
Ανησυχία αντιπροέδρων

«Τη θέλω και στην κάλπη!»
ΠΑΝΩ σε Ανδρέα Λοβέρδο, Μιλένα 
Αποσχολάκη και Μίμη 
Ανδρουλάκη έπεσε, κατεβαίνοντας 
από το βήμα, ο Γιώργος 
Παπανδρέου. «Πρόεδρε, γιατί το  
κάνεις αυτό;», τον  ρώτησαν με ένα 
στόμα. «Θέλω την εμπιστοσύνη 
σας», απάντησε ο Γιώργος. «Μα 
είναι αυτονόητη», του είπε η 
Αποστολάκη. «Τη θέλω και στην 
κάλπη», επέμεινε ο Παπανδρέου.

0  «Πάκμαν» συγχαίρει
ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ της Βουλής, ο 
Λεύτερης Ζαγορίτης -  γνωστός 
και ως «Πάκμαν», διότι 
καταβροχθίζει τους 
εσωκομματικούς αντιπάλους 
του, όπως στο ηλεκτρονικό 
παιχνίδι -  συναντά τον 
ομόλογό του Νίκο 
Αθανασάκη: «Αλάργα και θα 
περάσει η κρίση. Εμείς 
είμαστε μαθημένοι από τέτοια » 
Αργότερα πέτυχε και τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο, στον οποίο είπε: 
«Συγχαρητήρια και καλή αρχή!»

ΑΓΩΝΙΑ επικρατεί για το ποιοι θα είναι οι αντιπρόε
δροι της Βουλής, γιατί εκτός από τη σχεδόν αναμε
νόμενη εκλογή του Δημιίτρη Σιούφα και του Φίλιπ
που Πετσάλνικου, μέχρι χθες ακούγονταν τα ονό
ματα της Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, του Γιώργου 

Σούρλα, της Βέρας Νικολαΐδου και του Νίκου Γκατζιί

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του ΛΑΟΣ έλεγαν χθες ότι προτίθενται στη σημερι
νή ψηφοφορία για την ανάδειξη του προέδρου της Βουλής να τα

χθούν υπέρ της υποψηφιότητας του Δη- 
μήτρη Σιούφα, με το επιχείρημα ότι «ε
μείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ου
σιαστική και όχι στείρα αντιπολίτευση 
και αυτό θα φανεί το βράδυ της ψηφο
φορίας για τις προγραμματικές δηλώ- 

εις».

ΗΡΕΜΟΣ ο Σιούφας συναντήθηκε 
χθες στο καφέ Da Capo, στην πλα
τεία Κολωνακίου, με την πρώην 
πρόεδρο της Βουλής Άννα Ψαρού- 
δα-Μπενάκη και συνεννοήθηκε να 
μην πάνε οι γνωστές σάκες με το 
Σύνταγμα και τον Κανονισμό της 
Βουλής απευθείας στους βουλευ
τές -  λες και είναι «πρωτάκια» του 
Δημοτικού -  αλλά στα κόμματα, 
για να τις διανείμουν αυτά.

Αμήχανη αλλά γελαστή 
εμφανίστηκε στη 

συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

του ΠΑΣΟΚ η νεοφώτιστη Εύα 
Κάίλή, φορώντας ένα έντονο πράσινο 

σατέν κρουαζέ. Λίγο αργότερα, μαζί με 
τους πιο νέους σε ηλικία βουλευτές -  

Γιώργο Αναγνωστόπουλο και Απόστολο 
Τζιτζικώστα (ΝΑ ) και Γιάννη Πρωτούλη 

(ΚΚΕ) -  πήραν το βάππσμα του πυρός, 
καθώς κλήθηκαν, ως είθισται, από τον 

προεδρεόοντα Γιώργο Σούρλα να πάρουν -  
κατά την ορκωμοσία -  θέση δίπλα του, στο 

προεδρείο της Βουλής

ΟΜιχάλης...
ΡΑΝΤΕΒΟΥ για καφέ στο ξενοί 

W  J  χείο «Χίλτον» είχε ο Παναγιώτα 
\  -, [ Χηνοφώτης με τον Μιχάλη Χρι

χοΐδη. Ο Χηνοφώτης αναλαμβά' 
»  την Κατεχάκη και φαίνεται πως ¡
λεξε να ενημερωθεί όχι από τους δύο τελευτά 
υπουργούς Δημόσιας Τάξης της Ν.Δ., αλλά αιι 
τον Χρυσοχοΐδη που έχει φύγει από την Κατε: 
από το 2003. Δεν είναι η πρώτη τους γνωριμία 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Χηνοφώτης είχε καλέσει π 
σωτπκά τον Χρυσοχοΐδη, ως υπεύθυνο Εξωτε 
κών και Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, σε άσκηση τω ν 1 
πλων Δυνάμεων.

... καιοΜισέλ
ΜΠΟΡΕΙ να διαβάζει φακέλουι 
υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχε 
μως ξεχάσει το Μεταφορών. Ο 
χάλης Λιάπης παρακολουθεί | 
προσοχή και αγάπη τα πρώτα ( 

τα του διαδόχου του ΚωστήΧατζηδάκη. Te 
λεφωνεί συχνά, θέλοντας να τον προφυλάξε 
τι, αν δεν προσέξει, θα καταλήξει υφυπουργ 
του Σουφλιά ή του Αλογοσκουφη. Ως γνω< 
ο Μισέλ δεν τρελαίνεται για κανέναν εκ των

Ο ΛΙΑΠΗΣ ανησυχεί γιατί ακούει πως ο Αλε 
σκούφης πρόκειται να κάνει πράξη την πεπ 
σή του ότι ο έλεγχος επί τω ν εισηγμένων στ 
φοκλέους ΔΕΚΟ ανήκει στην αρμοδιότητα ι 
πουργείου Οικονομίας. Γνωρίζει δε την επε 
κότητα του Σαρακατσάνου σε θέματα Μετρ 
αυτό σηκώνει το τριψήφιο και τηλεφωνεί δ 
κώς στον Χατζηδάκη. «Ή ξερες ότι θα φύγε 
Μαρτιγόπουλος,», τον ρώτησε. Οπότε ο Κ 
δαγκώθηκε.

Ο ΜΙΣΕΛ δεν ανησυχεί μόνο για τα μεγάλε 
και για τα μικρά. Επισήμανε, ας πούμε, με1 
αγάπη και φροντίδα στον Κωστή πως, λόγ 
κλογικής περιόδου, η εφαρμογή του νέου 
χει ατονήσει. Οι μοτοσυκλετιστές κυκλοφ 
χωρίς κράνος και οι αυτοκινητιστές χωρίε 
ασφαλείας. «Θα χαλάσουν τα στατιστικά < 
χεία», του επισήμανε. Έτσι, ο Κωστής πή| 
Προκόπη Παυλόπουλο και του ζήτησε1 
εντολή για εντατική αστυνόμευση.


