Κ υ ρ ια κ ή 13 Μα'ΐ'ου 2007 ! ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

27
ί !ί

ο

πρωταγωνιστής

capo

) ) Κώστα$Inpirns

Στηρίζει Γιώργο Παηανδρέον ο πρώην πρωθυπουργοί

Οι πολίιεβ στην πολιτική
Τη στήριξή του προς τον Γιώργο Παπανδρεου και την

να κατανοήσουν και να βιώσουν το περιεχόμενό Tns.

πορεία του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να εκφράσει δημό
σια ο κ. Κώστας Σημίτης (φωτογραφία), ο οποίος π α 
ράλληλα ετοιμάζει παρέμβαση με την κυκλοφορία του
νέου βιβλίου του με τίτλο «Η Δημοκρατία σε κρίση;».
Το μεγαλύτερο μέρος του πονήματος του πρώην πρω 
θυπουργού στηρίζεται στην πρόσφατη ομιλία του σε
εκδήλωση του ΟΠΕΚ και βασίζεται στην έννοια της
συμμετοχής τω ν πολιτών στην πολιτική, προκειμένου

«Εχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε αυτή τη συμ
μετοχή. Προπαντός εκείνες οι δυνάμεις που αντιτίθενται στον συντηρητικό αιπαρχισμό
και πιστεύουν σε μια ανοιχτή κοινωvia ευθύνης. Η δημοκρατία θα κατα- j
κτήσει έτσι ένα νέο επίπεδο ποιό
τητας», αναφ έρει χαρακτηριστικά

*
«Ο Γιώργοδ

στο βιβλίο του ο κ. Σημίτης.

***

Ο έμπορος και
το... παπαγαλάκι
Ο ένα$ είναι ο γνωστός αντι
πρόσωπος οπλικών συστημά
των. Ο άλλος είναι το κεντρικό
«παπαγαλάκι» του Μαδίμου
στην ενημέρωση που βήμαβήμα πήγε μπροστά. Ο πρώ
τος έκανε τραπέζι στο σπίτι
του, εκεί στην Κηφισιά, το
βράδυ του προηγούμενου
Σαββάτου, και φυσικά το
«παπαγαλάκι» - μεταδύ άλλων
εκλεκτών- ήταν παρών. Ποιον
(απ' όλους) εκπροσωπούσε;

«Αμαρτίεβ» Πανίκα
σιο Ντουμπάι
Ο νομάρχηδ, η Τζούλια και ο... Σχέλιοδ Καζαντζίδηβ
στη χώρα των εμίρηδων

***

Αρωμα γυναίκας
Μ ία γυναί
κα τη5 απο
λύτου εμπι
στοσύνης
του κ. Γιώρ

γου Παηανδρέου, η
κυρία Μαριλένα Κοππά (φω
τογραφία), ανέλαβε την προ
εδρία του ΙΣΤΑΜΕ, μετά την

ο εντυπωσιακό Land Cruiser περιμένει στην
άκρη m s ερήμου. Ο οδηγός αφαιρεί αέρα από
τα λάστιχα του τζιπ (για να έχουν καλύτερη
πρόσφυση στην άμμο) και καλεί tous VIPs επιβάτες
του. Ο κ Παναγιώτης Ψωμιάδης (φωτογραφία),
με καχύποπτο βλέμμα, πιάνει από το χέρι την
εντυπωσιακή σύζυγό του Τζούλια και ανοίγει
την πόρτα. Πού να ’δερε τι τον περιμένει...
Το σαφάρι 4x4 otis ερήμους του Ντουμπάι
είναι μοναδική εμπειρία, αλλά για γερά νεύρα,
αφού οι -ειδικά εκπαιδευμένοι- οδηγοί μόνο...
ανάποδα δεν οδηγούντο τζιπ. Ο νομάρχης Θεσ
σαλονίκης βγήκε τρεκλίζοντας, ενώ η Τζούλια
αποδείχθηκε πιο «σκληρό καρύδι». Opcos, το
σαφάρι δεν τελείωσε εκεί. Επόμενο μεταφο
ρικό μέοο, μία καμήλα! Μπροστά ο Παναγιώm s και πίσω η Τζούλια.
Το βράδυ κατέληδαν οε έναν οικισμό Βεδουίνων, όπου το ζεύγος δεν έχασε την ευκαι
ρία να φορέσει κελεμπίες και αραβικές μαντίλες
στο κεφάλι, ενώ απόλαυσε και χορό Tns κοιλιάβ!

Τ

Ο νομάρχης Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο Ντουμπάι
για τη διεθνή έκθεση τουρισμού Arabian Travel Market.
Κοντά στο ελληνικό περίπτερο, τον αναγνώρισαν Τούρ
κοι επιχειρηματίε8, οι οποίοι έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον προσκαλέσουν στη χώρα tous.
Ο νομάρχης συναντήθηκε και με το ν Αιγύπτιο
— υπουργό Τουρισμού κ. Johir G arana, με συνερϊ γάτες του εμίρη, καθώς και με τον πρέοβη της
Ελλάδα5 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.

Γιώργο Κωστοόλα.
Βέβαια, ο κ. Ψ ωμιάδης δεν έχα
σε την ευκαιρία να επιδείδει -για
Ί μια ακόμη φ ο ρ ά -τις ικανότητάς
του οτο τραγούδι. Στην εκδήλωση
Tns ελληνικής παροικίας του γειτο
νικού Αμπου Ντάμπι για την ενίσχυση
του ελληνικού σχολείου του εμιράτου
τραγούδησε, μεταδύ άλλων επιτυχιών
του Στέλιου Καζαντζίδη, «Tis αμαρτίες
tis δικές μου, αν χρειαστεί να tis μ ε
τρήσω»...

αποχώρηση του κ. Κώστα

Καρτάλη, ο οποίος θα πολι
τευτεί στη Μαγνησία.

***

Χρίσματα
Εσκασαν... μύτη και οι πρώ
τες υποψηφιότητες του
ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές. Οριστικοποιήθηκε η υποψηφιότητα
του κ. Πάνου Μπεγλίτη στην
Κόρινθο, της κυρίας Αννας
Διαμαντοηούλου στην Α'
Αθήνας, του κ. Μίμη Ανδρουλάκη, των κυριών Μαρίας Δα-

μανάκη και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου στη Β' Αθή
νας, του κ. Κώστα Καρτάλη
στη Μαγνησία, των κυρίων Νί
κου Σηφουνάκη και Δημήτρη
Χαλκιώτη στη Λέσβο.

δαναένωσε τα παιδιά του Ανδρέα»,
είπε ο Νίκοε Π απανδρέου
προχθέβ, όταν ανακοινώθη
κε η τοποθέτηση του Λαλιώτη στην προεδρία του Ιδρύ
ματος «Ανδρέας Παπανδρέ
ου». Υπονοούσε φυσικά αυ
τό που είχε π ε ι κάποτε ο
Ανδρέας, σε μια συνέντευδή
του στη Μαρία Ρεζάν, ότι
«έχω τέσσερα παιδιά και τον
Κώστα». Σωστά! Τώρα βέβαια
αν αρχίσουμε να μετράμε τα
παιδιά του Μεγάλου, σίγου
ρα δεν θα τα βγάλουμε π έ 
ντε. Γι’ αυτό άσε καλύτερα.
· · · Ο Λαλιώτης, πάντως, για
να μην πάθει ιδρυματισμό,
ετοιμάζεται να πλακώσει τη
Ρηγίλλης, η οποία διαδίδει
δεδιά και αριστερά ότι δεν
τον φοβάται. Ισως γιατί άρχι
σε ήρεμα, τόσο ήρεμα που
στην αρχή φοβηθήκαμε μή
πως και περνάει καμιά αρ
ρώστια σαν αυτή του «με
σαίου χώρου» και συνεχίσει
τις ευγένειες του στιλ «η κυ
βέρνηση είναι μια Βαβέλ, μια
θαμπή εικόνα». · · · Οι φίλοι
του λένε ότι δεκίνησε μαλα
κά για να κάνει σεφτέ και ότι
τα «γαλλικά» δεν θα αργή
σουν και πολύ. · · · Εδάλλου,
για λόγους αβρότητας προς
τον πελάτη, πάντα στην αρ
χή τον παβ ήρεμα. Και μετά
τον αρχίζεις στις αρπαχτές.
·«■· Και επ ειδ ή λείπει και
καιρό, είναι αγριεμένος. —
Στο Ιδρυμα πάντω ς «τα
αδέρφια του» θα τα τρελάνει
σίγουρα. Θα αρχίζει το πρωί
με σεμινάρια για την απο
στασία, θα συνεχίζει με το
«βρόμικο ’89» και μετά θα
φέρνει και τον Σαμαρά για να
τους κάνει κάνα ιδιαίτερο για
τα Σκόπια. Και μετά, φτιαγ
μένος, θα βγαίνει στα κανάλια
και θα τα ρίχνει. Μπροστά σε
αυτά που θα λέει ο Κώστας,
ο Αθανασάκης και ο Πέτρος
θα μοιάζουν με εκπροσώ
πους του ΚΟΔΗΣΟ. · » · Πο
λύ φοβάμαι ότι τώρα που γύ
ρισε ο Κώστας, οι διακοπές
για τον Θεόδωρο θα τελειώ
σουν άδοδα. Δηλαδή τι άδοδα, τρία χρόνια δεκούραση
στο Μ αδίμου με πλήρεις
αποδοχές είναι για το Βιβλίο
Γκίνες. * μ Εκτός και αν αφή
σει να κάνει παιχνίδι η Μάρα, η οποία, απ’ ό,τι βλέπω,
δεν τα πάει και τόσο άσχημα.
· * · Παπαθεμελής, Κιλτίδης
και Ψωμιάδης βρήκαν πάλι
μεροκάματο. Πήγαν να φάνε
τη Μαρία Μπακοδήμου, η
οποία έκανε λάθος και είπε
τα Σκόπια «Μακεδονία». · * ·
Εδώ τα λέει «Μακεδονία»
όλος ο κόσμος και αυτοί τα
έβαλαν με το κορίτσι;

