
3ΜΙΕΣ

«Κοιτάζω μπροστά...»
Τ ο υ

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ρ Ω Μ Α Ι Ο Υ

ροσπάθησα να αποκρυτττο- 
γραφήσω το σχόλιο του 
προέδρου του ΠαΣοΚ Γιώρ- 

γου Παπανδρέου για το βιβλίο του προ- 
κατόχου του και επί οκταετία προέδρου 
των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ Κώσια Ση
μίτη... «Η Ιστορία κρίνει. Δική μου ευθύνη 
είναι να βλέπω μπροστά και 
όχι πίσω. Αλλάζουμε εμείς 
προς το καλύτερο για να αλ
λάξουμε την Ελλάδα».

Αυτό είναι το σχόλιο του κ. 
Παπανδρέου. Κάπως πικρό
χολο και μικρόψυχο.

Ας προσεγγίσουμε την πολι
τική ερμηνεία της δήλωσης Πα
πανδρέου. Συμφωνώ ότι τους 
πολιτικούς ηγέτες και το έργο 
τους το κρίνει, τελικά, η Ιστο
ρία. Προηγείται, όμως, η κρί
ση του λαού και των εν ενερ- 
γεία πολιτικών, φίλων και 
αντιπάλων. Σε αυτή την κρίση 
και τα σχόλια των MME στηρί
ζουν και οι ιστορικοί τη δική 
τους κρίση.

Είναι απόλυτα δικαιολογη
μένο το παράπονο του Σημίτη 
για την αποσιώπηση του έργου 
της οκταετίας από τη νέα ηγε
σία. Θα προσθέσω ση είναι και 
ακατανόητη αυτή η αποσιώ
πηση. Διότι ο Γ. Παπανδρέου ήταν υπουρ
γός των κυβερνήσεων Σημίτη και μάλιστα 
για πέντε σχεδόν χρόνια στο σημαντικότε
ρο υπουργείο, των Εξωτερικών.

Αν ο Γ. Παπανδρέου θεωρεί ότι το έργο 
της οκταετίας Σημίτη πρέπει να αποτιμη- 
θεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος και 
όχι από τον ίδιο για να προχωρήσει σας 
απαραίτητες αλλαγές σε πολιτικές και πρό
σωπα κάνει μεγάλο πολιτικό λάθος.

Είχα κι εγώ ας επιφυλάξεις μου για τον 
χρόνο έκδοσης του βιβλίου. Ο Κ. Σημίτης 
έδωσε μια πειστική εξήγηση: «Το έγραψα 
ώστε να έχουμε εικόνα του τι συνέβη και

α  μπορούμε να αντλήσουμε ως εμπειρίες, 
για να βοηθήσω στην επίγνωση των δυνα
τοτήτων και των αδυναμιών μας».

Τα όσα κατατίθενται σε αυτό το βιβλίο 
από τον πρωθυπουργό των δύο τελευταίων 
κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ αφορούν όλους 
όσοι ασκούν ή θα ασκήσουν δημόσιο λει
τούργημα. Ειδικά το ΠαΣοΚ αφορά άμεσα 
η δήλωσή του, κατά την παρουσίαση του βι
βλίου, ότι «η δύναμη μιας παράταξης εί

ναι το έργο της και δεν πρέπει 
να το χαρίζει σε άλλους».

Δικαίωμα και υποχρέωση 
του Γ. Παπανδρέου να κάνει 
τις όποιες αλλαγές κρίνει ανα
γκαίες για «να αλλάξει την Ελ
λάδα». Αλλά δεν κατανοώ την 
αποστροφή ότι δική του ευθύ
νη είναι να βλέπει «μπροστά 
και όχι πίσω». Τα διδάγματα 
θα αντλήσει από το μέλλον; 
Πρωτότυπη θεωρία.

Η δημοκρατική παράταξη 
ευτύχησε να έχει δύο ηγέτες, 
τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον 
ιδρυτή του ΠαΣοΚ, και τον Κώ
στα Σημίτη, τον συνεχιστή. Δεν 
μπορώ να πιστέψω ότι αν ο Γ. 
Παπανδρέου ρίξει μια ματιά 
«προς τα πίσω» δεν θα θα βρει 
κάποια θετικά διδάγματα και 
κάποιες υποθήκες για να δι
δαχθεί για τις δικές του αλλα
γές.

Με ποια δικαιολογία θα αρ- 
νηθεί την ειλικρινή και ανοικτή προσφο
ρά του Κ. Σημίτη; Τι είπε: «Θα λέω την άπο
ψή μου, θα βοηθάω το ΠαΣοΚ και τον 
Γιώργο Παπανδρέου να κερδίσει τις εκλο
γές. Ο στόχος είναι κοινός. Να κερδίσει η 
προοδευτική παράταξη τις εκλογέρ>.

Ο κοινός στόχος δεν επιτυγχάνεται από 
«μοναχικούς καβαλάρηδες»... Δικαιούται 
ο Γ. Παπανδρέου να έχει πικρία για τους 
υπαινιγμούς στο βιβλίο Σημίτη σχετικά με 
την ήττα στις εκλογές, αλλά στην πορεία 
προς τα εμπρός ας μην ξεχνά και την ιστο
ρία του ΠαΣοΚ και των προκατόχων του.

gromaios@otenet.gr

Είναι απόλυτα
δικαιολογημένο 

το παράπονο 
του Σημίτη για 

την αποσιώπηση 
του έργου 
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A  ΒΗΜΑτοδότ ns
Κ. Μητσοτάκη8 προ8 «Βηματοδότη»...

Σχολίαζα την περασμένη Παρασκευή την ενέργεια του κ. Κ. Μητσοτάκη να 
καταγγείλει την ΕΡΤ επειδή δεν έστειλε συνεργείο στο Στάνφορντ της Κα- 
λιφόρνιας για να μεταδώσει την τελετή ίδρυσης της έδρας Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης. Ελεγα ότι η ενέργεια αυτή του επιτίμου προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας «αποδεικνύει (άλλη μια φορά) ότι οι ελληνικές πολιτικές δυ
ναστείες θεωρούν το κράτος ιδιωτική τους υπόθεση -  και μας το λένε κιό
λας». Ανπδρώντας με κολακευτική ταχύτητα για τον ίδιο (αλλά και για τον 
Βηματοδότη...) ο κ. Μητσοτάκης μου απηύθυνε χθες επιστολή. Τη δημοστ- 
εύω ως έχει, χωρίς περαιτέρω σχόλια:

Αγαπητέ Βηματοδότη,
Ξεχείλισε πάλι στο φύλλο σας, της 
περασμένης Παρασκευής, η συ
μπάθεια σου για μένα, επ ’ ευκαι
ρία των όσων είπα για την έδρα 
Ελληνικών Σπουδών στο Στάν
φορντ. Ομως: Δεν γίνονται κάθε 
μέρα έδρες ελληνικών σπουδών 
σε αμερικανικά Πανεπιστήμια και 
μάλιστα της περιωπής του Στάν
φορντ. Τις έδρες αυτές η Ελλάδα 
τις επιδιώκει γιατί την τιμούν και 
την ωφελούν. Η ομογένεια της 
Αμερικής αγκάλιασε την έδρα αυ
τή, που την οφείλουμε στην οικο
γένεια Τσακοπούλου - Κουνελάκη 
με τιμή και αγάπη. Στις μεγάλες

εκδηλώσεις που οργανώθηκαν έλα
βαν μέρος εκατοντάδες σημαντι
κών Ελληνοαμερικανών -  ιδίως 
της Καλιφόρνιας -  αλλά και πολ
λών Αμερικανών που διακρίνονται 
στην οικονομία, την επιστήμη αλ
λά και την πολιτική στη χώρα τους. 
Ο έλληνας πρέσβης στην Ουάσι- 
γκτον, συνοδευόμενος από τη Γε
νική Πρόξενο στο Σαν Φρανοίσκο, 
μετέσχε από την αρχή στις εκδη
λώσεις και μίλησε.
Ολα αυτά δεν άξιζαν μια τηλεοπτι
κή εικόνα ή ακόμη την είδηση; 
Εστω και αν η έδρα έφερε το όνο
μά μου!

Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης

Είναι ο άνθρωπος που βοήθησε όσο 
λίγοι τον κ. Κ. Σημίτη στον δρόμο του 

προς την πρωθυπουργία. Ο λόγος για τον 
άλλοτε «στρατηγό» κ. Θ. Τσουκάτο. Ο 
οποίος την περασμένη Τετάρτη, και ενώ 
στο Μουσείο Μπενάκη γινόταν η πα
ρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρω
θυπουργού, έλαβε τηλεφώνημα φίλου 
του που παρίστατο στην εκδήλωση: «Θό
δωρε, εσύ είσαι το βιβλίο!» του είπε, 
για να τον «παρηγορήσει» που δεν είχε 
προσκληθεί. Πού να τον άκουγε ο συγ
γραφέας!

----------- — -------------------------------------

Με ελάχιστες ώρες διαφορά χτύπησαν 
ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αι- 

γιαλείας κ. Αμβρόσιος εναντίον του πρώ
ην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη και ο βου
λευτής της ΝΔ κ. Ν. Νικολόπουλος ενα
ντίον του Μεγάρου Μαξίμου και του Πρω
θυπουργού. Βεβαίως, είναι γνωστό ότι ο 
κ. Νικολόπουλος, ο επονομαζόμενος «Κα
λαβρύτων και Αιγιαλείας» λόγω της στε
νής του σχέσης με τον κ. Αμβρόσιο, έχει 
ξεκινήσει από καιρό πόλεμο εναντίον της 
κυβέρνησής του. Οι γνωρίζοντες λένε ότι 
το κάνει επειδή δεν συμμετέχει στην κυ
βέρνηση και πιστεύει ότι με αυτή τη στά
ση θα καταφέρει να οικοδομήσει ένα 
ισχυρό προφίλ για να κατέλθει ως υπο
ψήφιος δήμαρχος Πάτρας. Με αντίπαλο 
τον βουλευτή του ΠαΣοΚ κ. Α. Φούρα, ο 
οποίος ήδη συμπερκρέρεται ως υποψή
φιος δήμαρχος.

*  ■

Η «Αγία Τριάδα» της Ρηγίλλης αντεπιτί- 
θεται. Ο Γραμματέας της ΝΔ κ. Ευ. Με- 

ϊμαράκης, ο γραμματέας Πολιτικού Σχε- 
διασμού κ. Ν. Καραχάλιος και ο διευθυ

ντής του Γραφείου Τύπου κ. Ν. Ελευθε- 
ρόγλου κάνουν ό,τι μπορούν για να δεί
ξουν πως το κόμμα είναι ενεργό. Και τι 
καταφέρνουν; Για κάποιους, να υποκα
ταστήσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Για κά
ποιους άλλους, απλώς να μπουν στο μάτι 
του επικοινωνιακού οργάνου του Μεγά
ρου Μαξίμου.

Γ ια ένα ταξίδι που θα προκαλέσει συ
ζητήσεις αναχωρεί αύριο ο κ. Σπ. Σπη- 

λτωτόπουλος. Δεν έχει ανακοινωθεί ακό
μη τίποτε, όπως όμως μαθαίνω ο υπουρ
γός Εθνικής Αμυνας θα μεταβεί στο 
Ισραήλ. Επισήμως θα εκπροσωπήσει την 
κυβέρνηση στις εκδηλώσεις μνήμης για 
τον θάνατο του Γιτζάκ Ράμπιν, ενώ θα έχει

συνάντηση και με την Παλαιστινιακή Αρ
χή. Θα συναντηθεί όμως και με τον ισ- 
ραηλινό ομόλογό του κ. Σαούλ Μοφάζ, με 
τον οποίο θα συζητήσει για θέματα... αμυ- 
ντικοτεχνικής συνεργασίας, όπως λένε σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι 
κάτι θα πάρουμε και κάτι θα δώσουμε. Τι; 
Θα δείξει...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΒΗΜΑτοδόπκ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ►

Κάθε T pim κα

Το δ
wmm TOJpfïïMA o χαρίζει

ϊ tm
εισιτήριο
για ns μεγαλύτερε^ ■ 
στιγμές τοτ ι

CHAMPIONS
L E A G U E

Δείτε oro Internet ôAous t o u s  αγώνε8 του UEFA 
Champions League όποτε θέλετε, ôoss cpopés θέλετε!

JlUUkV ÍU ' US K OX Í'U 'pt'S
φάσεις όλων ιων αγώνων

Απολαύστε us καλύτερες 
στιγμές σε όλη 

την ιστορία του LEFA 
Champions League και 

του UEFA EURO 2004™

Νιώοιε την ένταση 
m s προετοιμασίας 
με τα τελευταία νέα 
και αποκλειστικές 
συνεντεύξεις πριν 

και μετά tous αγώνες

,7Δωρεάν για /  ολόκληρες ημέρες
Για να χρησιμοποιήσετε το εισιτήριο μπείτε στο www.videosports.gr και ακολουθήστε ns οδηγίες
1 Επιλέίτε «Γίνε Συνδρομητής Τώρα». στο πεδίο «Ειδική Προσφορά: Κωδ.». 5 Στη συνέχεια κάντε Login με τη διεύθυνση
2 Εισάγετε το e-mail oas και πατήστε 4 Ακολουθήστε την απλή διαδικασία e-mail και το Password που δηλώσατε.

«Επόμενο Βήμα». (σύνολο 4 βήματα)
3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε «Επιβεβαίωση». Καλή διασκέδαση

Αν συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκο
λία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
M-Data, \στο τηλέφωνο 210 9962.680, 
ή να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση 

ucloperations@mdata.gr
■ Για να παρακολουθήσετε τα video 

τηκ υπηρεσίας UEFA.com Action, χρειάζεται 
γρήγορη σύνδεση στο Internet (broadband 

ADSL), για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου

Σε συνεργασία με τη RealN etw orks & την M-Data

http://www.videosports.gr
mailto:ucloperations@mdata.gr


ΒΗΜΑτοδότηβ
Είδε την υποδοχή που επι

φύλαξαν στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Κ. Πα- 
πούλια οι τσάμηδες και 

αποφάσισε ότι το δις... ταξιδεύ- 
ειν σιην Αλβανία ουκ ανδρός σο
φού. Ετσι, ο πρωθυπουργός κ. Κ. 
Καραμανλής, αν και σκόπευε να 
επισκεφθεί τα Τίρανα, προτίμησε 
τελικά να καλέσει σιην Αθήνα τον /  
αλβανό πρωθυπουργό κ. Σαλί/ 
Μπερίσα. Με αυτόν τον τρόπο θέ-ί 
λει να δείξει αφενός ότι δεν υπάρ-! 
χει κανένα πρόβλημα σας σχέσεις \  
των δύο χωρών και αφετέρου ότι 
δεν αποδοκιμάζει την πρωτοβου
λία του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας να διακόψει τη δι
κή του επίσκεψη σιην Αλβανία -  
όπως θα μπορούσαν να ισχυρι
στούν οι καλοθελητές, σε περί- 
ιτιωση που θα πήγαινε ο ίδιος. \

Γνωστός βιβλιόφιλος ο πρώ
ην πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Ν. 

Κωνστανιόπουλος (σιο σκίτσο) 
δεν μπορούσε να λείψει από το 
εκδοτικό γεγονός της τελευταί
ας εβδομάδας, την παρουσίαση 
του βιβλίου του πρώην πρωθυ
πουργού κ. Κ. Σημίτη. Ή  μήπως 
μπορούσε; Οπως κι αν έχει, αρ- 
νητικότατα σχολιάστηκε σιην 
Κουμουνδούρου η παρουσία του 
σιην εκδήλωση. Κάποιοι έκαναν 
λόγο για «πολιτική κωλοτού- 
μπα», κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι 
είναι «αδιανόητο να επιβραβεύει 
με την παρουσία του μια πολι
τική με την οποία συγκρού- 
στηκε επί οκτώ χρόνια». Πού 
να ήξεραν κιόλας αυτό που έμα
θα εγώ: ότι πρόσκληση για την 
εκδήλωση έλαβε έπειτα από δι
κή του πρωτοβουλία, αφ ού 
προηγουμένως έβαλε στενότα
το συνεργάτη του να συνεννοη- 
θεί με σιέλεχος του πολιτικού 
γραφείου του κ. Σημίτη. Ετσι μου 
είπαν τουλάχιστον...

Αγαπητέ ΒΗΜίοδότα

0 α συμφωνήσεις ότι αν η επιτυχία της επανεμφάνισης ενός πο
λιτικού κρίνειαι από τον εκνευρισμό που προκαλεί στους αντι

πάλους του, τότε ασφαλώς η επανεμφάνιση του Κώστα Σημίτη 
ήταν απολύτως επιτυχής, αφού κατόρθωσε να κάνει έξαλλο τον 
Κώστα Μητσστάκη -  το τέρας ψυχραιμίας, να σου θυμίσω...

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α

★ ★ ★

Ταραγμένα είναι λοιπόν τα πνεύ
ματα σιην Κουμουνδούρου. Στο 
μεταξύ, οι «ανανεωτικοί» μαζί με 
άλλες μειοψηφίες διοργανώνουν 
για αύριο συγκέντρωση με θέμα 
τιςτελευιαίες εξελίξεις. Κενιρικός 
ομιλητής θα είναι ο κ. Μ. Παπα- 
γιαννάκης, και οι κριτικές βολές 
προς την ηγετική ομάδα του κ. Αλ. 
Αλαβάνου αναμένεται να περισ
σέψουν. Την ώρα όμως που θα γί
νεται η εν λόγω συγκέντρωση, η 
πλειοψηφία διοργανώνει συγκέ
ντρωση του «Χώρου Διαλόγου για 
την Κοινή Δράση της Αριστερός» 
με θέμα τις δημοτικές εκλογές. Ως 
εκ τούτου είναι μάλλον ενοχλημέ
νη από την πρωτοβουλία της μει
οψηφίας να διοργανώσει ταυτο- 
χρόνωςτο δικό της... πάρτι. Ούιε 
έναν προγραμματισμό της προκο
πής -  έσιω, για τα μάτια του κό
σμου -  δεν μπορούν πλέον να κά
νουν σε αυτό το κόμμα;

— --------------

Ελληνικά ήθη και έθιμα έφερε 
μαζί του στην επίσκεψή του 

σιο Τόκιο ο κ. Κ. Καραμανλής:

όποιον Ιάπωνα συναντούσε, από 
τον πρωθυπουργό κ. Γιουνιχίρο 
Κοϊζούμι ως τον τελευταίο επι
χειρηματία, τον... λάδωνε! Γιατην 
ακρίβεια, ο έλληνας πρωθυ
πουργός δώριζε σε όλους από 
ένα μπουκάλι ελαιόλαδο, ένα βά
ζο ελιές και ένα βιβλίο με την 
ιστορία του ευλογημένου δέ- 
νιρου. Επρόκειτο για λαδώματα 
πολιτικώς ορθά, εμπορικώς χρή
σιμα και ηθικώς άμεμιιια!

★  ★ ★

Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυ
πουργός μας δεν πρωτοτύπησε 
με τα δωράκια του. Τον είχε 
προφτάσει ο πρώην πρω θυ
πουργός κ. Κ. Σημίτης, όταν, 
στη δική του επίσκεψη σιο Τό
κιο, τον Μάρτιο του 2002, είχε 
χαρίσει σιον κ. Κοϊζούμι τρία 
ελαιόδενδρα. «Θέλουμε να μας 
στείλετε περισσότερα» τον εί
χε παρακαλέσει τότε ο Ιάπω
νας πρωθυπουργός και η ελ
ληνική κυβέρνηση του είχε στεί
λει άλλα εκατό! «Τι απέγιναν 
εκείνα τα ελαιόδενδρα;» ρώ
τησε προχθές τον ομόλογό του

ο κ. Καραμανλής. «Τα φυτέ
ψαμε στο Τεσίμα, ένα νησί 
που ταλαιπωρείται πολύ από 
τη μόλυνση» απάντησε ο κ. 
Κοϊζούμι. Του είπε κανείς ότι 
οι ελιές καθαρίζουν την ατμό
σφαιρα;

★  ★ ★

Το Πεκίνο θα είναι ο επόμενος 
μακρινός προορισμός του Πρω
θυπουργού και μάλιστα εντός 
του προσεχούς τριμήνου. Οπως 
αποκάλυψε χθες ο ίδιος ο κ. Κα
ραμανλής σιους απεσταλμένους 
των ελληνικών ΜΜΕ σιο Τόκιο, 
θα επισκεφθεί την Κίνα σιις αρ
χές του 2006 συνοδευόμενος 
και πάλι από εκπροσώπους πα
ραγωγικών φορέων και επιχει
ρηματίες. Το ζήτημα είναι ποι
οι υπουργοί θα τον συνοδεύ
σουν σε αυτό το ταξίδι -  και αν 
θα είναι οι ίδιοι που το προ
γραμματίζουν αυτή την περίο
δο...Α πίσιευτες συμπτώσεις! Η κυ

ρία Αργυρώ Τραγάκη, η

οποία υπηρετεί ως μετακλητή 
υπάλληλος σιη Βουλή, είναι θυ
γατέρα του αντιπροέδρου της 
Βουλής και προέδρου της πάλαι 
ποτέ Εξεταστικής Επιτροπής για 
τους εξοπλισμούς κ. I. Τραγάκη. 
Ο κ. Τάσος Λεονιής, εκτός από 
υπάλληλος του Δήμου Πειραιώς, 
από τον οποίο προσφάτως απο- 
σπάσιηκε σιη Βουλή των Ελλή
νων, είναι γαμπρός του κ. Τρα- 
γάκη. Η δε κυρία Ελένη Κρου- 
στάλλη, η οποία μόλις πριν από 
έναν μήνα τοποθετήθηκε σιη Νο
μική Υπηρεσία της Βουλής, τυγ
χάνει αρραβωνιαστικό του γιου 
του κ. Τραγάκη! (Τώρα που το 
ξανασκέφτομαι, μήπως βρισκό
μαστε μπροστά σε ένα καλά ορ
γανωμένο σχέδιο του τραγακαί- 
ικου να καταλάβει το Κοινοβού
λιο και να ελέγξει την πολιτική 
ζωή του τόπου;)

— :---------- * *■ —------------- -

Εξαιρετικό αυτοκίνητο! Μερ- 
σεντές διακοσάρα, καλο- 

γυαλισμένη και προπαντός 
υπουργική! Παρ’ ότι όμως είναι 
υπουργική, σπανίως θα τη δεί
τε να αναπαύεται στο πάρκινγκ 
της Βουλής. Τις περισσότερες 
ώρες της ημέρας βολτάρει με 
αναιδείς ταχύτητες στον Πει
ραιά. Στο τιμόνι της νεαρός, ο 
οποίος λόγω της ιδιότητας του 
αυτοκινήτου και λόγω του 
υπουργού πατέρα του δεν φαί
νεται να πολυφοβάται τις κλή
σεις της Τροχαίας.

Τ ον ρόλο του δημόσιου κα
τηγόρου στην υπόθεση της 

ΔΕΚΑ για το Χρηματιστήριο εκ 
μέρους της κυβερνήσεως έχει 
αναλάβει ο γενικός γραμματέ
ας του υπουργείου Οικονομίας 
κ. Γ. Κουρής. Ο οποίος κ. Κου- 
ρής υπήρξε επί σειράν ετών (αν 
δεν είναι ακόμη) ένας από τους 
πλέον γνωστούς «ελδεάρχες» 
της αγοράς, από εκείνους που 
έκαναν κατά την... αμαρτωλή 
περίοδο την τρίχα τριχιά. Κάτι 
μου λέει ότι θα πέσει πολύ γέ
λιο όταν θα αρχίσουν οι απο
λογίες των κατηγορουμένων, 
που ξέρουν καλά, πολύ καλά, 
πάρα πολύ καλά τον εν λόγω 
κύριο.

Δ εν είναι λίγες οι καταγγελίες 
που έχουν φθάσει στη Ρη- 

γίλλης, ότι κάποια σιελέχη της 
ΝΔ τάζουν χρίσματα για τις δη
μοτικές και νομαρχιακές εκλο
γές χωρίς να έχουν θεσμικό ρό
λο, προσδοκώντας ακόμη και σε 
φακελάκια. Δεν αποκλείεται τις 
επόμενες ημέρες να σκάσουν νέα 
(γαλάζια) κανόνια. Η Ρηγίλλης 
πάντως διαμηνύει ότι τα χρί
σματα θα δοθούν μετά τον Ια
νουάριο του 2006.

—-------------- «¡¡¡§·--------------

Με επείγον σήμα του προς 
όλες τις στρατιωτικές μο

νά δες το υπουργείο Εθνικής

Αμυνας ανακοίνωσε περικοπές 
στις αμυντικές δαπάνες, όπως 
προβλέπει το κυβερνητικό πρό
γραμμα της ΝΔ αλλά και όπως 
είχε υποσχεθεί ο υπουργός Αμυ
νας. Μόνο που οι περικοπές δεν 
γίνονται στα πανάκριβα οπλι
κά συστήματα ή στα ξ-16, αλλά 
στα εμβόλια! Κοντολογίς, με 
απόφαση του Γενικού Επιτε
λείου  Στρατού (Φ. 
710/44/573313) αποφασίστη- 
κε η οριστική διακοπή του μα
ζικού προληπτικού αντιγριπι- 
κού εμβολιασμού του προσω
πικού των Ενόπλων Δυνάμεων 
προκειμένου να εξοικονομη
θούν πόροι για άλλες ανάγκες. 
Οι μόνοι που θα εμβολιάζονται 
είναι οι πεντηκονταετείς και 
άνω (κανένας δηλαδή κληρω
τός), το ιατρικό και νοσηλευτι
κό προσωπικό, όσοι πάσχουν 
από βρογχικό άσθμα, σακχα
ρώδη διαβήτη, νεφρική ανε
πάρκεια. Οι υπόλοιποι ας ντύ
νονται καλά και ας αποφεύγουν 
τα ρεύματα!

----------------------------------------- ---------------------------------------------------------  -

Η απεργία ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας, την περασμέ

νη Πέμπτη, τους... έφερε πιο κο
ντά. Ο λόγος για τους κκ. Πρ. 
Παυλόπουλο, Γ. Παπανδρέου, 
Ευ. Μεϊμαράκη και Θ. Πάγκα
λο που πέταξαν με το ίδιο κυ
βερνητικό αεροσκάφος σιη Ρό
δο όπου διεξαγόταν το τριήμερο 
συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. 
Παραδόξως δεν παρατηρήθη
καν αναταράξεις κατά τη διάρ
κεια του ταξιδιού.

★ ★ ★
Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη
όχι μόνο έκανε πανηγυρικές εμ
φανίσεις, με όλες της τις ιδιό
τητες, στη Ρόδο, αλλά έδωσε 
και... αυτόγραφα! Γιατην ακρί
βεια υπέγραψε εν λευκώ ψή
φισμα εργαζομένων στην Ολυ
μπιακή με το οποίο ζητούσαν 
να παραμείνει ο δημόσιος χα
ρακτήρας της εταιρείας. Αντι
θέτους, ο κ. Πάγκαλος και αρ- 
νήθηκε να υπογράψει και δή
λωσε σιους εργαζομένους ότι 
«η εταιρεία έπρεπε να έχει 
κλείσει από το 1994». Αμείλι
κτος!

★  ★ ★

Η συμμετοχή στο συνέδριο της 
ΚΕΔΚΕ στη Ρόδο ήταν εντυπω
σιακή: γύρω στα 2.500 άτομα 
πήραν μέρος στις εργασίες του. 
Εντυπωσιακή ήταν και η προ
σέλευση των συνέδρων στο κα
ζίνο της Ρόδου και στα νυχτε
ρινά μαγαζιά «Ρόδον live» και 
«Αστρα». Δυστυχώς, δεν μπόρε
σα να μάθω τον αριθμό των συ
νέδρων που τίμησαν με την πα
ρουσία τους το σόου της μαύ
ρης καλλονής Λατόγια (καμία 
σχέση με τη Λατόγια Τζάκσον), 
οι διαφημιστικές αφίσες της 
οποίας είχαν πλημμυρίσει την 
πόλη. Κάτι μου λέει όμως ότι 
δεν ήταν λίγοι.

◄ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΒΗΜΑτοδότπβ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


