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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βερμούδες 
και μαγιό 
σε φιλικό 
συμπόσιο
Αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας στον Πόρο 
για να χαλαρώσουν, άνετα, οι σύνεδροι

Της ΜΑΡΙΛΗΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ

Η τσάντα μου περνάει τιε ακτίνεε X, η 
αστυνομικό ε με σκανάρει από την κο
ρυφή ώε τα νύχια, η ρεσεψιονίστ με 
κοιτάζει καχύποπτα. Ακόμη κι έπειτα 
απ’ όλ’ αυτά, διστάζουν να μ ’ αφήσουν 
να μπω στο ξενοδοχείο. Αν ήταν μια 
οποιαδήποτε μέρα του καλοκαιριού, 
θα μπορούσε κανείε να υποθέσει 
πωε στον Πόρο, από την έλλειψη του
ριστών οι ξενοδόχοι παραφρόνησαν. 
Αλλά σήμερα είναι η  δεύτερη μέρα του 
«Συνεδρίου τηε Σύμηε».

Στο ξενοδοχείο «δίτεηε» μένει το μι
σό υπουργικό συμβούλιο τηε Ελλάδαε, 
αλλά και ο Τζόζεφ Στίγκλιτζ και η Σε- 
γκολέν Ρουαγιάλ και η  λαίδη Αστόν κι 
ένα σωρό άλλοι διαπρεπείε που τρι- 
γυρνούν στο δαιδαλώδεε συγκρότη
μα με βερμούδεε και μαγιό. Υ π ’ αυτό 
το πρίσμα, το ενδεχόμενο να είμαι τρο-

0 1 συμμετέχοντες 
σε απαρτία στην πισίνα, 
οι απλωτές της Σεγκολέν 
και τένις υψηλών σοσια
λιστικών προδιαγραφών.

μοκράτηε είναι μάλλον ανεκτό: σ ’ αυ
τήν την περίπτωση, τα μηχανήματα 
ασφαλείαε θα με ανίχνευαν. Για τουε 
άπειρουε αστυνομικούε που ξεφυ
τρώνουν από κάθε γωνία του ξενο
δοχείου το χειρότερο σενάριο είναι άλ
λο: να είμαι δημοσιογράφοε. Κι έτσι, 
με το που βγαίνω από το ασανσέρ 
στην αίθουσα του συνεδρίου, η υ
πεύθυνη ασφαλείαε παθαίνει ένα μι
κρό αμόκ. «Τι θέλετε εδώ;», φωνάζει. 
«Οι δημοσιογράφοι είναι σε άλλο ξε
νοδοχείο!» Κάτι ψελλίζω, κοιτάζο- 
νταε πίσω τηε, στα τραπέζια του συ
νεδρίου τον Παύλο Γερουλάνο μετα
ξύ δέκα συνέδρων που έχουν ξεμείνει. 
Προφανώε, έπεσα στο διάλειμμα των 
εργασιών. Αλλά η κυρία μπροστά 
μου είναι ανένδοτη και με ξαναχώνει 
στο ασανσέρ. Μια στιγμή πριν κλεί
σει η πόρτα, βλέπω και τον Νίκο Πα- 
πανδρέου. Βαδίζει στον διάδρομο. Η 
πόρτα κλείνει -  ποτέ δεν θα μάθω πού 
κατευθυνόταν.

Ακολουθώνταε ένα σύνεδρο που 
συνδέεται σ τενά  με το ν  π ρω θυ
πουργό, πατάω το κουμπί του ασαν
σέρ που γράφει «πισίνα». Με το που 
ανοίγει η  πόρτα, έκπληξη: μπροστά

μου όλοι οι σύνεδροι σε απαρτία! Βρί
σκομαι στην αίθουσα πριν από την πι
σίνα, στην οποία πλέουν οι σοφέε κε- 
φαλέε του συμποσίου! Ασπροι, μαύ
ροι, κίτρινοι σύνεδροι γύρω γύρω, και 
στο κέντρο τηε αίθουσαε με τα τρα
πεζάκια, ο Γ. Παπανδρέου, όρθιοε με 
ένα φλιτζάνι γαλλικού καφέ, να  εξη
γεί κάτι σ τον σύνεδρο απέναντι του. 
Ο V ictor Benoit, ο Αϊτινόε αντιπρόε- 
δροε τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε, 
που το ν  κοιτά ζει όλρ θαυμασμό. 
Αλλά πριν προλάβω να  εντοπίσω τη 
Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ένα σώμα μού 
κλείνει το πεδίο. Η διαπίστευση στο 
πέτο λέει «security». «Να σαε πα- 
ρακαλέσω να πάμε στη  ρεσεψιόν;», 
κάνει μ ’ αυτό το ύφοε που δεν σ η 
κώνει αντιρρήσειε. Προλαβαίνω να δω 
μόνο τον Γ. Πεταλωτή, σε μια γωνία 
τω ν τραπέζιών να παίζει βαριεστη- 
μένα με το κινητό του.

Και η πόρτα ξανακλείνει -  ό, τι και 
να κάνω, στο τέλοε καταλήγω πάλι μέ
σα σ ’ αυτό το ασανσέρ, που έχει για 
τοίχωμα μια ταπετσαρία με ζωγραφι
σ τά  λυθρίνια ... Φωε φανάρι: το 
ΠΑΣΟΚ δεν θέλει δημοσιότητα. «Μια 
κάμερα να μπει στην αίθουσα, και τέ
λοε τα σορτσάκια. Θα βάλουν όλοι τα 
μακριά παντελόνια!», μου εξηγεί έναε 
κύριοε στη ρεσεψιόν. Για το συμπό
σιο τηε Σύμηε, που βασίζεται σ ’ αυτή 
τη «φιλική ατμόσφαιρα διακοπών», αυ
τό θα ήταν καταστροφή. Κι έτσι, περ
νώ ατελείωτεε ώρεε στο μπαρ τηε ρε
σεψιόν, βυθομετρώνταε από το μπαλ
κόνι την παραλία όπου αργά το από
γευμα θα κάνει απλωτέε η Σεγκολέν 
Ρουαγιάλ.

Μ ε  δ ύ ο  ρ α κ έ χ ε β
Αλλά, όπωε λένε και οι βουδιστέε, 

«στο τέλοε όλα έρχονται σ ’ αυτόν που 
τα περιμένει». Υστερα από ένα πλή- 
ρεε τρίωρο στο λόμπι, οι πύλεε του α
σανσέρ θ ’ ανοίξουν και μαζί τουε κι 
αυτέε του παραδείσου τω ν παπαρά- 
τσι: ο νομπελίσταε Τζόζεφ Στίγκλιτζ 
βγαίνει με βήμα γοργό, σορτσάκι κο
ντό  και παπούτσι αθλητικό. Και κα- 
θώε παρατηρώ τιε δύο ρακέτεε του τέ- 
νιε που κουνάει χαρούμενοε πηγαί- 
νονταε προε τη ν  έξοδο, συνειδητο
ποιώ πωε έχω πολλή ώρα να  δω τον 
Γ. Παπανδρέου.

Αν δεν έφευγε το πλοίο για Πειραιά 
σε μισή ώρα, ίσωε και να  παρακο
λουθούσα τένιε υψηλών σοσιαλιστι
κών προδιαγραφών στα γήπεδα του 
Πόρου...
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Με καλοκαιρινή αμφίεση οι σύνεδροι στην οικογενειακή φωτογραφία από το συμπόοιο της Σύμης, που φέτος διοργανώθηκε στον Πόρο. Μπροστά (από αριστερά): Γ. 
Παπανδρέου, Σεγκολέν Ρουαγιάλ, Ρίτσαρντ Πάρκερ, Τζόζεφ Στίγκλιτς, Λούκα Κατσέλη, Λουίς Αγιάλα.

Η κ. Σεγκολέν Ρουαγιάλ παρακολουθεί τις εργασίες του συμποσίου. Την 
προηγούμενη φορά ήρθε για μία ημέρα, φέτος ξανάρθε για όλο το τετραήμερο.

Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συνομιλεί με τον Τζέιμς Γκαλμπρέιθ 
και τον Κεμόλ Ντερβίς, που συμμετείχαν στο 13ο ετήσιο Συμπόσιο Σύμης.

Βαρκάδα, μάθημα συρτάκι, 
ρετσίνα και... κολοκυθόπιτα
Αν υπήρχε άλμπουμ με θέμα «Ιστορίεε 
απ’ το συμπόσιο τηε Σύμηε», η ιστο
ρία που τιτλοφορείται «Πώε γνώρισα 
τον Ομπάμα» και υπογράφεται απ’ τον 
Γ. Παπανδρέου, θα ήταν η αγαπημέ
νη  κάθε αναγνώστη. Πριν από τρία 
χρόνια ο νυν πρόεδροε τηε Αμερικήε 
ωε απλόε γερουσιαστήε έλαβε ενθου
σιώδη πρόσκληση απ’ τον υπουργό 
Εξωτερικών τηε Ελλάδαε.

Και μπορεί ο Μπαράκ Ομπάμα να αρ- 
νήθηκε, αλλά το έκανε με στυλ: η α
παντητική επιστολή των δυο σελίδων

Μπορεί ο Ομπάμα  
να μην ήρθε στο Συμπόσιο  
της Σύμης, όποιος 
όμως έρθει, ξανάρχεται 
και ξανάρχεται.

φυλάσσεται ακόμη στα γραφεία τηε 
Ιπποκράτουε ωε τεκμήριο τηε νέαε σο- 
σιαλιστικήε εποχήε.

Αλλωστε, αε μην ξεχνάμε πωε πα- 
λαιότερα στο συμπόσιο είχε κάνει α- 
παστράπτουσα εμφάνιση και ο Μπιλ 
Κλίντον. Τότε πρώτη φορά εκδηλώ
θηκε και η παπαρατσική αλλοφροσύ
νη. Η αναζήτησή του μόνο εύκολη δεν 
ήταν. Το πρόγραμμα «εξωσχολικών» 
δραστηριοτήτων, το κρατούσαν οι 
διοργανωτέε ωε επτασφράγιστο μυ
στικό. Βλέπετε, στο συμπόσιο οι σύ
νεδροι έρχονται να ανταλλάξουν ιδέ- 
εε σε κλίμα χαλαρό, και στη βαλίτσα

έχουν μαγιό και αντηλιακό. Ολοι τουε 
αδημονούν για τη βαρκάδα που πα
ραδοσιακά απολαμβάνουν κάποιο α
πόγευμα του συνεδρίου, αλλά και τιε 
εκδρομέε σε «σχολικό» στυλ, με λεω
φορείο, στριμωξίδι και μάθημα συρτάκι 
στην ταβέρνα για επιδόρπιο.

Προ ετών, οι σύνεδροι γνώρισαν και 
τη ρετσίνα σ ’ ένα νησιώτικο ταβερνείο, 
και η νύχτα τελείωσε με τον Τζόζεφ Στί- 
γκλιτζ να σέρνει τον χορό, και πίσω του 
πιασμένη με μαντίλι να χοροπηδά ό
λη η υψηλή συμποσιακή διανόηση! Για
τί μπορεί το απόλυτο ρεκόρ των δε
κατριών συμποσίων στη σειρά να το 
κατέχει ο Αλεξ Ρόντοε, αλλά και ο κ. Στί- 
γκλιτζ πρωτοήρθε στο συμπόσιο πολ
λά χρόνια πριν πάρει το Νομπέλ. Ενώ 
η Σεγκολέν Ρουαγιάλ είναι καινούργια 
στην παρέα: την προηγούμενη φορά 
ήρθε για μια μέρα, αλλά όποιοε έρθει, 
ξανάρχεται. Κι έτσι φέτοε ένα σωρό φω
τογράφοι στον Πόρο παραμόνευαν για 
μια φωτογραφία τηε με μαγιό.

Στην προσπάθειά τουε, οι μόνοι που 
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν ήταν οι 
ντόπιοι. Που πάντα ξέρουν κάτι πα
ραπάνω. Οπωε ο ταξιτζήε που μαε πά
ει στο λιμάνι: μπορεί στο κινητό του 
να παίζει ωε ringtone το αρκούδι 
gum m y bear, αλλά έχει αφοπλιστικά 
ξεκάθαρη εικόνα για το πρόγραμμα 
του πρωθυπουργού. Ξέρει πού έκανε 
μπάνιο το Σάββατο, ξέρει πού έφαγε 
τη ν  Κυριακή, και... «σήμερα το βρά
δυ θα τραπεζώσει τουε σύνεδρουε στο 
“Πριματσέρα”», μου λέει. «Θα φάνε κο
λοκυθόπιτα!»...
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