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Τού Κώστα Μητρόπουλου

Καλοκαιρινές
διακοπές

Οί παρανομίες 
τού κυνηγητού

Α ΝΟΣΤΟΣ καθηγητής της 
'Ιατρικής ’Αθηνών είναι 
άπό τούς γιατρούς πού 

6χι μόνο χρησιμοποιεί γιά κά
ποιο τοέκ - άπ 6 κ. ΚΟΝΣΤΑΝ- 
Τ1Ν0Σ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, άλλά 
καί πού έκτιμά πολύ τήν γνώ
μη του γενικά οτά θέματα ύ- 
γείας,

Πολύ συχνά, δ κ. καθηγητής 
έχει χρησιμοποιηθεί άπό τόν 
κ. Πρωθυπουργό νά έπισκεφθεί 
έκ μέρους του κάποιο άοθενή 
καί νά τόν ένημερώσει γιά 
τήν κατάσταση τής ύγείας 
του.

Τό είπαμε, 6 κ. Καθηγητής 
είναι ένας άνθρωπος πού έκτι
μά πολύ οάν γιατρό καί σάν 
άνθρωπο μέ διακριτικότητα, 
άλλά καί μέ παρηοία στή γνώ-| 
μη του γιά γενικότερα ζητή-1 
ματα.

Έ τ ο ι πριν μέρες, έπισκέ- 
φτηκε καί έζέτασε μετά άπό| 
έντολή τού κ. Πρωθυπουργού] 
κάποιον άπό τούς συνεργάτες' 
του, πού λέγεται, ότι είχε 
προβλήματα ύγείας.

Ό  κ. καθηγητής έκανε διά
γνωση καί προβληματίστηκε 
άρκετά άν θά πρέπει νά πει τό 
συμπέρασμά του στον κ. Πρω
θυπουργό. Καί αποφάσισε νά 
τού τό πεί τελικά.

— 'Ακούστε κύριε Πρόεδρε, 
ό άνθρωπος δέν έχει προβλή
ματα ύγείας σοβαρά. Υπερκό
πωση έχει καί χρειάζεται ξε
κούραση.

Καί συνέχισε:
— 'Επιτρέψτε μου νά σάς πώ, 

ότι καί άπό άλλες περιπτώ
σεις συνεργατών σας έχω δια
πιστώσει αύτή τήν ύπερκόπω- 
οη. Γι' αάτό νομίζω, ότι εί
ναι άπαραίτητο νά παίρνουν ύ 
πουργοί, γενικοί γραμματείς 
καί διοικητές άπό ένα μήνα ά
δεια κάθε καλοκαίρι. Είναι ά
παραίτητο, άπό άποψη ύγείας 
καί άποδώσεως. Άλλω στε αύ- 
τό γίνεται σ' όλες τίς χώρες 
τής ΕΟΚ.

Καί λέγεται, ότι τό τελευ
ταίο ήταν τό πειστικότερο έ · 
πιχείρημα τού κ. καθηγητή.

Α ΛΛΑ ΑΝ ΤΟ άθηναϊκό μέ
νος τού κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

/ ΜΠΑΛΚΟΥ δέν γνωρίζει 
/όρια, καθώς πολιτεύεται στήν 
Πρέβεζα, ό ύπουργός Συγκοι
νωνιών κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑ- 
ΔΟΓΓΟΝΑΣ, φαίνεται περισσό
τερο συγκρατημένος.

Παρασκευή βράδυ, έπέστρε- 
ψε άπό τό Βελιγράδι ό κ. Υ
πουργός καί χθές τό πρωί ένη- 
μερώθηκε γιά τά πρώτα άπο- 
τελέσματα τών μέτρων. 'Ενη
μερώθηκε τυπικά, γιατί όπως 
είναι γνωστό ό κ. Παπαδόγ- 
γονας δέν έχει καμιά σχέση 
μέ τήν άρειμάνια έφαρμογή 

ι τών μέτρων άπό τόν κ. Μπάλ- 
κο τήν όποία έπέκριναν ήδη 
δύο φιλοκυβερνητικές έφημε- 
ρίδες.

Τά περιβάλλον τού κ. ύηουρ 
γού Συγκοινωνιών, μού είπε, 
ότι τά νομοθετικά μέτρα πού 
είσηγήθηκε ό κ. Παπαδόγγο- 
νας σχετικά μέ τήν άπαγόρευ- 
ση τής σταθμεύσεως, πρέπει 
νά έφαρμόζονται σύμφωνα μέ 
τόν πίνακα διαγραμμίσεως, 
πού έχει συντάζει ή άρμόδια 
έπιτροπή τού ύπουργείου Συγ
κοινωνιών.

Δηλαδή, τό παρκάρισμα ά- 
παγορεύεται έκεί πού όρίζε- 
ται στόν σχετικό πίνακα ό ό
ποιες έχει παλιότερα διανεμη
θεί άπό τό ύπουργείο Συγκοι
νωνιών, καί όχι όπου νομίζει 
ό κ. Μπάλκος.

—«Μόνο όπου άπαγορεύεται 
ή στάθμευση μέ σήμανση, μέ 
συγκεκριμένη πινακίδα, μπο
ρεί νά σηκώνονται τά αύτο- 
κίνητα καί νά ζαλώνονται οί 
[άριθμοί κυκλοφορίας», παρα- 

ηρεί άνώτερο στέλεχος τού 
Υπουργείου Συγκοινωνιών.

—«Σέ όποιαδήποτε άλλη πε· 
ίπτωση, τά συνεργεία τής 

οχαίας όχι δέν έφαρμόζουν 
σειστά τό νόμο, άλλά διαπράτ- 

παρανομία».

«Ή  μεγάλη 
παγανιά))

Ν ΟΡΙΣ, πολύ νωρίς τό πρωί 
άρχισε χθές, ή δεύτερη 
ήμέρα τής «μεγάλης πα

γανιάς», σύμφωνα μέ τούς σχε 
διασμούς τού κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΠΑΛΚΟΥ.

Χωρίς καμιά έζαίρεση μα
ζεύονταν αύτοκ'ινητα καί ξη
λώνονταν πινακίδες άπό κάθε 
γωνιά, άπό κάθε δρόμο τής 
πρωτεύουσας, μέσα στή γενι
κή άγανάκτηση, καθώς ένα 
βασικά σωστό μέτρο, ύπονο- 
μεεύται άπό τίς άνελέητες 
προσταγές τού ύπουργού Δη
μοσίας Τάζεως.

Καί πρώτα άπ' όλα έκανε 
γενική έντύπωση ή άγανάκτη
ση τών πολιτών πού μαζεύον
ταν δίπλα σέ κάθε γερανό 
καί σχολίαζαν δυσμενέστατα 
τίς «άρπαγές», πού θά κόστι
ζαν στόν άτυχή κάτοχο πε
ρίπου 10.000 δραχμές.

Γιατί, θά πρέπει νά σημειω
θεί, ότι οί έντολές τού κ. 
Μπάλκου ήταν άμείληκτες. Νά 
ξηλώνονται πινακίδες καί νά 
σηκώνονται αύτοκίνητα όχι μό 
νο στούς βασικούς δρόμους κυ
κλοφορίας (καί Ιδιαίτερα τής 
δοτικής), άλλά καί στό πιό 
μικρό στενάκι.

Έ τσ ι, μέσα ατά Τμήματα τό 
μεσημέρι πολλοί άστυνομικοί 
παραπονούνταν, ότι γίνονται 
στόχος τών πολιτών καί άναγ- 
κάζονται νά ύλοποιούν μέ άν- 
τιδημοτικό τρόπο, κάποια σω
στά άπαγορευτικά μέτρα.

Γι' αύτό τήν Παρασκευή τό 
άπόγευμα σέ σύσκεψη πού έ- 
νινε στό υπουργείο Δημοσίας 
Τάζεως, άζιωματικοί τής άστυ 
νομίας πρότειναν όρισμένες 
τροποιήσεις, ώστε τό άποτέ- 
λεσμο νά είναι θετικότερο γιά 
τήν κυκλοφοριακή άποσυμφό- 
ριση.

Καί έζήγησαν πολλοί άστυ- 
ομικοί στόν κ. Μπάλκο, ότι ή 
σημασία καί ή άξία τών μέ
τρων είναι νά διευκολυνθεί ή 
κυκλοφορία στό κέντρο μέ 
τήν άπαγόρευση τού παρκα- 
ρίσματος, βασικά, σέ όδούς μέ 
νευραυλγικής σημασίας κίνη
ση (άστικές συγκοινωνίες, με- 
νάλη ροή Ι.Χ .). Καί όχι νά έ- 
ζαπολύεται ένα κυνηγητό έ- 
ναντίον τών πάντων καί στό 
πιό παραμικρό δρομάκι τού 
κέντρου.

Λέγεται, ότι άνάλογες άπό- 
ψεις ύποστήριζε έκτός άπό τόν 
γενικό γραμματέα τού ύπουρ- 
γείου κ. ΚΟΝ. ΣΑΨΑΛΗ καί ό 
γενικός άστυνομικός διευθυν
τής 'Αθηνών κ. ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΟΣ.

Άλλά, λέγεται, ότι ό κ. 
Μπάλκος ήταν άμετάπειστος.

Έ τ σ ι έδωσε έντολή νά έ· 
φοδιαοτούν μέ μπλόκ βεβαιώ- 
σεως παραβάσεων, όχι μόνο οί 
άνδρες τής Τροχαίας καί τών 
είδικών συνεργείων, άλλά καί 
οί άστυφύλακες πού ύπηρε- 
τούν σέ τμήματα τάζεως, ώ
στε «ή έφαρμογή τού μέτρου 
νά είναι γενική καί άπόλυτα 
έπιτυχής».

Έ τσ ι, μετά τήν σύσκεψη, 
σχολίαζε άπονοητευμένος ή- 
γετικό στέλεχος τής 'Αστυνο
μίας:

—Μά αύτά δέν είναι μέτρα 
γιά τήν άνακούφιση τής κυ
κλοφορίας, δέν έχουν συγκε
κριμένο στόχο. Κυνηγάμε τούς 
πάντες, όπου τούς βρούμε καί 
δίνουμε τήν έντύπωση, ότι τά 
μέτρα έχουν ταμειακούς σκο
πούς.

Καί συνέχισε μέ τά έζής: 
—«Πέρα άπό τήν ζημιά πού 

θά γίνει στήν ίδια τήν Κυβέρ
νηση καί στήν ίδια τήν 'Αστυ
νομία, τά μέτρα είναι κατα
δικασμένα οέ άποτυχία. Δέν 
μπορεί νά έπιτύχουν στόχοι έ- 
ναντίον τών πάντων καί γιά 
τά πάντα. Κι άς πιστεύει δια
φορετικά τό προϊστάμενο ύ- 
πουργειο». Δηλαδή καί τελικά, 
μόνο καί μόνο ό κ. Μπάλκος.

Ό κ. ύπουργός 
Οικονομικών

Θ ΥΜΑ ΤΟΥ ύπέρμετρου ζή
λου τών όργάνων τού 
συναδέλφου του κ. Μπάλ 

κου καί ό ύπουργός Οικονομι
κών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ. Άφαίρεσαν τίς πινα
κίδες τού αύτοκινήτου του άν 
καί είχε σταθμεύσει άπολύτως 
κανονικά κάτω άπό πινακίδα 
τής όδού Κοραή(!)

Ά λλά  άν αύτή ή δοκιμασία 
ήταν τό πρωΤ τής Παρασκευής 
τό πρωί τού Σαββάτου περίμε- 
νε μιά άλλη ταραχή τόν κ. 'Υ
πουργό Οικονομικών. Πιό συγ
κεκριμένα γύρω στίς 12 τό με
σημέρι, ό ένας άπό τούς δύο 
Ιστούς τού κτιρίου τού Γενι
κού Λογιστηρίου τού Κράτους, 
έπεσε άπό τήν ταράτσα τού 
πολυόροφου κτιρίου στό πεζο
δρόμιο, τής όδού Κοραή.

Εύτυχώς, τό συμβάν αύτό 
ήταν χωρίς συνέπειες γιά κά
ποιο διερχόμενο. Αμέσως βγή 
καν άπό τό κτίριο τού Γενι
κού Λογιστηρίου πολλοί ύπάλ- 
ληλοι καί άφού σταυροκοπή· 
θηκαν γιά τήν τύχη τών περα
στικών μάζεψαν γρήγορα τόν 
τεράστιο Ιστό, πού ξεπερνά τά 
πέντε μέτρα καί είναι βάρους 
άρκετών κιλών.

Μέ άνακούφιση σχολιάζον
τας τό γεγονός, ένας συνερ
γάτης τού γνωστού εύφυολό- 
γου κ. Κανελλόπουλου, έλεγε 
μέ τή σειρά του:

—Σωστό νά πεθαίνει κανείς 
"ΫΠΕΡ τής σημαίας ή Ε Π Ι της 
σημαίας. Ά λλ ά  όχι καί ΑΠΟ 
σημαία.

Μιά άλλη διεθνής 
άναγνώριση

Μ ΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ τιμητική 
διάκριση γιά έναν Έ λ λ η  
να καθηγητή τής ' Ιατρι

κής γνωστό στό έζωτερικδ καί 
άκόμα γνωστότερο γιά τήν δη
μοκρατική του στάση τήν πε
ρίοδο τής δικτατορίας.

Γνωστός γιά τό έρευνητικό 
του έργο καί τήν όμώνυμη μέ
θοδο γιά τήν ταχεία κυττα- 
ρολογική μέθοδο οτή διάγνω
ση τού καρκίνου ό κ .Μ ΙΛΤΙΑ 
ΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΛΤ1ΑΔΗΣ, άφού 
προήδρευσε τιμητικά τού διε
θνούς Συνεδρίου τής Ένώσε- 
ως Άνατόμων στό Μομπελλιέ 
τιμήθηκε γιά τήν έπιστημονική 
του προσφορά μέ είδικδ με- 
τάλλειο άπό τήν 'Ιατρική Σχο 
λή τού Πανεπιστημίου τού 
Μομπελλιέ, πού είναι άπό τά 
γνωστότερα στόν κόσμο άνώ- 
τατα πνευματικά Ιδρύματα. Το 
νίζοντας τήν άξία τών συγ
γραμμάτων καί τών έπιστημο- 
νικών μεθόδων τού ' Ελληνα 
καθηγητή, πού έφαρμόζονται 
πλατειά σέ πολλά έργαστήρια 
έρεύνης πανεπιστημίων καί 
'Ινστιτούτων τής Εύρώπης καί 
τής Αμερικής πολλοί σύνε
δροι καθηγητές (κλινικοί καί 
έρευνητές) , ύπογράμμισαν, ό
τι ό κ. Παπαμιλτιάδης έχει 
προσφέρει στήν έπιστήμη τού 
κλάδου του όσο λίγοι σέ διε
θνές έπίπεδο.

Όστόαο, ό Έλληνα ς καθη
γητής τής Ανατομικής ατά 
πανεπιστήμια τών Παρισίων, 
τής Γενεύης καί τών Αθηνών 
καί πρώην σύμβουλος τού Παγ 
κόσμιου 'Οργανισμού 'Υγείας 
τού ΟΗΕ, πιστεύει, ότι μπορεί 
νά προσφέρει περισσότερα 
άπ’ όσα ήδη τού άναγνωρίζον- 
ται. Πρόεδρος τής 'Ελληνι
κής Γεροντολογικής 'Εταιρεί
ας μελετά αύτό τόν καιρό ένα 
πρόγραμμα είδικά γιά δημιουρ 
γική άπασχόληση τών γερόν
των, πού θ' άρχίσει σύντομα 
νά έφαρμόζεται σέ κατοίκους 
τής Ιδιαίτερής του πατρίδας 
Δρυμαίας Παρναοοίδος.

Περίοικος

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ , ττοΟ ήλθε στήν έ- 
τπκαιρότητα μέ τό «τεχνικό 
επίτευγμα» τής Λεωφόρου 

Συγγρού, ό κ. Νικόλαος Ζαρντι- 
νίδης είναι οπτό καιρό ένα πρόσω
πο καί μιά περίπτωση γιά  πα
ρουσίαση.

Σέ ήλικία σήμερα 62 χρόνων, 
έγινε γιά  πρώτη φορά τό 1977 
υπουργός —  είκοσι ένα χρόνια 
άπό τότε πού πρωτοβγήκε βουλευ
τής. «Δέν τό περίμενα νά γίνω 
υπουργός» λέει ό ίδιος —  άλλά 
τό ίδιο λέν καί οί άντίπαλοί του. 
Στήν κατηγορία αύτή πρέπει ν' ά- 
νήκουν κι έκείνοι πού υποστηρί
ξουν πώς τό ύπουργείο Δημοσίων 

Εργων θά είναι τό πρώτο καί τό 
τελευταίο χαρτοφυλάκιο γιά τόν 
κ. Ζαρντινίδη. Ό  ίδιος όμως δέν 
φαίνεται νά ένοχλείται άπό μιά 
τέτοια ιδέα: «'Αρκεί —  λέγει —  
νά φύγω μέ τό κεφάλι ψηλά καί 
μέ τήν πεποίθηση ότι έχω δικαι
ώσει άπόλυτα τις προσδοκίες, πού 
στήριξε στό πρόσωπό μου ό αρ
χηγός». Έ χ ε ι ήδη — ■ σημειώνει 
•—  έτοιμαστεί μέ γαλήνη γ ι ' αύ
τή τήν κούφια ώρα: «Νίκο, σ’ ευ
χαριστώ γιά  όσα πρόσφερες... Κύ
ριε πρόεδρε, έλπίζω νά δικαίωσα 
τίς προσδοκίες, πού στηρίξατε 
στό πρόσωπό μου...».

Ά λλά , άν αύτό τό ένδεχόμενο, 
είναι ένας κρίκος σ' έναν χαρα
κτήρα αυτοκυριαρχίας, πού σφυ- 
ρηλατήθηκε στόν εμφύλιο στά βου
νά τού 'Εβρου άπό τόν τότε έφε
δρο λοχαγό κ. Ζαρντινίδη, άπό 
τήν άλλη υπάρχει ή προσπάθεια νά 
άξιολογήσει «αντικειμενικά καί 
χωρίς πάθος», τήν υπουργική προ
σφορά του αύτά τά δύο χρόνια. 
Κάθε άλλο, λοιπόν, παρά άποτυ- 
χημένο θεωρεί τόν έαυτό του ό ύ
πουργός Δημοσίων 'ήργων — παρ' 
όλο, πού, όπως λέει, όχι μόνο ή 
άντιπολίτευση, άλλά καί ή φύση 
στάθηκε έχθρική άπέναντί του : 
«Μέσα σ ' ένα χρόνο καί κάτι, εί
χα δύο μεγάλες πλημμύρες καί 
ένα σεισμό». Καί μαζί τήν κλη
ρονομιά τής «χαβούζας», τή Συγ
γρού, τόν Μόρνο, τά δημόσια 
έργα.

Παραθέτοντας τά στοιχεία του 
καί τή δική του συλλογιστική, ό 
ύττυογός Δημοσίων Έο γω ν είναι 
σχεδόν σίγουρος ότι κάθε καλόπι
στος συζητητής του, θά πεισθεί 
πώς δέν τά κατάφερε καθόλου ά
σχημα. Τό  αντίθετο, μάλιστα. Γ ι ' 
αύτό καί δέν κρύβει τήν πικρία 
του γιά  τήν κριτικό πού τού έ
χουν άσκήσει «Τ ό  Βόιια» —  ό
πως καί «Τ ά  Νέα», άλλά καί ό 
πρόεδρος τού Τεχνικού 'Επιμελη
τηρίου 'Ελλάδας. Μά νά είναι μό
νο αύτοί;

—  «Τ ό  ξέρω, εύχή ορισμένων 
είναι νά φθαρεί ό Ζαρντινίδης, 
άλλά δέν θά τούς γίνει τό χατή- 
ρι». Τό  λέγει, άλλά δέν θέλει νά 
γίνει στό σημείο αύτό σαφέστε
ρος ή νά άναφερθεί σέ συγκεκρι
μένα ονόματα.

Άντιποόσωπος τής «Φ ία τ» στή 
Βόρεια 'Ελλάδα, σύζυγος τούς κ. 
'Αναστασίας Κονιόρδου (τής γνω
στής οινοπνευματοποιίας), ό υ
πουργός Δημοσίων Έρ γω ν είναι 
άπό τούς πιό κομψούς καί καλον
τυμένους Έλληνες. Σήμα - κατα- 
τεθέν ένα μαργαριτάρι, πού δέν 
λείπει ποτέ άπό τή γραβάτα του. 
Πρωταθλητές στή δίκωπο καί τε- 
τοάκωπο άπό τό 1937 ώς τό 
1946, διατηρεί μέχρι σήμερα μιά 
έντυπωσιακή κομψότητα, καθώς 
παρά τόν φόρτο έργασίας, δέν 
παραλείπει τήν πρωινή γυμναστι
κή; «Νους ύγιής, έν σώματι υ
γιή»  '  είναι ένα άπό τά ρητά 
τών ένδοξων όοχαίων προγόνων, 
πού κοίνει ότι δέν έχουν ξεπερα- 
στεί άπό τόν έποχή μας. Τό  προ
σωπικό εισόδημα τού κ. Νικολάου 
Ζαρντινίδη είναι περίπου 7,5 ε
κατομμύρια τόν χρόνο καί μαζί 
μέ μερίσματα καί τό εισόδημα 
τής συζύγου, τό οικογενειακό του 
εισόδημα φτάνει περίπου τά δε
καπέντε εκατομμύρια τόν χρόνο.

Μέ 50.000 δραχμές, λοιπόν, 
εισόδημα τήν ήμέοα. ό καλοντυμέ
νος κύριος τής όδού Καονεσδου 
28, δέν κούβει τήν «Φιλολαϊκή» 
του νοοτροπία:

—  Μέ συγκινούν, δέν μπορείς 
νά Φανταστείς πόσο, οί άπλοι άν
θρωποι τού λαού, πού μέ Ψηφί
ζουν.

Ίσ ω ς  γ ι ' αύτό, ό κ. Ζαρντινί
δης είναι πρόθυμος νά κάνει γνω
στό τό δικό του κώδικα έπιτυ- 
χίας σέ κάθε ημερομίσθιο έργότη 
καί υπάλληλο, ώστε νά γίνει καί 
αύτός ένας μεγαλοεπιχειρηματίας 
«μέσα στόν παράδεισο, πού έχει 
μετατρέψει τήν Ελλάδα», ή πα
ράταξη στήν όποία άνήκει καί τήν 
όποία υπηρετεί σάν μέλος τού ύ- 
πουργικού συμβουλίου!

—  Ή  Ελλάδα μας είναι ό πα
ράδεισος τού κόσμου. Μέσα στόν 
όποιο ό καθένας μπορεί νά γίνει 
πλούσιος καί εύτυχισμένος. Γιατί 
τό πρόβλημα δέν είναι τί είσαι, 
άλλά τί θέλεις νά γίνεις. Μπακά
λης θέλεις νά γίνεις, θά γίνεις. 
Βιομήχανος θέλεις νά γίνεις, 
μπορείς νά γίνεις. Τό  θέμα είναι 
ό στόχος πού βάζεις, ή προσπά
θεια, ή συνέπεια καί τά νά είσαι 
έτοιμος τήν κατάλληλη στιγμή 
νά μή χάσεις τήν εύκαιρία. Για
τ ί, ή μεγάλη εύκαιρία έρχεται σέ 
κάθε άνθρωπο, αρκεί νά έχει προ
ετοιμαστεί ψυχικά.

'Ωστόσο, άν αύτή — όπως τήν 
διατυπώνει ό Ιδιος—  είναι ή μυ
στική συνταγή τής έπιτυχίας τού 
ίδιου τού κ. Ζαρντινίδη, πού πρό
θυμα τήν προσφέρει σ’ όποιοδή- 
ποτε θέλει νά τόν ακούσει, υπάρ
χει καί ή πολιτική συγκρότηση 
τού κ. ύπουργού, πού δέν Φαίνε-

«Σάς Λέω μόνο τούτο :
είναι δυνατό νά κάνει
Λάθος ό Αρχηγός;»

Ο «ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ» 3ΕΡΕΙ ΟΤΙ «ΕΥΧΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΦΘΑΡΕΙ Ο ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ!»

ται νά είναι εύκαταφρόνητη. Ο ί 
έκτιμήσεις τών πολιτικών συντα
κτών φέρουν τό νκ. Ζαρντινίδη 
σάν «σκληρό δεξιό» άλλά ά ίδιος 
δηλώνει ότι πάντοτε ακολούθησε 
τόν μεσαίο δρόμο: «Σταθερά τήν 
μέση όδό, όπως έκανε καί κάνει 
ό Αρχηγός». Καθώς παρακολού
θησε μέ άρκετή προσοχή τόν ιδε
ολογικό προβληματισμό τού Κόμ
ματος στό Συνέδριο τής Χαλκιδι
κής, ό κ. Ζαρντινίδης είναι, όχι 
μόνο άπό κομματική πειθαρχία, 
άλλά καί μετά — σημειώνει—  ά
πό άνάλογο προβληματισμό, πι
στός θιασώτης, όπως λέγει, τής 
νέας ιδεολογικής φυσιογνωμίας, 
τού «ριζοσπαστικού φιλελευθερι
σμού». Πώς όμως τήν άντιλαμβά- 
νεται ειδικότερα;

—  Μά όπως τήν έννοεί ό Ά ρ -

πήρε τήν πλειοψηφία ή Ένω ση 
Κέντρου. Μετά τήν δικτατορί« τό 
1974 καί τό 1977, ό κ. Ζαρντινί
δης ξαναβγήκε βουλευτής, άλλά 
πάλι στήν ίδια οριακή θέση —  
στήν τελευταία τού συνδυασμού 
τής Νέας Δημοκρατίας στή Θεσ
σαλονίκη. Αύτή τήν οριακή πολι
τική του διαβάθμιση, ό ίδιος τήν 
άποδίδει στό γεγονός ότι ποτέ 
δέν πήρε ψήφους |ΐέσα στό κέν
τρο τής Θεσσαλονίκης.

Ι μ ιχ α
ToG

ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

χηγοζ.
Χωρίς νά είναι άντίθετος στά 

«σοσιαλιστικά» μέτρα, ό ύπουρ
γός Δημοσίων Έργω ν έχει πει- 
σθεί γιά  τίς τεράστιες εύεργετι- 
κέε έπιπτώσεις, πού θά έχει ή έν
ταξη τής χώρας μας στήν Κοινή 
'Αγορά. Αύτή ή κατασταλαγμένη 
πεποίθησή του; έχει μαζί καί τόν 
χαρακτήρα μιάς άπόλυτης έμπι- 
στοσύνης:

—  Μά τί λέτε; Θά ωφεληθούμε 
φοβερά άπό τήν ένταξή μας στήν 
Κοινή 'Αγορά. Σάς λέω μόνο τού
το: Είναι δυνατόν νά κάνει λά
θος ό 'Αρχηγός;

Μαχητής — καθώς παρατηρεί—  
τής «εθνικής ιδέας», Έλληνας 
πού δέν μπορεί νά άνεχτεί τήν 
προσβολή πρός τό έθνικό μας σύμ
βολο τήν σημαία, ό_ κ. Ζαρντινί
δης έξομολογείται  ̂ότι όχι μόνο 
δέν είναι ό κοσμικός πού πιστεύ
ουν πολλοί, άλλά άντίθετα παρα
μένει στό βάθος ένας πιστός χρι
στιανός. Φυσικά, τά τελευταία 
χρόνια τά φορτωμένα του καθή
κοντα, δέν τού επιτρέπουν νά πη
γαίνει τακτικότερα_στήν εκκλησία, 
παρά μόνο στίς έπίσημες δοξο
λογίες. 'Οπως καί τό νά βλέπει 
τήν οίκογένειά του. πού μένει μό
νιμα στήν Θεσσαλονίκη. Άλλά, 
άν ό τακτικός έκκλησιασμός καί 
ή οικογένεια δέν ικανοποιούν τίς 
ψυχικές του άνάγκες, ό κ. ύπουρ
γός έπισημαίνει ότι ή θεία κοι
νωνία δέν είναι τό άπαραίτητο 
στοιχείο γιά  νά, κριθεί κανείς 
σάν εύσεβής χριστιανός:

—  Δυστυχώς τά τελευταία 
χρόνια δέν νηστεύω καί δέν έχω 
μεταλάίβει τής θείας κοινωνίας.

-— 'Εμένα τό στάνταρ μου εί
ναι 10 - 12.000 ψήφους, βρέξει - 
χιονίσει. Είναι όλοι άπό τις  συ
νοικίες, έκεί πού υπάρχουν οί 
φτωχοί άνθρωποι τού μεροκάμα
του καί τής χειρονακτικής έργα
σίας. Φτωχολογιά πού έχει άγνή 
καρδιά.

Πρωτόγινε ύπουργός, ό κ. Ζαρ
ντινίδης σ ' ένα διοικητικό πόστο, 
πού ήταν καί είναι πολύ δύσκο-

Τό  ίδιο κάνω καί έγώ. Ά λ λ ά , ό
ταν έρχόταν ή ώρα τών μεγάλων 
άποψάσεων, ό 'Αρχηγός δέν δί
σταζε νά πράξει τό όρθό, άγνο- 
ούσε τίς  στείρες έπικρίσεις, γ ι 
νόταν ό δυναμικός ύπουργός. Τό  
ίδιο κάνω καί έγώ. Θά σού φέρω 
ένα παράδειγμα.

Δέν πρόκειται άπλώς γιά  τά 
έργα τής Συγγρού, άλλά γιά  κά
τι άλλο πού θά δώσει σύντομα 
τό «μάξιμουμ» τής ύπουργικής ά- 
ποφασιστικότητας τού κ. Ζαρντι
νίδη:

Έκανα, —  λέγει —  τόσο και
ρό ύπομονή μέ τήν χαβούζα τού 
Κερατσινίου, προσπαθώντας νά λύ 
σουμε άπό κοινού μέ τόν Δήμαρ
χο, τό σοβαρό αύτό πρόβλημα. Ό  
μως ή ύπομονή έτελείωσε καί άλ
λος διάλογος δέν μπορεί νά ύ- 
πάρξει. Τό  πρόβλημα θά λυθεί, 
για τί πρέπει νά λυθεί. Μέ τόν ί
διο άποφασιστικά τρόπο, πού έ
λυσε ό Καραμανλής τό θέμα τών 
τράμ. Άποφασιστικάτης, αύτό εί
ναι όλο.

Πάντως, άν ή διοικητική παρά
δοση τού κ. Καραμανλή είναι 25 
χρόνια πίσω, ό κ. Ζαρντινίδης, 
παρ' όλα όσα λέγονται άπό τήν

«Όποια φλέβα 
κι άν κόψεις...))

Πέρα όμως άπό αύτές τίς  δια
κηρύξεις, τ ί είναι σήμερα ό '<«. 
Ζαρντινίδης; Μήπως ένας βολε
μένος μεγαλοεπιχειρηματίας, πού 
έχει σκοπό τήν καριέρα στήν πο
λιτική καί πιστεύω του τό χρήμα;

Ή  έρώτηση σχεδόν τόν κάνει 
νά θυμώσει:

Κατ' άρχήν, ή Ελλάδα^ τυλι
γμένη μέ τήν γαλανόλευκη, αποτε
λεί τό γλυκύ όραμα τής μητέρας 
πατρίδας, πού συγκινεί τόν κ. 'Υ 
πουργό, ό όποιος άν καί παπούς 
δύο χαριτωμένων έγγονιών δηλώ
νει ότι είναι πρόθυμος —  άν χρει- 
ασθεί —  νά ξαναπιάσει τό τό- 
μυγκαν, όπως τήν περίοδο τού έμ· 
Φύλιου πολέμου, πού πήγε έθελον- 
τής:

— Ά ν  πάς στό Σουφλί ή στήν 
Κορνοφωλιά τού Έβρου, ρώτησε; 
Ρέ σείς, τόν ξέρετε τόν Νίκο τόν 
Ζαρντινίδη; Έκανε καλό στήν πε
ριοχή σας, όταν πολεμούσε τούς 
συμμορίτες... Αντάρτες λές;... 
Εντά ξει, όταν πολεμούσε τούς 

άντάρτες. Έκανε καλό ή κακό; 
Καί θά δεις τ ί θά σού άπαντή- 
σουν. Έ γ ώ  δέν στό λέω, γιατί 
δέν μού άρέσουν τά παχειά λό
για ».

Πρωτομπήκε στήν πολιτική ό κ. 
Ζαρντινίδης άμέσως μετά τόν έμ
φύλιο πόλεμο. Τό  1950 καί τό 
1951 ήταν υποψήφιος τού Λαϊ
κού Κόμματος καί τά 1952 έχα
σε τήν σιγουριό τής βουλευτικής 
έκλογής μέ τόν Συναγερμό, άπό 
ένα λόγο τιμής πού είχε δώσει 
στόν 'Αρχηγό του Κωνσταντίνο 
Τσαλδάρη. Ά π ό  τότε, αύτός ό 
λόγος τιμής, δένει τόν κ. 'Υπουρ
γό μέ τόν κ. Καραμανλή, «πού 
θά τόν βρεις σ’ όποια φλέβα τού 
Ζαρντινίδη κι' άν κόψεις».

Βουλευτής τό 1956, τό 1958 
καί τό 1961, δέν εκλέχτηκε στις 
δύο έπόμενες έκλογές —  όπότε

λο. Κυρίως, όπως έξηγεί, γ ια τί 
έκτός άπό τά μεγάλα προβλήμα
τα πού έχει νά έπιλύσει, είναι καί 
ένα ύπουργείο, τό όποιο ό κ. Πρω
θυπουργός ξέρει πολύ καλά, σάν 
ύπουργός Δημοσίων Έρ γω ν τού 
Παπάγου. Ό  κ. Ζαρντινίδης στό 
υπουργικό του γοαψείο, όπου ή 
έγκάρδια ύποδοχή άρχίζει άπό 
τήν καλλονή ιδιαιτέρα του, δέν ξε
χνά στιγμή αύτή τήν αύστηρή πα
ρακαταθήκη τού ’ Αρχηγού:

— «Δέν σάς τό κρύβω, ότι μέ 
έμπνέει ή πολιτική τού Καραμαν
λή, όταν ήταν ύπουργός Δημοσίων 
'Εργων. Τόν έχω σά νόδηγό. Ό χ ι  
γιά  νά τόν φτάσω, όχι βέβαια νά 
γίνω αύτός πού έγινε, έγώ ό Ν ί
κος Ζαρντινίδης, άλλά γιά  νά έ· 
νεργήσω σωστά, νά πετύχω. Τό 
έχω πεί στόν Πρόεδρο: «Βλέπω 
άπό τούς φακέλους, πόσο είχατε 
συλλάβει σωστά τά προβλήματα 
άπό τότε, τ ί ιστορικό έργο είχα
τε έπιτελέσει, τί σωστές κατευ
θύνσεις είχατε χαράξει». Ό λ α  αύ
τά, τού 'Αρχηγού, προσπαθώ νά 
άκολουθήσω. Μελετούσε τά προ
βλήματα σέ βάθος. Τό  ίδιο κάνω 
καί έγώ. Εργαζόταν σκληρά, ά- 
κουγε άπόψεις, ζητούσε άπό τούς 
άλλους νά συνεργαστούν μαζί του.

άντιπολίτευση, δηλώνει ότι είναι 
εύτυχής γιά  τό έργο, πού κληρο
νόμησε καί συνεχίζει άπό τόν προ- 
κάτοχό του κ. Χριστόφορο Στρά- 
το. 'Ακόμα καί γιά  τήν άτυχη πε
ρίπτωση τής χαβούζας.

Ό  κ. Στράτος μέ τήν υπουργία 
του τής περασμένης τριετίας δη
μιούργησε όλες τίς προϋποθέσεις 
σ' έμένα καί τούς συνεργάτες μου, 
νά έπιτύχουμε.

Τ ί ,  τώρα, θεωρεί σάν τή μεγα
λύτερη έπιτυχία του, στήν υπουρ
γική του διετία ό κ. Ζαρντινίδης 
—  μέσα άπό σεισμούς καί κατα
ποντισμούς; Ε ξη γ ε ί:

Ό τ ι  κατορθώσαμε νά βάλουμε 
μιά τάξη στά δημόσια έργα, άπό 
δύο άπόψεις. Πρώτον, νά είμεθα 
σάν υπουργεί συνεπείς πρός τούς 
έργολήπτες. Δεύτερρν, νά γίνουμε 
αύστηροί στις άπαιτήσεις μας καί 
νά φροντίσουμε νά τηρούνται π ι
στά οί συμβατικές ύποχρεώσεις 
τών έργολάβων άπέναντί μας.

Ά λ λ ά  ύπάρχει καί ένα άλλο 
στοιχείο πού ανήκει —  όπως ση
μειώνει —  στό ένεργητικό τού κ. 
Ζα ντινίδη: Ό  διάλογος πού κα
θιέρωσε μέ τούς έκπροσώπους τής 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, γιά  κά
θε μεγαλόπνοο έργο, πού έχει σχε

διάσει στήν Αθήνα, όπως λ.χ. τά 
άντιπλημμυρικά έργα. Μπορεί νά 
μήν έγιναν άκόμα, άλλά συζη- 
τούνται δημοκρατικά.

Πάντως, δέν κρύβει ό κ. 'Υ 
πουργός τί. πολλά προβλήματα, 
πού έκτός άπό τόν δήμαρχο Κερα
τσινίου, τού έχουν δημιουργήσει 
καί άλλοι δήμαρχοι, οί όποιοι δέν 
άνήκουν στήν παράταξη τής Νέ
ας Δημοκρατίας. Οπως λ.χ. στό 
θέμα τών λεγάμενων «μικρών χα
βουζών», πού ναυάγησε τελικά. 
Ά λλ ά , όπως ό ίδιος έξηγεί, έπι- 
μένει σ' αύτό τόν διάλογο:

—  Τό  κάνω γιατί οί δήμαρχοι 
έκπροσωπούν, όπως καί έμείς, τό 
λαό. Καί έγώ είμαι μαζί μέ τό 
λαό, νιώθω τόν πόνο καί τά προ- 
βλήματά του.

'Αλλά άν ή χαβούζα τού Κερα
τσινίου είναι τό πεδίο τής προ
σεχούς πυγμής τού κ. Ζαρντινίδη, 
ή πολυσυζητημένη λεωφόρος Συγ
γρού, είναι ένα δοκιμασμένο πα
ρελθόν.

—  Τό  Νοέμβριο τού 1978, εί
χαμε άναγγείλει ότι τό έργο, θά 
περατωθεί τέλος Απριλίου. Κατα
λαβαίνετε όμως, άν σ' ένα τέτοιο 
μεγάλο έργο, πού μάλιστα έμπλέ- 
κονται τόσοι 'Οργανισμοί Κοινής 
Ώφελείας, δέν ήταν δικαιολογημέ
νη μιά καθυστέρηση. Ά λ λ ά  σημα
σία έχει ότι τό έργο τελείωσε στό 
σημαντικό του μέρος, τέσσερις η
μέρες πριν άπό τή νέα προθεσμία 
τού ένός μηνός, πού είχαμε δώσει·

Ά π ό  αύτή τήν άποψη, ό κ. ύ
πουργός δέν θεωρεί τήν ολοκλήρω
ση τής Συγγρού σάν άθλο, άν καί 
τονίζει ότι τά μεγάλα άποτελέ- 
σματα τού έργου, θά φανούν σύν- 
τομα. Γ  ιατί όμως αύτή ή βιασύ
νη, οί στρατιές τών συνεργείων 
καί τών Τσιγγάνων;

— Ακούστε, γ ια τί έχουν γρα
φτεί πολλά ψέματα σχετικά. Ή  
ίδια ή σύμβαση όριζε ότι μπο
ρούσαμε νά ζητήσουμε διπλές καί 
τριπλές βάρδιες, όποτε θελήσουμε 
καί χωρίς καμιά έπιβάρυνση γιά  
τό δημόσιο. Τό  έργο κόστισε όσο 
είχε υπολογιστεί. Περίπου 360 ε
κατομμύρια. Είπαμε όμως: Στις  
28 Μαΐου θά έλθουν οί ξένοι επί
σημοι, ό κ. Ζισκάρ Ν τ’ Έ σ τα ίν  
γιά  τήν ύπογοαφή τής συνθήκης 
μέ τήν Ε Ο Κ . Σκεφτήκαμε πώς θά 
συμμετάσχουμε σάν ύπουργείο σ’ 
αύτή τή μεγάλη ήμέοα;

«Κύριε Πρόεδρε, είπα στόν Α ρ 
χηγό, σκέφτηκα πώς καλό θά ή
ταν νά δύσουμε σ' όλους τή χαρά, 
νά υποδεχτούμε τούς ξένους μας 
σέ μιά νέα καί μεγάλη ευρωπαϊκή 
λεωφόρο». Είναι κακό αυτό, σάς 
παρακαλώ; Θά μπαίναμε στήν Ε. 
Ο .« . ,  χωρίς ένα μεγάλο δημόσιο 
έργο_ άφιερωμένο στήν ιδέα της;

Ειλικρινής χαρακτήρας σχετικά 
δέν κρύβει ό κ. ύπουργός μιά ά- 
γωνία του όταν γίνονταν τά έργα 
τής Συγγρού:

τ — Ό  κίνδυνος μιάς νεροπον
τής, πού θά τά σάρωνε όλα. Ή τα ν  
τίς  ήμέρες πού είχε πέσει τό χα
λίκι καί δέν είχε στρωθεί άκόμα 
τό πετρέλαιο. Τρεις μέρες καί 
τρεις νύχτες, μεγάλης άγωνίας. 
Ό χ ι ,  γιατί θά έπρεπε νά παραι
τηθώ, άλλά γιατί δέν θά μπορού
σαμε νά υποδεχτούμε τούς ξένους 
μας στήν νέα Εύρωπαϊκή μας 
λεωφόρο.

Καπνίζει μ’ ένα αίσθημα άνα- 
κούφισης.

—  Εύτυχώς, μάς βοήθησε ό κα
λός Θεός τής Ελλάδος.

Πάντως, άν γιά  τόν κ. υπουργό 
ή Συγγρού είναι ένα κατασκευα
στικό έπίτευγμα, ό ίδιος έκείνο 
πού λογαριάζει σάν κέρδος είναι ή 
άγάπη μέ τήν όποία — όπως λέ
γει—  άγκάλιασαν τό έργο πολλοί 
έργάτες:

—  Πόσο μέ συγκινούν αυτοί, οί 
άπλοι καί άγνοί άνθρωποι τού 
λαού. Ήθελαν νά μέ βγάλουν 
άσπροπρόσωπο, νά μήν ντροπια
στεί ό ύπουργός τους, ή Ελλάδα 
μας. Μέ συγκίνησε μάλιστα αύτό 
πού μού είπε ένας έργάτης, πού 
ήταν έπί μέρες άξύριστος: «Κύριε 
ύπουργέ, θά ξυριστώ μόνο όταν τε
λειώσουμε τό έργο. Καί θά τό τε
λειώσουμε Κυριακή βράδυ, οπωσ
δήποτε». Αύτός ό άπλός άνθρω
πος ό χειρώναξ είναι ό,τι πιό γνή
σιο καί άμόλυντο διαθέτει ό λαός 
μας. Μέ τέτοιους Έλληνες, πώς 
νά μήν πάει ή πατρίδα μπροστά

καί οί υπουργοί νά μήν αποδίδουν 
έργο;

—  Κύριε ύπουργέ, είναι Φανερό 
ότι ό άνθρωπος αύτός δέν είχε 
ταξική συνείδηση. Αύτός ένας με- 
ροκαματιάρης καί έσειε ένας 
πλουτοκράτης, γιατί νά θέλει νά 
σάς βγάλει άσπροπρόσωπο;

—  Αγαπητέ μου, γιατί βάζετε 
ϊ,λο τά πολιτικά στή μέση; Έ γ ώ  
έμπόριο κάνω. Σήμερα είμαι ψη
λά, αύριο μπορεί νά βρίσκουμαι 
χαμηλά. Ύστερα, σημασία έχουν 
όχι τά χρήματα, άλλά ή Ψυχή καί 
ή καρδιά τών ανθρώπων.Έγώ, αύ
τό κοιτάζω σ’ όσους μέ ψηφίζουν 
καί μέ βοηθούν. Μπροστά στήν 
Ελλάδα, πού μάς ένώνει τί είναι 
όλες οί άλλες διαφορές; Άλλωστε, 
ό ίδιος ό Αρχηγός έχει τονίσει 
ότι ή "Νέα Δημοκρατία" είναι 
υπερκομματική παράταξη. Ό τ ι  κά
τω άπό τις φτερούγες της μπορεί 
νά βρισκόμαστε πτωχοί καί 
πλούσιοι.

Μικρό ίσως δείγμα αύτής τής 
πίστης τού κ. Ζαρντινίδη στίς 
συμφιλιωτικές ιδέες είναι —  ά
πω; έξηγεί —  τό γεγονός ότι, άν 
καί πολεμιστής στήν 'Αλβανία, 
δέχ.τηκε νά πάρει τήν άντιπροσω- 
πεία τής ιταλικής «Φ ίατ». Κι αύ
τό γιατί «τά πάθη άπό τό παρελ
θόν πρέπει νά ξεχνιούνται καί νά 
μή μάς δηλητηριάζουν τήν ζωή».

Τά προβλήματα 
και τά ξενύχτια

Ό  Γκαίμπελς έλεγε ότι οί άν
θρωποι μετά τίς 10 τό βράδ·· 
«συνήθως λένε καί κάνουν κουτ 
μάρες». Συνήθως. Ό  κ. ’Υπουργός' 
Δημοσίων Έργω ν, μέ τήν περί
πτωσή του, λέγεται ότι έχει δια- 
ψεύσει τήν ρήση αύτή. Θεωρώντας 
τό έργο του στό ύπουργείο Δημο
σίων Έργω ν, σάν έργο ύποδομής 
μέσα άπό δύσκολα προβλήματα, 
σάν άποστολή δημιουργικής δου- 
λειάε. ό κ. Ζαρντινίδης έξομολο- 
γείται:

Συνήθως όλη τήν ήμέρα μέ ά- 
πασχολούν ή τρέχουσα υπηρεσια
κή έργασία, οί επισκέψεις, οί συν
εργασίες. Τά  προβλήματα τά με
λετώ άπό τίς 10 τό βράδυ ώς τίς 
3 τό πρωί. Κοντά μου ξενυχτούν 
οί άξιοι συνεργάτες μου.

Αύτός, ό έξαντλητικός τρόπος 
δουλειάς, πού στερεί τόν κ. Υ 
πουργό άπό κάποια έλεύθερη ώρα, 
πού κάνει νά συσσωρεύονται στό 
γραφείο του άχρμσιμοποίητες οί 
κοσμικές προσκλήσεις, πού δέν τού 
έπιτρέπει νά πάει ώς τήν Θεσσα
λονίκη γιά  τήν σύζυγό του καί τά 
έγγόνια του, είναι, λέγεται, μιά 
άκόμα συναίσθηση τής άποστο- 
λής.

—  Δέν γίνεται νά λυθούν τά 
προβλήματα μέ λιγώτερο ώράριο.

Σ ' αύτές τίς άτέλειωτες ώρες, 
δύο καράφες - θερμός προσφέρουν 
στόν κ. 'Υπουργό περίπου είκοσι 
φλυτζάνια τσάι τού Όλύμπου, 
πού μαζί μέ γουλιές μεταλλικού 
νερού, τονώνουν άφάνταστα τήν 
φορτωμένη σκέψη του.

Καί μαζί τό ένα πούρο πάνω 
στό άλλο, άνόμεσα στά τεχνικά 
σχέδια, τούς ύπηρεσιακούς Φακέλ 
λους. τίς τελικές υπογραφές. Καί 
ανάμεσα στά προβλήματα τής 
Αθήνας, τού Μόρνου, τού Α τ τ ι 
κού Άλσους, τών μεγάλων δημό
σιων έργων, πού ά κ. Ζαρντινί
δης έξηγεί ότι προωθεί μέ επι
τυχία καί μέ βάση μιά άλλη ύ- 
ποθηκη άπό τήν ύπουργία τού κ. 
Πρωθυπουογού στό ύπουργείο Δη
μοσίων Έργω ν.

—  Νίκο, τά μεγάλα προβλήμα
τα δέν λύνονται μέ πυροτεχνή
ματα.

Προσπαθώντας νά δώσει τό μά
ξιμουμ τών δυνατοτήτων του στό 
γραφείο του τής όδού Χαριλάοι 
Τρικούπη 182. ό κ. Ζαρντινίδηι 
σπαταλά άλογάοιαστα κάθε σω
ματική άντοχή καί μαζί κάθε Ικ
μάδα σκέψης. Έ τ σ ι  τόν πίκραινε 
κάθε εύκολη άμφισβήτηση τού έ( 
γου του.

—  'Ωστόσο, γιά μένα, σημι 
σία έχει ή γνώμη, πού έχει σχ; 
ματίσει ό Πρόεδρος. Αύτός, πο 
μέ τήν παρουσία του, έλυσε σό 
γόρδιο δεσμό, τό ψυχολογικό πρό 
βλήμα τών σεισμών τής Θεσσσ 
λονίκης, όπως δέν μπορούσε κβ 
νένας άλλος. Σημασία, έχει ά 
δικαιώνω τίς ελπίδες πού στήριξ 
στό πρόσωπό μου. Καί νόμιζα 
πώς ναι.

Τά ίδιο κριτήριο χρησιμοποιε 
καί ό κ. Ζαρντινίδης γιά τούι 
συνεργάτες του, «πού είπαν άμότν 
τό Φαγί στούς σεισμούς τής θεσ 
σαλονίκης, δουλεύοντας ήρωικι 
καί υπεράνθρωπα».

Λιαψεύδει ά κ. ύπουργός Δήμο 
σίων Έρ γω ν ότι είχε ή έχει προ 
βλήματα μέ τόν κ. Μητσοτάκη κα 
τόν κ. Παπαδόγγονα. Ή  άκόμο 
μέ τόν ύφυπουργό Οικισμού. Καί 
τονίζει γιά όσους τούς φέρνουν 
σάν άνταγωνιστές:

—  Έ γ ώ  είμαι έκείνος, πού έ
δωσα φτερά στόν κ. Μάνο, πού 
τού έδωσα 50% περισσότερες άο- 
μοδιότητες άπ' όσες είχε ό προ- 
κάτοχός του καθηγητής κ. Μπί- 
ρης. Καί είμαι εύτυχής γ ι' αύτό. 
γιατί άποδείχτηκε εργατικός καί 
μεθοδικός ύφυπουργός. Δέν δυσκο
λεύομαι νά τό ομολογήσω. Ό  κ. 
Μάνος δικαίωσε τίς προσδοκίες 
πού είχα στηρίξει στό πρόσωπό 
του.
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*' ΑΠΟ ΤΟ «ΣΤΡΕΣ» ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
«* ΣΤΙΣ «ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ...»

ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΤΟΥ'ΣΤΑΙΗΤ ΝΤΗΠΑΡΤΜΕΝΤ

Ε ΥΧΑΡΙΞΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ θά φέρει στά νοΟ 
τού ΠΑΠΑ-ΠΑΥΛΟΥ τού 2ου ή έπ! σκέψή του 
οτήν Πολωνία, πού άρχισε χθές. Άνθρωπος 

τών άπλών ικανοποιήσεων, τής φυσικής ζωής, τών 
οπδρ καί τού άνεπίοημου «λαϊκού» ντυσίματος, ό 
Βθχρονος Ποντίφηκας αισθάνεται κυριολεκτικά πνι
γμένος μέσα στήν τυπικότητα καί τό πρωτόκολλο 
τού Βατικανού. Κι άναπολεί (όπως ό ίδιος έζομο- 
λογείται οτό στενό του περιβάλλον) τίς «παλιές 
καλές μέρες» πού ήταν έπίοκοπος Κρακοβίας κι 
εύριοκε όλο τό χρόνο ν' άσχοληθεί μέ τ' άγαπη- 
μένα του χόμπυ: τό ποδόσφαιρο, τήν όρειβαοία, 
τό οκί, τό τέννις, τό κολύμπι, τήν ποδηλασία, τό 
κάμπινγκ. Άντίθετα μέ τούς προκατδχους του 
(Ιτα λο ύ ς ) Ποντίφηκες, ό ΙΟΑΝΝΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ ό 

2ος (ΚΑΡΟΛ ΒΟΖΝΤΥΛΑ «κατά κόσμον») δέν πέ
ρασε τά νεανικά του χρόνια προσηλωμένος άπο- 
κλειστικά σέ θρησκευτικές δραστηριότητες: κατά 
τήν διάρκεια τού τού Β ' Παγκόσμιου Πόλεμου, 
δούλεψε σάν έργάτης σέ χημικό έργοστάσιο ένώ 
παράλληλα όργάνωνε μυστικές άντιστασισκές θεα
τρικές παραστάσεις, χωρίς νά ξεχνάει καί τά έρ
γα τών Πολωνών ρομαντικών. Ό τα ν  οί Ναζί άνα- 
κάλυψαν ότι είχε δημιουργήσει δίκτυο διαφυγής 
'Εβραίων, τόν έπικήρυζαν κι άναγκάστηκε νά κα- 
ταφύγει στά βουνά καί τήν παρανομία καί μόλις 
τό 1946 (ύστερα άπό ένα άτυχο έρωτα, σύμφωνα 
μέ τίς φήμες) άκολούθησε τό ιερατικό σχήμα. 
Γ  ιός πρώην άζιωματικού τού αύστριακού στρατού, 
έμαθε άπό μικρός ν' άγαπάει τήν άσκηση καί τή 
φύση, κάτι πού τού «λείπει άφάνταστα» στό Βατι
κανό. ΓΓ αύτό καί ζήτησε νά τού κατασκευάσουν 
στό Καστέλ Γκαντόλφο (τή θερινή παπική κατοι
κία) δυδ πισίνες καί τερραίν τέννις «γιά νά ζε 
φεύγει πού καί πού άπ' τίς τυπικότητες καί τά έπί 
σήμα ρούχα», τά όποία άντιμετωπίζει μέ μιά «είκο 
νοκλαστική προσέγγιση» όπως λένε οί κύκλοι τού 
Βατικανού. «Βρίσκει εύχαρίοτηοη κι 'ικανοποίηση 
μέ τά παπικά σας καθήκοντα;» τόν ρώτησε πρό
σφατα ξένος έπίσημος πού έγινε δεκτός οτό Βατι 
κανό. Κι ό ΙΟΑΝΝΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ πάντηοε σοβαρά: 
«Τ ί  έννοείτε Ικανοποίηση-, Τό νά είσαι Πάπας εί
ναι ένα καθήκον. Καί γιά νά τό έκπληρώοω σάς 
όμολογώ ότι άντλώ όοο περισσότερη βοήθεια μπο
ρώ άπ’ τόν κόσμο καί τή θεία Χάρη...».

Τ ΗΝ QPA πού οί παλιές συμμαθήτριές της ά- 
σχολούνται μέ τούς συζύγους καί τά παι
διά τους καί πλήττουν άπό τήν καθημερινό

τητα, ή ΣΑΛΛΥ ΣΕΛΤΟΝ έτοιμάζεται πυρετωδώς 
γιά τά νέα καθήκοντά της. Στά 34 της χρόνια, ή 
(καταπληκτικής όμορφιάς) ΣΑΛΛΥ, είναι ή νεώτβ- 
ρη άπό τίς 10 πρέσβειρες τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών σ' όλόκληρο τόν κόσμο, «κι άοφαλώς ή πιό 
δυναμική γυναίκα σ' όλόκληρο τό Διπλωματικό 
Σώμα», όπως ύποστηρίζουν οί άζιωματούχοι τού 
Σταίητ Ντηπάρτμεντ. 'Η Γερουσία ένέκρινε τήν 
περασμένη έβδομάδα τό διορισμό της στήν πρε
σβεία τών Νησιών Μπαρμπάντος, πόστο πού «δέν 
είναι βέβαια άπό 
τά πιό σημαντικά, 
άλλ' όπωσδήποτε 
άηοτελεί μιά άρ- 
χή», όπως πιστεύ
ει ή ίδια. Κυριο
λεκτικά «μανια
κή» μέ τίς σπου
δές της καί τό 
διάβασμα, μιλάει 
ιταλικά, ισπανικά 
καί γαλλικά, εί
ναι άριστούχ ο ς 
τού Πανεπιστημί
ου τού Μισσούρι 
στίς πολιτικές ε
πιστήμες, Δοκτο- 
ρέσσα τών «Προ
χωρημένων Διε
θνών Σπουδών», 
έζασφάλισε μέ ά
ριστα ύποτροφία 
«Φουλμπράϊτ» γιά 
σπουδές καί με
λέτες στό Παρίσι, 
διετέλεσε έπί έ· 
ξαετία σύμβουλος 
έξωτερικών ύπο- 
θέσεων τού Δήμο 
κρατικού γερουσιαστή Λόυντ Μπένστεν, καί τούς 
τελευταίους 15 μήνες ύπηρέτηοε ώς βοηθός ύφυ- 
πουργού γιά τίς Διαμερικανικές 'Υποθέσεις. « Ό 
λοι πιστεύουν πώς είμαι ύπερθολικά φιλόδοξη — 
έξομολογείται. Ά λλά  δέν είναι έτσι. Άπλώς είμαι 
άφοσιωμένη οτή δουλειά μου, πού τήν θεωρώ τό 
σημαντικότερο πόλο έλξεως τού ένδιαφέροντός 
μου στή ζωή». Κανείς στήν Ούάοιγκτον δέν άμφι- 
βάλλει γι' αύτό... άλά...

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΟ «ΚΑΝΤΡΥ* 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΡΤΕΡ

Α  ΤΟ Ν ΙΖ Ε ΤΑ Ι» γιά τ’ άνθρώπινα δικαιώματα — 
καί δέν τού τό άναγνωρίζει κανείς. Έδωσε 
μάχη γιά τήν ειρήνη στή Μέση Ανατολή — 

καί οί περισσότερες άραβικές χώρες στράφηκαν 
έναντίον του. 'Υποστηρίζει μέ πάθος τή διάδοση 
τής «Κάντρυ» μουσικής στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες 
— καί στόν τομέα αύτά, ήρθε (έπιτέλους!) ή δι
καίωση: τήν περασμένη έβδομάδα, ό πρόεδρος 
ΚΑΡΤΕΡ δέχτηκε («μέ μεγάλη χαρά καί συγκί
νηση» όπως όμολδγησε ό Ιδιος στούς δημοσιογρά
φους) ένα γυάλινο κύπελλο «σ' άναγνώριση γιά 
τήν Οποστήριζή του στή μουσική Κάντρυ». Τήν 
τιμητική αύτή διάκριση τού προσέφερε έκ μέρους 
τής «Ένώσεως Κάντρυ Μουσικής» ό Τεζανός ΓΟΥ- 
Ί 'Λ Λ Υ  ΝΕΛΣΟΝ, πού θεωρείται 6 Νο 1 τροβαδού
ρος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. «Αύτό τό μεγάλο 
ποτήρι είναι γιά σένα Τζίμμυ παλιόφιλε», είπε 
στόν Πρόεδρο ό (μέ κοτσίδες, βαμμένα νύχια 
καί χίππικα ρούχα) ΝΕΛΣΟΝ, κατά τή διάρκεια 
«σεμνής τελετής» στό Όβάλ Γραφείο τού Λευκού 
Οίκου. Κι ό ΚΑΡΤΕΡ άπάντησε στό ίδιο ύφος: 
«Γουίλλυ, είναι ή πρώτη φορά πού σέ βλέπω νά 
κρατάς στά χέρια σου ένα άδειο ποτήρι...» Τώρα 
πού ξέρει ό Αμερικανός πρόεδρος τίς συνήθειες 
τού τροβαδούρου; Άπό τίς (πολύ συχνές) έπισκέ- 
Ψεις του στό Λευκό Οίκο, όπου τραγουδάνε μέ τίς 
ώρες μαζί μέ τήν «Πρώτη Κυρία» ΡΟΖΑΛΥΝ ΚΑΡ
ΤΕΡ, τραγούδια τής άμερικανικής ύπαίθρου...

Μ έιοικος


