα υπουργικά έδρανα της Βουλής, ο κ. Κ. Γείτονας 
(αριστερά) συνομιλεί με τον προσωρινώς καθήμενο 
στη θέση του πρωθυπουργού κ. Τ. Μαντέλη. 
Φανταστείτε μόνο να ήταν ο δικαιούχος του θώκου...

πευθύνει ακόμη και έναν α
πλό χαιρετισμό προε τον κ. 
Λιάπη. «ΟΛούληε ήταν άν- 
θρωπύε μου! Από μένα τον 
δέχτηκαν και ο Μητσοτάκηε 
και ο Εβερτ» άκουσα τον τέ- 
ωε ανππρόεδρο τηε ΝΔ -  κα- 
ταφανώε συγχυσμένο -  να 
λέει σε συνδαιτυμόνεε του αε 
κεντρικό εστιατόριο.

να αποχωρήσουν. (Είναι 
αδιανόητο, βλέπετε, έ
στω μία φορά, να πετάΕουν 
με τιε βραδινέε πτήσειε για 
τιε περιφέρειέε τουε...)

--------— Ψ -----------

Συμβουλή τηε Πανδώραε! 
Προσέξτε σε ποιουε χαρίζε
τε βιβλία και, κυρίωε, τι 
γράφετε σπε αφιερώσειε!..

Οσο για τον κ. Σπηλιω- 
τόπουλο, δεν είναι μόνο  
ότι χρεώνει στον κ. Λιά
πη την απώλεια του κ. Λού
λη, αλλά επίσηε ότι ενο
χλείται από την άμεση πρό
σβαση του κ. Λιάπη στον  
εΕάδελφό του. Η συμ
βουλή τηε Πανδώραε στον 
κ. Σπηλιωτόπουλο είναι να  
μη δίνει σημασία στο τε
λευταίο: σημασία έχει το 
πού καταχωρίζει ο εΕά- 
δελφοε τιε εισηγήσειε 
του «Εαδέλφου»...

Αν ταξιδεύατε χθεε με α
πογευματινή πτήση και 

προορισμό τη Μυτιλήνη, 
τη Θεσσαλονίκη ή άλλεε πό- 
λειε και υποχρεωθήκατε να 
περάσετε τουλάχιστον μία 
αλησμόνητη ώρα κλεισμέ- 
νοε στο αεροπλάνο, δεν 
υπάρχει λόγοε να  μέμ- 
φεσθε την Ολυμπια
κή...

Εκτόε από ευ 
γνωμοσύνη (διό
τι η αναμονή στο 
αεροδρόμιο ή στο 
αεροπλάνο μαε ε-

«Και ο σημερινόε Π ρω - 
θυπουργόε και Πρόεδροε

Φίλη μου, η οποία γνω 
ρίζει άριστα τα του χώ
ρου, με βεβαιώνει για δύο 
τινά: ότι ο συνω στισμόε  
εν πολλοίε οφειλόταν  
στιε παρεμβάσειε τηε α- 
σφαλείαε υψηλών προ
σώπων και ότι τουλάχι
στον τα έργα του Γκρέ
κο προστατεύονται από  
ηλεκτρονικό σύστημα  
που τίθεται σε  λειτουρ
γία με την προσέγγιση σε 
αυτά...

Εμπιςτευτικα

Να πούμε δύο λόγια 
και για τα καζίνα;

Του I. Κ. Πρετεντερη

Π ριν από έΕι-επτά χρόνια αυτήν τη 
χώρα την κυβερνούσε ένα κόμμα 
που το έλεγαν ΝΔ. Προφανώε εί

ναι απλή συνωνυμία με το ομώνυμο κόμμα 
που διεξάγει τώρα ανένδοτο αγώνα κατά τηε αδιαφάνειαε 
και των διαπλεκομένων. Η τότε ΝΔ αποφάσισε να μοιράσει 
καμιά δεκαπενταριά άδειεε για καζίνο σε ολόκληρη την Ελ
λάδα εν ονόματι τηε αύΕησηε των δημοσίων εσόδων. Μία 
από αυτέε θα δινόταν στο ξενοδοχείο «Χίλτον»!

Θυμάμαι ότι «Το  Βήμα» είχε διοργανώσει τότε ένα γεύ
μα με καλεσμένο τον I. Βαρβιτσιώτη, που ήταν υπουργόε 
Αμύνηε. Στη συζήτηση που έγινε γύρω από το τραπέζι όλοι 
σχεδόν υποστήριξαν ότι είναι τρέλα να γίνει ένα καζίνο μέ
σα στο κέντρο τηε πόληε και ότι αυτόε είναι ο ασφαλέστε- 
ροε τρόποε να βάλειε τον τζόγο στην καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων, δηλαδή να τουε τινάΕειε στον αέρα το σπίτι και 
την οικογένεια.

Ο Βαρβιτσιώτηε προβληματίστηκε και έθεσε το θέμα 
στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κουβέντα στην κουβέντα, η χω- 
ροθέτηση τηε άδειαε του καζίνου άλλαξε, έστω και ελάχι
στα: από το «Χ ίλτον» μεταφέρθηκε στον Φλοίσβο. Η κυ
βέρνηση Μητσοτάκη έπεσε προτού προλάβει να μοιράσειε 
τιε άδειεε. Και ήλθε η κυβέρνηση Παπανδρέου που τιε μοί
ρασε για λογαριασμό τηε!

Το πρόβλημα όμωε παρέμενε. Ενα καζίνο στη μέση τηε
πρωτεύουσαε, έστω και 
στον Φλοίσβο; «Το  Βή
μα» συνέχισε να αρθρο- 
γραφεί εναντίον αυτήε 
τηε επιλογήε και εναντίον 
των καζίνων γενικώε. Μη 
ακουόμενο προφανώε, α
φού ο μακαρίτηε ο Πα
πανδρέου και οι υπουρ
γοί του προχώρησαν κατά 
βούληση. Ανοιξαν καζίνο 
στην Ξάνθη, την Πάτρα, 
το Λουτράκι, τη Σύρο, τη 
Θεσσαλονίκη και μερικά 
ακόμη που μου διαφεύ
γουν. Εδωσαν άδεια και 
στον Φλοίσβο με τιε γνω- 
στέε διαδικασίεε που μα
θεύτηκαν αργότερα...

Ερχεται η κυβέρνηση 
Σημίτη. Και η Βάσω Πα

πανδρέου, υπουργόε Ανάπτυξη?, αποφασίζει όχι μόνο να 
μϊίδοθούν άλλεε άδειεε καζίνο από αυτέε που είχαν ήδη δο
θεί (παρέμεναν καμιά δεκαριά αδιάθετεε!) αλλά και να ανα
καλέσει την ίδια που είχε δοθεί στον Φλοίσβο. Ξέρετε τι έ
κανε τότε ένα κόμμα που το έλεγαν ΝΔ; Κατήγγειλε την 
κυβέρνηση ΣημίτιΤΤΠέΙδή δεν θα άνοιγε άλλα καζίνα και ε- 

- πετθή-δεν αποδεχόταν τιε δεσμεύσειε που είχαν αναλάβει οι 
προηγούμενεε κυβερνήσειε έναντι των καζινάδων.

Και ξέρετε τι άλλο έκανε; Εστειλε τη Βάσω Παπανδρέ
ου σε εξετασακή επιτροπή στη Βουλή επειδή ανακάλεσε την 
άδεια για καζίνο στον Φλοίσβο! Προφανώε πρόκειται για α
πλή συνωνυμία με το ομώνυμο σημερινό κόμμα που διεξά
γει ανένδοτο κατά των διαπλεκομένων.

Θυμήθηκα τα παραπάνω περιστατικά επειδή έμαθα ότι 
προχθέε, στο συνέδριο τηε ΚΕΔΚΕ, ο Καραμανλήε επανέ
λαβε τουε τίτλουε ημήε που κέρδισε ωε βιντεολοτιομάχοε και 
διατυμπάνισε την αποφασιστικότητά του έναντι τηε αδια- 
φάνειαε και λοιπών σκοτεινών εξουσιών. Και τότε η προα- 
ναφερθείσα Βάσω υπενθύμισε στο ακροατήριο ότι, μια κι ο 
λόγοε περί συγκρούσεων με συγκεκριμένα συμφέροντα, ό
ταν η κυβέρνηση συγκρουόταν με τουε καζινάδεε, η ΝΔ την 
έστελνε σε εξεταστική επιτροπή.

Εμαθα ακόμη ότι ο Καραμανλήε δεν απάντησε. Ισωε ε
πειδή είχε φύγει. Ισωε επειδή δεν είχε κανέναν λόγο να α- 
πολογηθεί για ένα κόμμα που δεν είναι το δικό του. Είναι 
παγίωε γνωστό άλλωστε ότι τη ΝΔ του 1993, τη ΝΔ του 1997 
και τη ΝΔ του 1999 δεν τιε ενώνει παρά απλή συνωνυμία. Η
θικόν δίδαγμα; Η πάρθενογένεσιε είναι μία χρήσιμη διαδι
κασία στην πολιτική, μόνο που εσχάτωε σπανίζουν οι παρ- 
θένεε...

Εμαθα ακόμη 

ότι ο ΚαραμανλήΒ 

δεν απάντησε. 

Ισως επειδή 

είχε φύγει.

Ισως επειδή 

δεν είχε 

κανέναν λόγο 

να απολογηθεί για ένα 

κόμμα που δεν είναι 

το δικό του

jpretenteri8@dolnet.gr
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