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Τ ην περασμένη Παρασκευή έ- 
ναε σπουδαίοε Ιάπων χο- 
ρευτήε και χορογράφοε, ο 

Σαμπούρο Τεσιγκαουάρα, έδωσε 
παράσταση σ το  Μέγαρο Μουσι- 
κήε. Η σύμβουλοε τηε στήληε 
για τιε αρμοδιότητεε τηε Τερψι- 
χόρηε με ενημερώνει ότι η τέχνη 
του Τεσιγκαουάρα απευθύνεται 
στουε μυημένουε και ότι για τουε 
μη έχοντεε τη ν  επαρκή παιδεία ο 
Τεσιγκαουάρα είναι «δύσκολοε». 
Τη συγκεκριμένη παράσταση πα
ρακολούθησε ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε Κώσταε Σημίτηε μετά τηε 
συζύγου του. Κατά τη μαρτυρία φί- 
ληε, η οποία καθόταν ακριβώε πί
σω του, ενώ στο τέλοε η κυρία Ση
μίτη χειροκρότησε (με όσο εν
θουσιασμό τηε επιτρέπει τέλοε πά
ν τω ν  η αστική αγωγή τηε), ο 
πρώην πρωθυπουργόε έδειχνε α- 
νόρεχτοε, τολμώ να πω βαριε- 
στημένοε, και μάλλον δεν έκανε 
καν τον  ελάχιστο κόπο να  δείξει 
ότι χειροκροτεί. (Προσωτπκώε, τον 
καταλαβαίνω απολύτωε!..)

Το αναφέρω διότι το βράδυ τηε Πα- 
ρασκευήε ο Κ. Σημίτηε είχε ήδη 
δώσει τη  συνέντευξη σ τη ν οποία 
τάχθηκε ανοιχτά υπέρ τηε ανα- 
διάρθρωσηε του χρέουε. Αν η ε
μπειρία που είχε εκείνο το  βράδυ 
(μία ώρα σόλο του Τεσιγκαουάρα, 
όχι παίξε γέλασε!..) είχε προηγη- 
θεί τηε συνέντευξηε, θα μπορού
σα να εξηγήσω τη ν έκκλησή του 
να προχωρήσει η Ελλάδα στη ν α
ναδιάρθρωση. Αφού όμωε η συ
νέντευξη  προηγήθηκε τηε δοκι- 
μασίαε του (για τη ν οποία ειλι- 
κρινώε το ν  συμπονώ), γιατί το  έ
κανε, προκαλώνταε απογοήτευση 
και απορία σε ανθρώπουε οι οποίοι 
εξακολουθούν να τον  εκτιμούν;

Η εκδοχή του βαθέοε ΠΑΣΟΚ, που 
κρατεί σε αιχμαλωσία το ν  πρω
θυπουργό, είναι εν προκειμένω α

Μια ψυχή που είναι να βγει...
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η

Τζα! Κου-κου! Πικαμπού! Διαλέξτε λεζάντα, κατά την προτίμησή σας...

πλοϊκή όσο και οι θέσειε τουε για 
πολύ σοβαρότερα ζητήματα: «Το 
έκανε για να τη  σπάσει σ τον  Πα- 
πανδρέου» - εκδοχή ανάξια λόγου, 
αε μην ασχοληθούμε μαζί τηε πε
ρισσότερο. Κάποιοι άλλοι υπο
στηρίζουν ότι απηχούσε απόψειε 
ορισμένων γερμανικών κύκλων

για το  μέλλον του ελληνικού χρέ
ουε. Αλλά και αυτή η εκδοχή 
μού φαίνεται ανεπαρκήε. Συνθέ- 
τονταε, λοιπόν, τιε απόψειε τα 
κτικών συνομιλητών του, κατα
λήγω σ τη ν  ερμηνεία ότι διετύ- 
πωσε τη  συγκεκριμένη πρόταση 
για το ν  λόγο ότι δεν ήθελε να πει

ευθέωε πωε η σημερινή κυβέρ
νηση είναι τελείωε ανίκανη να 
χειριστεί τη ν  κρίση και πρέπει να 
φύγει, οπότε «μια ψυχή που είναι 
να βγει, αε βγει να τελειώνουμε...». 
Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσον 
η θέση του πρώην πρωθυπουργού 
ή ταν χρήσιμο να διατυπωθεί ευ-

θέωε, αε μου επιτραπεί να αμφι
βάλλω. Αλματα τηε λογικήε σε 
συλλογισμούε που αφορούν τόσο 
σοβαρά θέματα ούτε επιτρέπονται 
ούτε εξυπηρετούν...

Ιαν Ντάνκαν Σμιθ
Σχετικά με το  χθεσινό  σημεί

ωμα («Χρειαζόμαστε Τσόρτσιλ, 
αλλά έχουμε μόνον Α τλη », ο α- 
ναγνώστηε Γ. Μ. επικρίνει το ν  
γράφοντα, επειδή υποτιμά το ν  
Κλέμεντ Ατλη. Είναι αλήθεια ό
τ ι ο Ατλη  («σ ταμάτησε μπροστά 
μου ένα άδειο τα ξί και από μέσα 
βγήκε ο κ. Α τλη », είναι μία άλλη 
κακία που έχει πει ειε βάροε του 
διαδόχου του σ τη ν  πρωθυπουρ
γία ο Τσώρτσιλ...) δ εν  ή ταν αμε
λητέα προσωπικότητα. Γι’ αυτό 
εξάλλου το ν  επέλεξε ο Τσώρτσιλ 
για το  υπουργικό συμβούλιο του 
πολέμου. Εν σχέσει με το ν  Τσώρ
τσιλ, πάντωε, ή ταν κατά πολύ υ- 
ποδεέστεροε.

Ομως, ο επιστολογράφοε κάνει 
και μία ενδιαφέρουσα υπόδειξη: 
«Θα ήταν προτιμότερο να είχατε 
χρησιμοποιήσει το  σχόλιο που έ
κανε το  2002 ειε βάροε του τότε 
προπονητή τουε ο αρχηγόε τηε 
Εθνικήε Αγγλίαε Γκάρεθ Σάουθ- 
γκεϊτ, όταν η ομάδα του αποκλεί
στηκε από τη  Βραζιλία στουε η- 
μιτελικούε του Παγκοσμίου Κυ
πέλλου το 2002: “Περιμέναμε τον 
Γουίνστον Τσώρτσιλ και μαε προ- 
έκυψε ο Ιαν Ντάνκαν-Σμιθ” ». (Για 
όσουε ενδεχομένωε δεν τον γνω 
ρίζουν, ο Ιαν Ντάνκαν-Σμιθ, σή
μερα υπουργόε Εργασίαε στην κυ
βέρνηση Κάμερον, υπήρξε ο πλέ
ον αποτυχημένοε αρχηγόε τω ν Συ
ντηρητικών μετά το ν  πόλεμο). 
Νομίζω, αγαπητέ Γ. Μ., ότι το σχό
λιο αυτό θα ήρμοζε αν είχαμε πρω
θυπουργό κάποιον άλλο που επο- 
φθαλμιά τη  θέση, αλλά αε μην ξύ
νουμε πληγέε...

Μακάρι!
«Μπορείτε να αγοράσετε τον 
Φωτόπουλο της ΓΕΝΟΠ; Εμείς 
θα σας δώσουμε προίκα τη 
ΔΕΗ». Σύμφωνα με διασταυ
ρωμένες πληροφορίες της 
στήλης, η παραπάνω πρόταση 
έγινε από κυβερνητικό παρά
γοντα σε επίδοξο επενδυτή...

Το χιούμορ του ΓΑΠ
Για το  ίδιο θέμα γράφει -προ- 

φανώε εν θερμώ- ο αναγνώστηε Β. 
Α.: «Ενδιαφέρον το άρθρο σαε, αλ
λά λάθοε σε αρκετά σημεία. Ο πρω
θυπουργόε τηε χώραε μαε ουδέ
ποτε ενδιαφέρθηκε να είναι αρε- 
στόε στο κόμμα του. Στο εξωτερι
κό, ναι. Το κόμμα, η πρωθυπουρ
γία ήταν απλώε ένα μέσο για να πε- 
τύχει τον  σκοπό του. Είμαι σίγου- 
ροε ότι όταν πέφτει για ύπνο (που 
είναι απαραίτητοε για να έχει δύ
ναμη την επόμενη μέρα) φαντά
ζεται ότι κερδίζει το Νόμπελ - ένα 
Νόμπελ, οτιδήποτε, φθάνει να έ
χει διεθνή αναγνώριση... Οσον α
φορά τα ψέματα, δεν είναι αλήθεια. 
Ο πρωθυπουργόε ουδέποτε είπε 
(στα σοβαρά) ότι λεφτά υπάρ
χουν. Ενα αστειάκι έκανε (και, ωε 
γνωστόν, το  χιούμορ είναι δείγμα 
ευφυΐαε), αλλά δυστυχώε κανείε 
δεν έχει το  μέγεθοε τηε διάνοιάε 
του να το αντιληφθεί. Αυτόε φταί
ει που εμείε είμαστε ηλίθιοι και το 
πιστέψαμε; Αλλωστε, κ. Κασιμάτη, 
εσείε όταν λέτε ένα ανέκδοτο, τι 
κάνετε; Λέτε στουε φίλουε σαε “τώ
ρα, παιδιά, θα πω κάτι αστείο”; Οχι, 
βέβαια! Το λέτε και περιμένετε οι 
άλλοι να γελάσουν. Και να  μη γε
λάσουν, πάλι δεν θα τουε πείτε “α
στείο ήταν, γελάστε” !».

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr

mailto:kassimatis@kathimerini.gr

