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ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

«Γαλάζιοι» συσχετισμοί και... κορυφαίοι
■  Φουλάρουν τις μηχανές οι «γα
λάζιοι» για το κομματικό συνέδριο 
του Ιουλίου και είπα να ξεψαχνίσω 
τους ανθρώπους μου στη Ρηγίλ- 
λης. Μην αμφιβάλλετε ότι καλπά
ζει το παρασκηνιακό κυνήγι της 
διαμόρφωσης των εσωκομματι
κών συσχετισμών, αλλά μου λένε 
«μην τσιμπάς, θα είναι ένα ακόμη 
βέρο καραμανλικό συνέδριο». Το 
οποίον, μεθερμηνευόμενο, πάει να 
πει ότι τα λεγάμενα «κουκιά», από 
την άποψη της επιρροής, στους 
5 .0 0 0  και βάλε συνέδρους, θα τα 
έχει ο αρχηγός και πρωθυπουργός. 
Ρώτησα βέβαια πώς θα παίξουν 
προσωπικά οι κορυφαίοι υπουργοί, 
αλλά και επ' αυτού με διαβεβαιώ- 
νουν ότι θα αποφύγουν να εκτεθούν 
ως υποψήφιοι για το κεντρικό κομ
ματικό όργανο της Ν.Δ. Ο λόγος; 
Απλά δεν θα ρισκάρουν πρωτιές 
στην εσωκομματική κούρσα. Ποιος 
να συγκριθεί μαζί τους...

Τι να...φταίνε (και) 
οι εκπρόσωποι...
ΑΠΕ / ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΩΝΑ

■ Και μια και έχω βουτήξει στα 
βαθιά του γαλάζιου, ορίστε και 
ένα καθυστερημένο, αλλά εξαι
ρετικό, από το πρόσφατο συνέ
δριο της ΟΝΝΕΔ. Ποιο σύνθημα, 
λέτε, κυριάρχησε στο συνέδριο; 
Ιδού: «Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις 
το κεφάλι, ο μόνος δρόμος 
είναι...». Ξέρω, «αντίσταση και 
πάλη», θα με διακόψετε ενθυ
μούμενοι την κνίτικη αγωνιστική 
εκδοχή του. Ε, όχι. Οι σύνεδροι 
επινόησαν μια «γαλάζια» πα
ραλλαγή του: «...ο μόνος δρόμος 
είναι Καραμανλής και πάλι!»...

■  Οπωςαντιλαμβάνεσθε, βέβαια, 
η περιέργειά μου ήταν ποιος είναι 
ο εμπνευστής του συνθήματος. Ο 
πολιτικός σχεδιασμός της Ρηγίλλης 
ή ο αντίστοιχος της ΟΝΝΕΔ; Μου 
είπαν ότι το σύνθημα έχει νεολαιί- 
στικη έμπνευση από τις φοιτητικές 
εξάρσεις και ότι πάντως η παραλ
λαγή του κόκκινου σε γαλάζιο εξέ- 
πληξε ευχάριστα άπαντες, «τους 
τρέλανε όλους...».

■ Κι άλλο ετεροχρονισμένο.
Εγινε και πάλι της μόδας η Ρωσία 
στην Αθήνα; Πάντως, αν κρίνω 
από την κοσμοσυρροή που πα
ρατηρήθηκε την περασμένη Πέ
μπτη το απόγευμα στη δεξίωση 
της ρωσικής πρεσβείας για τον 
(μετα-σοβιετικό) εορτασμό της 
εθνικής της εορτής, έχει ρεύμα. 
Χαρακτηριστικές παρουσίες ο 
υπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος

για τα ενεργειακά, Δημήτρης 
Σιούφας, αξιωματούχοι των 
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, 
και των τριών Σωμάτων φυσικά, 
και ο διευθυντής Εξοπλισμών 
Ευάγγελος Βασιλάκος, πλήθος 
διπλωματών από ξένες χώ
ρες στην Αθήνα, όπως και οι 
πρώην υπουργοί Αμυνας του 
ΠΑΣΟΚ, Ακης Τσοχατζόπουλος 
και Γεράσιμος Αρσένης. Μέχρι 
τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο 
Κοραντή, είδαμε, που ξεχώριζε 
(και) λόγω ύψους...

■  Τώρα, να περάσω στους «πράσι
νους». Ο Γιώργος έχει θέσει όριο τις 
15 Ιουλίου για τις υποψηφιότητητες 
στις εκλογές, αλλά δεν παίρνω 
όρκο ότι θα το τηρήσει. Θα προτι
μήσει, μου λένε, να τους αφήσει να 
ψήνονται κατακαλόκαιρο, για να 
μην έχει νωρίς τις γνωστές γκρίνιες 
από τους μη έχοντεςτο χρίσμα...

■ Αυτοί οι πρώην σημιτικοί 
πάντως δεν παίζονται. Ο Στ. 
Σουμάκης, λένε, διατείνεται πως 
δεν πρόκειται, λέει, να πολιτευ
τεί ποτέ πια στον Πειραιά, παρά 
μόνο αν αλλάξει ηγεσία το ΠΑ
ΣΟΚ. Πάλι με χρόνια με καιρούς... 
Ο Χρίστος Βερελής πάντως, που 
δεν βασανίζεται από παρόμοια 
διλήμματα, προετοιμάζει ταχέως 
την κεντρική ομιλία του στο 
Αγρίνιο, για τις 2$ Ιουνίου. Και 
επειδή στην Αιτωλοακαρνανία
οι «γαλάζιοι» προετοιμάζουν και

επίσκεψη Καραμανλή, «μην ανη
συχούν, θα τους φτιάξω εγώ... 
κλίμα», λέει, μεταξύ σοβαρού και 
αστείου. Εχει αγριέψει...

■  Πλάκα, λένε, είχε ένα μεγαλο- 
στέλεχος της Χαριλάου από τη Βό
ρεια Ελλάδα, που πήγε και πρότεινε 
ένα νέο πρόσωπο για υποψήφιο
με το... καταλυτικό επιχείρημα 
ότι «συμφωνούν και όλοι οι νυν 
βουλευτές του νομού!». Καλά, δεν 
ήξερε, δεν ρώταγε ότι ακριβώς για 
το λόγο αυτό δεν προβλέπεται να 
έχει καμιά τύχη;

■ Ποιον επικοινωνιολόγο, λέτε, 
επέλεξε ο Γιώργος Καρατζαφέ- 
ρης για τις εκλογές; Αν πληρο
φορούμαι καλώς, πρόκειται 
για τον κύριο Σπύρο Ριζόπουλο, 
εξ Αμερικής προερχόμενο από 
πλευράς εμπειρίας, και αν δεν 
κάνω λάθος και φίλο του Μιχάλη 
Χρυσοχόίδη. Αυτά, για να είσθε 
μέσα στα πράγματα...

■  Ερώτηση ι: Τελικά η συμπαθέ
στατη Αννα Νταλάρα κατέληξε στο 
πού θα εκθέσει υποψηφιότητα με 
το ΠΑΣΟΚ; Στη ΒΆΘήνας, στη Β' 
Πειραιά ή στις δικές της Κυκλάδες; 
Σωστή τρίλιζα είναι...
Ερώτηση 2 : 0  Λευτέρης Ζαγορίτης 
για ποιο στέλεχος της Ν.Δ. αναφώ
νησε «Χάσαμε το... Μάο»;
Η απάντηση αύριο...

Παράτυπος
para@e-tipos.com
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Καρφίτσα

Πού το πάει ο Κώστας Σημίτης; Το ερώ
τημα κάνει κύκλους στην ταράτσα στη 
Χαρ. Τρικούπη -  πάνω από το κεφάλι 
του Λαλιώτη, πλέον.

Επισήμως στη Βουλή είναι καταχω
ρισμένος ως «βουλευτής Πειραιώς του 

ΠΑΣΟΚ». Βουλευτής ακριβώς δεν είναι. Στο λιμάνι 
είναι αμφίβολο αν πήγε δύο φορές από το 2004. Και 
εσχάτως κάνει ό,τι μπορεί για να μην είναι και πολύ 
ΠΑΣΟΚ.

Τι μπορεί να θέλει στα 72 του ένας πολιτικός που για 
δυο δεκαετίες ήταν ξένο σώμα στο κόμμα του, την 
τρίτη έγινε αρχηγός του και πρωθυπουργός και για 
την τέταρτη παίρνει αποστάσεις;

Να βοηθήσει πάντως το διάδοχό του κατ' αυτόν τον 
τρόπο αποκλείεται. Αλλωστε κι από αυτόν κρατάει 
αποστάσεις.

Δεν τον επισκέφθηκε ούτε μία φορά στο γραφείο 
του για να του αποδώσει την τιμή που δικαιούται ένας 
αρχηγός, δεν υποστήριξε με θέρμη τις απόψεις του 
και σε κάθε ευκαιρία βάζει ανάμεσά τους μια λεπτή 
γραμμή: Είναι πάντα ένας Παπανδρέου.

Ο Γιώργος δίνει μάχες οπισθοφυλακής, υπερασπί
ζεται τις πιο χρεοκοπημένες πολιτικές του «εκσυγ
χρονισμού», ακόμη και τα σκάνδαλά του. Ενοχλείται 
αναδρομικά γιατί ο Καραμανλής είχε μιλήσει για «αρ
χιερέα της διαπλοκής».

Και ο Σημίτης τού βάζει καρφίτσες στην καρέκλα. 
Του κάνει κριτική στο πρόγραμμα, ακόμη και τώρα 
που στον ορίζοντα φάνηκαν οι εκλογές.

Το νέο άρθρο του δημοσιεύθηκε στο περιοδικό των 
«Μπίστηδων» και φορτίζεται με λανθάνουσα επιθετι
κότητα προς το ΠΑΣΟΚ -ακριβώ ς επειδή δημοσιεύ
θηκε στο περιοδικό των «Μπίστηδων».

Είναι κριτική έτσι όπως την όριζε μια παλιά Αμερι
κανίδα ηθοποιός: «Κριτικός είναι κάποιος που δεν θα 
πάει στη μάχη -  θα πάει μετά στο πεδίο της μάχης για 
να πυροβολήσει πληγωμένους».

glakopoulos@e-tipos.com
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