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Παιχνίδια ins cpúons με δίδυμα σε άσπρο-μαύρο:
Η Αλίσια και η Τζασμίν, ία κοριτσάκια της φωτογραφίας, θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούν στην παλιά τηλε

οπτική σειρά «Απίστευτα κι όμω ς αληθινά». Είναι αδελφές και μάλιστα δίδυμες. Ο χι, δεν έγινε κάποιο λάθος στο 
μαιευτήριο. Με πατέρα λευκό Γερμανό και μητέρα Βρετανή Τζαμαϊκανής καταγωγής, η  καθεμιά τους κληρονόμη
σε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ενός γονιού. Φωτογραφία: ΑΠΕ.

ΤΎΠΟΣ ΟΥΣΙΑΑπό tov ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΒΑΡΑ kouvaras@ elef-typos.gr

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ είναι δύσκολη εξ ορισμού» τιτλοφορείται η συνέντευξη της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο χθεσινό φύλλο της εφημερίδας «Τα Νέα». Δύσκολη εξ ορισμού, σαφώς πιο εύκολη όμω ς... εξ αίματος. Εξ ου και η κ. Παπανδρέου, όταν ερωτάται πώς αισθάνεται που είχε αρχηγό κόμματος πεθερό και σύζυγο και σήμερα γιο απαντά: «Ισως ύστερα από όλες αυτές τις επιτυχίες της ανδρικής πλευράς της οικογένειας Παπανδρέου να χρειαζόμαστε και μια γυναικεία επιτυχία, ας πούμε με το όνομα Μαργαρίτα Παπανδρέου. Δεν εννοώ τον εαυτό μου, εννοώ την εγγονή μου, την κόρη του Γιώργου».
ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ η Μάργκα- ρετ διαθέτει καλπάζουσα φαντασία η οποία σε συνδυασμό με την αμερικανική της αφέλεια είναι ικανή να τρελάνει κόσμο. Την ώρα λοιπόν που στο ΠΑΣΟΚ μαδούν τη μαργαρίτα για νέΓδουν π θα κάνει ο Γιώργος για να ξεπεράσει τα προβλήμα- τά του, εκείνη ανοίγει το δρόμο για τη διαδοχή στη νέα γενιά προτείνοντας...Μαργαρίτα. Εχει γούστο...

ΤΟ ΚΑΚΟ με τη Μόργκαρετ είναι ότι συνήθως πέφτει μέσα σπς προβλέψεις της, καθόπ φαίνεται ότι διαθέτει κληρονομικό (οικογενειακό) χάρισμα. Τόσα χρόνια που ο Γιώργος ήταν υπουργός Εξωτερικών, έστελνε κάρτες Χριστούγεννα και Πάσχα στους φίλους της (στη μισή Αθήνα και σε ολόκληρη την ομογένεια) και ευχόταν να τον δούμε σύντομα αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Πέρσι, στο βιβλίο του Νίκου, του δευτερότοκου γιου, ερωτηθείσα αν θα γίνει στο μέλλον βουλευτής (Αχαΐας) απάντησε: «Γιατί όχι Νίκος;».
ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΗ χθες στη Χαριλάου Τρικούπη η Αννα Διαμαντοπούλου, θέλοντας να διασκεδάσει πς εντυπώσεις για τα συμβαίνοντα στο Π ΑΣΟΚ, στην ερώτηση για την «επόμενη μέρα» της κρίσης απάντησε: «Business as usual, που λένε και στην Κοζάνη». Μήπως έπρεπε να πει «family business, που λένε και στο Καλέντζι» για να είναι πιο μέσα στα πράγματα; Να διευκρινίσουμε πάντως ότι η νεαρή Μαργαρίτα ου- δεμία ευθύνη φέρει για την καλπάζουσα φαντασία της γιαγιάς της και να ευχηθούμε... άλλο κακό να μη μας βρει!

»Oh mammy 
mammy blue

Γυμναστική
ΕΔΩ και έξι μήνες, σχεδόν κάθε πρωί, ο υπουργός Υγείας επισκέπτεται την Ολυμπιακή Πολυκλινική που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Χωριό και απέχει μόλις πέντε λεπτά από το σπίπ του της οδού Χρυ- σαλλίδος στην Κηφισιά. Κάποιοι που προφανώς... εν- διαφέρονται πολύ για την υγεία του είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Αβραμό- πουλος είναι άρρωστος -  αλλιώς π δουλειά έχει κάθε μέρα στην Πολυκλινική; Συμπέρασμα που φρόνησαν ε- πιμελώς να διαδοθεί στα café του Κολωνακίου.
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ λύθηκε χθες σε πρωινή εκπομπή του M EGA, όπου ο Αβραμόπουλος αποκάλυψε όη γυμνάζεται καθημερινά στο Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χω ριού. Και εξ όσων πληροφορούμαι, κάποιοι... αρρώστησαν εις τα πέριξ της πλατείας Κολωνακίου.

ΤΟ πρόσω πο ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο σιωπηλός 
των ημερών

ΤΟ ΠΡΟ ΣΩ Π Ο  των ημερώ ν δεν ε ίναι πρόσωπο των ημερών. Κυκλοφορεί διακριτικά Α ναγνω σ τοπ ούλου-Κ ο- ρακοχώ ρι και τρίβει τα χέρια του ευτυχής. Δίπλα του οι περαστικοί ψ ιθυρίζουν: «Καλά, αυτός έφυγε νω ρ ίς » ... «Ο άνθρω πος είναι γάτα».
ΤΑ Π Η ΡΕ όλα το 1996, αλλά ήλθε η «κρυάδα» στις εκλογές του 2 0 0 0 . Ω ς τα μεσάνυχτα ρωτούσε «αν πρέπει να πάει και τη Δευτέρα στο γραφ είο». Οταν έφυγαν τα φαντάσματα ήταν πάλι πρω θυπουργός. Και από την επ ομένη άρχισε να ψ άχνει για την έξο δ ο . Στη θ ερινή ισ ημερία  του 2001 ανήμερα, τους μάζεψε όλους: «Φεύγω, να βρείτε άλλον πρω θυπουργό». Κ ανείς δεν είπε: «Στο καλό και να μας γράφ εις». Ο λοι είπαν: «Ο χι, μ η». Τ ην πάτησε -  η  πόρτα της εξόδου έκλεισ ε. Α λλά όλοι έχουν να λένε για το π είσμα του. Τ ο καλοκαίρι -  πάλι καλοκαίρι -  του 2 0 0 3 , έβλεπε τις δημοσ κοπ ήσ εις να εκτινάσσουν έναν υπουργό του και άνοιγε πορτοκαλάδες -  όπω ς άλλοι ανοίγουν σαμπ άνιες. Α υτός ήταν ο άνθρω πος που αναζητούσε: Κ άπ οιος έπρεπε να χάσει από τον Καραμανλή -  ποτέ δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του να χάσει ο ίδ ιο ς .

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΠΩΣ έτσι ο κ . Κ . Σημίτης έβγαλε από τις πλάτες του ένα βαρύ φ ορτίο. Μ ε ένα σχέδιο τόσο απλό στη σύλληψ ή του όσο σίγουρο στην επιτυχία του. Ο  διά δο χό ς του ήταν καταδικασμένος να απ οτύχει. Κάπ οιοι λένε: Μ έσα του πίστευε ότι ήταν π ροορισμένος να αποτύχει. Μ ικρή σημασία έχει. Η  ιστορία γράφει ότι κέρδισε δύο εκλογές, τρία συνέδρια και μία Ο Ν Ε . Καν είς  δεν πρόκειται να δει στην ούγια τι παρέδω σε στο κόμμα, στο κράτος, στην ο ικονομία , στην κοινω νία .Μ εθοδικός όπως πάντα: Εγώ φ εύγω , εσείς να δούμε τώρα.
ΤΩΡΑ π α ρα κολουθεί σιω π ηλός το διάδοχό του ναμ η ν  μ π ο ρ ε ί να  βγάλει τα φ ίδια από τις τρύπ ες που του άφ ησε.Ε ίνα ι σ ίγουρο ς ότι το σχέδιό του θα πάει ω ς το τέλο ς. Στο προσω πικό του site έχει 26 φωτογραφίες. Σε καμία δεν είνα ι με τους Π απ ανδρέου. Δ εν φ έρει ευθύνη για το π ρ ιν . Για το μετά; Τ ι αισθήματα έχ ε ι γ ια  το σ η μ ε ρ ιν ό  Π Α Σ Ο Κ ; Ο σοι ξέρουν λένε: «ανάμικτα». Δηλαδή; Ο π ω ς το είπ ε κάποτε ένας Α γγλο ς π οδοσ φ α ιρισ τή ς: 

«Σαν να βλέπεις την πεθερά σου 
να πέφτει στον γκρεμό μ ε το 
αυτοκίνητό σου».
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Μιλήστε... σαν να είστε σπίτι!
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