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Πριν ακριβώς από 40 χρόνια, όπως γνωρίζουµε εµείς οι µεγαλύτεροι που ζήσαµε τις καταστάσεις της επο-
χής εκείνης, ο ελληνικός λαός ζητούσε ένα λοχία να σταµατήσει την αταξία και το χάος, να βάλει τάξη στη
διαφθορά, στο ρουσφέτι, στην κοµµατική κυριαρχία. Η επέµβαση των Ενόπλων ∆υνάµεων και η ανατροπή
της κυβέρνησης Κανελλόπουλου σκοπό είχαν την αποφυγή της εφαρµογής του τέταρτου κοµουνιστικού
γύρου και της µεγάλης αιµατοχυσίας που θα ακολουθούσε συγχρόνως την επαναφορά της ησυχίας, της ει-
ρήνευσης του λαού µας και της πραγµατικής κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης της χώρας µας.
Χαιρετούµε την 40η επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 και γονατίζουµε εις τους θανόντες που
έπεσαν υπέρ του αγαθού της ελευθερίας της πατρίδος µας. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραµανλής,
µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, µολονότι ορκίστηκε στο Σύνταγµα του 1968, εντούτοις έκανε
νόµιµο και αναγνώρισε το Kοµµουνιστικό Kόµµα και καταδίκασε τους πρωτεργάτες της Επαναστά-
σεως, η οποία έχει αναγνωριστεί από όλα τα κράτη και τις µεγάλες δυνάµεις της Γης. Αντί να τους
εκφραστεί ευγνωµοσύνη, εκείνοι που εργάστηκαν να επαναφέρουν την ηρεµία στο τόπο
µας είναι ακόµη φυλακισµένοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Αλλοι πάλι είναι αναγκασµένοι
κάθε µήνα να δίνουν το «παρών» στις Αρχές.
Εµείς ζητούµε, χάριν του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος, τη δικαίωση και την αποκα-
τάστασή τους από ανθρωπιστικής ακόµη απόψεως. Εφόσον είναι πλέον γέροντες και
ασθενείς, νοµίζουµε ότι πρέπει να αποκατασταθούν µε αξιοπρέπεια.
Με λύπη µας βλέπουµε ότι και σήµερα στη φίλτατη πατρίδα τα πράγµατα οδεύουν στην προ της
21ης Απριλίου 1967 εποχή.
Υποφέρει η Παιδεία, δεν υπάρχει ασφάλεια, οι αγρότες υποφέρουν, η επαρχία απροστάτευτη
και αποθαρρύνει την επιστροφή ακόµη και την επίσκεψη πολλών από τους οµογενείς.
Η προσφορά της 21ης Απριλίου 1967 ας είναι στη σκέψη του κάθε Ελληνα.

Ζήτω οι Ενοπλες ∆υνάµεις, ζήτω το Εθνος, ζήτω ο απανταχού Ελληνισµός, ζήτω η αιωνία Ελλάς.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο πρόεδρος κ. ∆ηµοσθένης Βασιλείου
ηγετικό στέλεχος της Επιτροπής Αποφυλακίσεως Πολιτικών Κρατουµένων Αξιωµατικών Ελλάδος

Για την 40ή επέτειο 
της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967

Η µεγάλη µέρα για τη µεγάλη εκδήλωση του Ελληνισµού της Νέας Αγγλίας
έφτασε. Είναι η αυριανή, Κυριακή 22 Απριλίου, ηµέρα της Παρέλασης, κι
όπως δείχνουν όλα τα σηµάδια η Παρέλαση θα γίνει µε πολύ καλές προϋπο-
θέσεις. 
Κατ’ αρχήν, ο καιρός είναι ο πρώτος και καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος
προβλέπεται να είναι πολύ καλός, µε ήλιο και υψηλή θερµοκρασία, πράγµα
που θα χαροποιήσει όλους µας, αλλά ιδιαίτερα τα µικρά παιδιά των σχολεί-
ων. ∆εύτερο στοιχείο, η διοργάνωση φέτος, η οποία σύµφωνα µε τα λεχθέ-
ντα των υπεύθυνων της Οµοσπονδίας είναι από εξαιρετικά καλή, µέχρι άρι-
στη, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν βέβαια, αφού σε τέτοιες µεγάλες εκδη-
λώσεις οι οποίες  έχουν και πολλές λεπτοµέρειες όλο και κάτι µπορεί να δια-
φύγει. Τρίτον, η εξ’ Ελλάδος αντιπροσώπευση είναι αρκετά ανεβασµένη λό-
γω της παρουσίας του πρώτου αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Σωτήρη Χα-
τζηγάκη, επικεφαλής τριµελούς αντιπροσωπείας βουλευτών. Πέµπτον, η εκ-
δήλωση στο ∆ηµοτικό Κήπο της Βοστώνης έχει συστηµατοποιηθεί και επί
πλέον λόγω της πασχαλινής περιόδου εκατοντάδες οµογενών µας θα θελή-
σουν να περάσουν µετά την Παρέλαση µια ευχάριστη ώρα µε καλό φαγητό,
ελληνική µουσική και χορό υπαιθρίως, ένα είδος ελληνικού πανηγυριού.
Κι ένας λόγος για τους διοργανωτές, οι οποίοι είναι όλοι τους εθελοντές και
επί εβδοµάδες τώρα αφήνουν τις εργασίες και τις οικογένειές τους και τρέ-
χουν για να γίνουν τα πράγµατα όσο πιο σωστά γίνεται. Σ’ αυτούς τους αφα-
νείς εργάτες του Ελληνισµού, οφείλει πολλά η Ελληνοαµερικανική µας Κοι-
νότητα της Νέας Αγγλίας και σίγουρα έχουν το δικό µας θαυµασµό και εκτί-
µηση. Καλή Παρέλαση λοιπόν και να µη λείψει κανείς.

Θ.Κ.

Eθνική υπόθεση
Οι Παρελάσεις που θα διοργανωθούν αύριο στην 5η Λεωφόρο στη Νέα
Υόρκη και στη Βοστώνη µε σύµµαχο τον πολύ καλό καιρό αναµένεται να
στεφθούν µε απόλυτη επιτυχία. Ο Ελληνισµός των δύο πόλεων θα παρελά-
σει ενωµένος και θα διατρανώσει την πίστη στα ιδεώδη της ελευθερίας και
της δηµοκρατίας.
Η επιτυχία των Παρελάσεων ανέκαθεν οφειλόταν στο υψηλό αίσθηµα ευ-
θύνης που χαρακτηρίζει τους οµογενείς, οι οποίοι θεωρούσαν και θεωρούν
εθνική υπόθεση τις παρελάσεις. Περίτρανη απόδειξη οι επιστολές που
έστειλαν η πλειοψηφία των εθνικοτοπικών συλλόγων και των κοινοτήτων
στα µέλη µέσω των οποίων τους καλούν να εκπληρώσουν το εθνικό τους
χρέος. Στο ίδιο µήκος κύµατος κυµαίνεται και µια επιστολή του Συλλόγου
Αρκάδων «Γέρος του Μωριά», ο οποίος θα παρελάσει µε το άρµα της Πα-
ναρκαδικής και µε το Σύλλογο Επαρχίας Κυνουρίας. Στην ίδια επιστολή-
έκκληση υπογραµµίζεται ότι ο πανηγυρισµός δεν θα τελειώσει στην 5η Λε-
ωφόρο, αλλά στο Αρκαδικό Σπίτι όπου θα παρατεθεί δείπνο για όλους
όσους θα πάνε στην Παρέλαση.
Αύριο, Κυριακή, στις 2:00 µ.µ. όλοι στο ραντεβού που έχουµε αποφασίσει
για τη λαµπροφορεµένη 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν.

∆.Τ.

33 χρόνια τα ίδια λέµε
Σχεδόν 33 χρόνια µετά την τουρκική εισβολή και τη ντε φάκτο διχοτόµηση
της Κύπρου, οι µέθοδοι του «αγώνα» µας για δικαίωση παραµένουν οι ίδιες.
Ορίστε παραδείγµατα: Ο δήµαρχος της κατεχόµενης Αµµοχώστου Αλέξης
Γαλανός ηγείται -λέει η ειδησεογραφία- «διεθνούς εκστρατείας» για τη συλ-
λογή υπογραφών από εκτοπισµένους Αµµοχωστιανούς που αξιώνουν επι-
στροφή στην κατεχόµενη πόλη τους. Ο δε δήµαρχος της σκλαβωµένης Μόρ-
φου, Χαράλαµπος Πίττας, καταγγέλλει ότι άρχισε και στη δική του πόλη η
µεταφορά κουβαλητών εκ Τουρκίας και ο σταδιακός εποικισµός.
Εχουν παρέλθει τόσα χρόνια και ακόµη να διερωτηθούν κάποιοι δικοί µας,
µήπως φταίει και η πολιτική µας που δεν έχουµε κερδίσει ούτε µια σπιθα-
µή από τα κατεχόµενα εδάφη µας, ενώ κανείς πλέον στο εξωτερικό δεν µας
λαµβάνει σοβαρά υπόψιν. Απεναντίας, ολοένα και αναβαθµίζεται πολιτικά
το ψευδοκράτος και «τσιµεντώνεται» η ταϊβανοποίηση των κατεχοµένων.
Παθαίνουµε και δεν µαθαίνουµε...

Ν.Κ.

Η «ζήλια» της Υπουργού
«Λέω να γίνω κι εγώ δηµοσιογράφος», ήταν το σχόλιο της Μαριέττας Γιαν-
νάκου, κατά την έξοδό της από το Μέγαρο Μαξίµου την Πέµπτη, όπου και
συνάντησε τον κ. Καραµανλή µαζί µε τον Γιώργο Αλογοσκούφη.
Ετσι απάντησε η Υπουργός στις συνεχείς ερωτήσεις των συγκεντρωµένων
δηµοσιογράφων για τα οµόλογα, καθώς τα κυβερνητικά στελέχη όπου στα-
θούν κι όπου βρεθούν, καλούνται να σχολιάσουν το θέµα, µε αποτέλεσµα
πολλά από αυτά να... ζηλεύουν την δηµοσιογραφική ιδιότητα.

Γ.Κ.

Η µεγάλη µέρα έφτασε
Αν η Βηρυτός είναι το Παρίσι της

Ανατολής, τότε το Μανχάταν της
Ανατολής είναι σίγουρα η Σαγκάη.
Αυτή η σύγκριση εµπεριέχει φυσικά
µία µεγάλη ειρωνεία: Ενώ το Μαν-
χάταν είναι το κέντρο του παγκόσµι-
ου καπιταλισµού, η Σαγκάη είναι το
κέντρο του σύγχρονου κοµουνι-
σµού. Ο κινέζικος κοµουνισµός, βέ-
βαια, δεν αποτελεί την παραδοσια-
κή µορφή του δόγµατος. Πρόκειται
για ένα σύστηµα εξαιρετικά παρα-
γωγικό και αποδοτικό, αλλά συγ-
χρόνως πλουτοκρατικό και καθόλου
ανθρωποκεντρικό. Η προσπάθεια
χειραγώγησης του ∆ιαδικτύου από
την κινέζικη κυβέρνηση θυµίζει λίγο
την ξενοφοβία της αρχαίας Σπάρ-
της...

Την αντίφαση αυτού του µετα-
κοµουνισµού τη φανερώνει η Σα-
γκάη σε όλο του το µεγαλείο. Πρώτα
απ’ όλα, οι ουρανοξύστες που είδα
κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
µου, οι περισσότεροι από τους οποί-
ους έχουν χτιστεί µέσα στα τελευ-
ταία πέντε χρόνια, έκαναν τα κτίρια
του Μανχάταν να φαίνονται κοντύ-
τερα και σίγουρα λιγότερο εντυπω-
σιακά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι ο πύργος ραδιοτηλεόρασης της
πόλης που µε τους ροζ κρυστάλλους
του συµβολίζει την πορεία της χώ-
ρας µε κατεύθυνση το µέλλον. Στην
ίδια περιοχή είδα ξενοδοχεία µεγα-
θήρια µε άπταιστη µοντέρνα αρχιτε-
κτονική. Το ξενοδοχείο, στο οποίο
διέµεινα, ήταν ένα κτίριο µε µεγά-
λους ανάγλυφους ελληνικούς κίονες
µεταξύ δύο τεράστιων κρυστάλλι-
νων σφαιρών. Το εµπορικό κέντρο
(mall, όπως δυστυχώς και στην Ελ-
λάδα συνηθίζουµε να χρησιµοποι-
ούµε αυτή τη λέξη πλέον) που είναι
χτισµένο ανάµεσα σε όλα αυτά τα
ξενοδοχεία είναι υπερσύγχρονο, µε
πολλούς ορόφους επίγεια και υπό-
γεια, αλλά και µε όλες τις γνωστές
ευρωπαϊκές φίρµες. Και αν νοµίζατε
ότι η Αµερική έχει µανία µε τα
«Starbucks», µάλλον δεν έχετε επι-
σκεφτεί τη Σαγκάη. Αυτή η πόλη εί-

ναι µεγαλύτερο καφενείο ακόµα και
από την Ελλάδα!

Στην µπροστινή µεριά όλων αυ-
τών των κτιρίων υπάρχει µια αξιέ-
παινη απόπειρα δηµιουργίας µιας
ριβιέρας. Στην όχθη του ποταµού
Χουανγκπού κάθισα στο «Haagen
Dazs» και θαύµασα τα αµέτρητα
πλοία που περνούσαν από αυτό εδώ
το µεγαλύτερο εµπορικό λιµάνι του
Κόσµου. Από αυτό το σηµείο, επί-
σης, θαύµασα τη µεγαλούπολη που
εκτείνεται στην αντίπερα όχθη προς
όλες τις κατευθύνσεις, από την Ανα-
τολή µέχρι τη ∆ύση, από το Βορρά
µέχρι το Νότο, από τη µικρότητα του
ανθρώπου µέχρι τα σύννεφα.

Είχα, όµως, την ευκαιρία να βγω
και έξω από τον πυρήνα της πόλης,
εκεί που κατοικούν τα πάνω από εί-
κοσι εκατοµµύρια κοινών θνητών.
Οσα είδα δεν ήταν µόνο µερικά χι-
λιόµετρα πίσω από το κέντρο της
πόλης, ήταν και µερικές δεκαετίες
πίσω. Οταν είδα κάποιον να οδηγά
ένα ποδήλατο µε το ένα χέρι και µε
το άλλο να σέρνει σιδηρόβεργες,
προοριζόµενες για ένα από τα και-
νούρια εργοστάσια, δεν ήξερα αν
έπρεπε να λυπηθώ γι’ αυτόν τον άν-
θρωπο ή να χαρώ επειδή τουλάχι-
στον είχε µια δουλειά για να βγάλει
τα προς το ζην. Ο µισθός των υπαλ-
λήλων βέβαια στην Κίνα είναι κάτω
από το ένα δολάριο την ώρα. Και,
όµως, κάπως καταφέρνουν αυτοί οι
1,3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι να
επιβιώνουν. Και κάπως τα υπέρογκα
ποσά που επενδύονται στην Κίνα
από άλλες χώρες καταλήγουν στα
χέρια των λίγων, των πολύ λίγων.
Αυτοί οι λίγοι αποτελούν ένα κλει-
στό κύκλωµα πολιτικών και επιχει-
ρηµατιών, οι οποίοι ανά τακτά δια-
στήµατα εναλλάσσονται στους ρό-

λους τους. Λόγω αυτής της εναλλα-
γής ρόλων, τα συµφέροντα των εκά-
στοτε πολιτικών και επιχειρηµατιών
διατηρούνται πάντα ευθυγραµµι-
σµένα. Ετσι η παραδοσιακή θεωρία
γέννησης του καπιταλισµού που δι-
δάσκεται στις Ηνωµένες Πολιτείες,
δηλαδή το ότι η αστική τάξη που
έφερνε κέρδη από το εµπόριο, στα-
διακά εκτόπισε τους φεουδάρχες,
δεν ισχύει για την Κίνα, καθώς η
αστική τάξη και οι φεουδάρχες είναι
τα ίδια άτοµα. Με αυτό το σύστηµα
λοιπόν έχει καταλήξει η Κίνα να έχει
τα µεγαλύτερα αποθέµατα δολαρίων
στον κόσµο, ξεπερνώντας το ένα τρι-
σεκατοµµύριο δολάρια πριν από λί-
γους µήνες. Οπως µου είπαν σε ένα
κέντρο πολιτικών ερευνών στην Ου-
άσιγκτον, η µεγαλύτερη συµβολή
(contribution) των ΗΠΑ στην κινέζι-
κη εξωτερική πολιτική είναι οι επεν-
δύσεις των πολυεθνικών µας. ∆ε
χρειάζεται και πολλή έρευνα για να
δει κανείς τα αποτελέσµατα αυτή
της εξωτερικής πολιτικής: Η Ευρώπη
παρακαλά την Κίνα για τη µείωση
των εξαγωγών της ώστε να µη χειρο-
τερέψουν τα χρόνια κοινωνικά προ-
βλήµατα της γηραιάς ηπείρου, ενώ η
Κίνα έχει γίνει µακράν ο µεγαλύτε-
ρος ξένος επενδυτής στην Αφρική
και η Ρωσία συζητά τη δηµιουργία
αγωγού φυσικού αερίου µε µοναδι-
κό αποδέκτη την πολυπληθέστερη
χώρα του Κόσµου και συγχρόνως το
µεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας.

Αναχώρησα τελικά από τη Σα-
γκάη µε δύο εικόνες στο νου. Η πρώ-
τη ήταν αυτή των Ολυµπιακών Αγώ-
νων του Πεκίνου που θα παρακο-
λουθήσουµε του χρόνου, στις
8/8/2008 (οι Κινέζοι θεωρούν το 8
τυχερό νούµερο). Αν αυτό που κατα-
φέραµε εµείς οι Ελληνες ήταν
άθλος, άραγε τι θα είναι των Κινέ-
ζων; Προβλέπω πως η κινέζικη κυ-
βέρνηση θα προβάλλει την ισχύ της
χώρας σε όλο το µεγαλείο της, όχι
µόνο για να τρίξει τα δόντια στις άλ-
λες υπερδυνάµεις, αλλά και εσωτε-
ρικά για να ενισχύσει την εθνική

υπερηφάνεια σε έναν λαό που πιθα-
νώς κάποτε να αποκτήσει επαναστα-
τικές τάσεις. Χαρακτηριστικό της
ήδη υπάρχουσας κινέζικης εµπιστο-
σύνης στις ίδιες δυνάµεις είναι το ότι
αρνούνται να αφήσουν ξένη εται-
ρεία να αναλάβει τις τελετές έναρξης
και λήξης, όπως κάναµε εµείς στην
Αθήνα µε την εταιρεία «Jack
Morton». Φυσικά στην Κίνα δεν τί-
θεται θέµα άδειων σταδίων για πολ-
λούς λόγους...

Η δεύτερη εικόνα µε την οποία
επιβιβάστηκα στο αεροπλάνο ήταν
κάπως καταθλιπτική. Καθώς αποχω-
ρούσα από ένα νυχτερινό κλαµπ που
και αυτό ανταγωνιζόταν τα αντίστοι-
χα κλαµπ του Μανχάταν, µε περιτρι-
γύρισαν δέκα γυναίκες. Αυτές οι γυ-
ναίκες κρατούσαν τα µωρά τους στα
χέρια τους και ζητιάνευαν για χρή-
µατα. Η παρουσία τους, όµως, ήταν
τόσο εκκωφαντική! Το πόσο γρήγο-
ρα και στενά ακολουθούσαν το κάθε
βήµα µου µε έκανε να ντραπώ για
την έλλειψη ανθρωπιάς µου. Αρχισα
να τρέχω προς το αυτοκίνητο. Ετρε-
ξαν και από πίσω µου και από µπρο-
στά µου µέχρι που πλέον δεν µπο-
ρούσα να ανοίξω την πόρτα. Εβαλα
τις φωνές µονοµιάς, αλλά αντίκρι-
σµα βρήκαν µόνο στις όλο και πιο
αλγεινές εντυπώσεις που µου δηµι-
ουργούνταν. Φώναξα ξανά πιο δυνα-
τά, έκανα και δυο βήµατα µπροστά
και ξαφνικά σκορπίστηκαν µέσα στο
σκοτάδι. Χάθηκαν από εκεί που άρ-
χισαν, στα κλάµατα των µωρών τους,
στη µιζέρια ενός αδυσώπητου αγώ-
να επιβίωσης, στην µάταιη προσπά-
θεια εύρεσης λόγου ύπαρξης.

* Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι
φοιτητής στο πρόγραµµα Huntsman
του University of Pennsylvania της
Φιλαδέλφειας. Σπουδάζει Χρηµατο-
οικονοµικά και ∆ιοίκηση Επιχειρή-
σεων στο Wharton School of
Business και ∆ιεθνείς και Πολιτικές
Επιστήµες στη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου.
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Σαγκάη: Το Μανχάταν της Ανατολής
Π Κ ΚΤΟ ΑΡΙΡΑ

Η πόλη φανερώνει 

την αντίφαση του 

µετα-κοµουνισµού  

σε όλο του το µεγαλείο

ΑΘΗΝΑ. Τι είναι επτά χρόνια
µπροστά στα σαράντα που πέρα-
σαν από το πραξικόπηµα της χού-
ντας; Ψιλοπράγµατα, φτάνει να µη
σου τύχουν σε ευαίσθητες προσω-
πικές ή µοναδικές ευρωπαϊκές πε-
ριόδους. Να µην είσαι στην εφη-
βεία και να µην είναι η ∆ύση στην
πιο τρελή και τολµηρή της εποχή.
Επτά χρόνια που δεν ξαναγύρισαν,
στις ανθρώπινες ζωές και των ιδε-
ών τις άκρες.

Προληπτική αποµόνωση της νε-
ανικής µας δίψας από όλα τα κινή-
µατα που συγκλόνιζαν τις µεγάλες
πόλεις και τα πανεπιστήµια Αµερι-
κής και Ευρώπης. Περνούσε η µου-
σική µονάχα τα σύνορα, κουτσή,
ακατανόητη, αποστειρωµένη.

Παραµορφωµένες έφταναν οι ει-
δήσεις για τα κοινωνικά κινήµατα,
γραφικές, συκοφαντικές, διαστρε-
βλωµένα τα γεγονότα. Καλλιεργή-
θηκαν ο συντηρητισµός και η δυ-
σπιστία επίµονα, αλλά κι ο φόβος
απέναντι στην αλλαγή που έφερνε
το αεράκι, τόσο βαθιά και συστηµα-
τικά, που ακόµα βγάζει καρπούς,
εύκολα, γρήγορα, απλά. 

Η παρεξήγηση έγινε τρόπος
αντιµετώπισης των νέων ιδεών και
η µέθοδος ακόµα χρησιµοποιείται
µε επιτυχία. Εκεί τραγουδούσαν
στο Γούντστοκ, εδώ κάνανε τις
γιορτές της πολεµικής αρετής των
Ελλήνων. Εκεί κοινωνικά κινήµατα,
εδώ ο µανιακός στην εξουσία. Εκεί
αµφισβήτηση, εδώ λύσσα κακιά.

Μπορεί και να µην ήταν τίποτα
σπουδαίο και το Γούντστοκ, αλλά
καλύτερα να το καταλαβαίναµε µό-
νοι µας.

Οσα χάθηκαν τότε από τη νεανι-
κή τρέλα που κατάφερε να ταρα-
κουνήσει τον κόσµο, αυτά που δεν
επιτράπηκε ποτέ να γευθούµε εµείς
εδώ, στην Ελλάδα των Ελλήνων
Χριστιανών τους, ακόµα αφήνουν
κενά στη ζωή µας, σαν τρύπες από
σκώρο σε καινούργια ρούχα, ανεξή-
γητες. 

Η Μεταπολίτευση έµοιαζε γεµά-
τη δυνατότητες, αλλά κάποια πράγ-
µατα είχαν χαθεί οριστικά, δεν τα
προλάβαµε ποτέ, δεν αναπληρώθη-
καν ποτέ, και θα αργήσει η εποχή
που θα πάψουν να λείπουν.

TA NEA � Της Αννας ∆αµιανίδη

Αποφράς δεν θα πει τίποτα...
ΑΘΗΝΑ. Οταν αποκαλύφθηκε η
υπόθεση του δοµηµένου οµολόγου
και των διαµοιραζοµένων υπερπρο-
µηθειών, ο πρώην υπουργός και νυν
βουλευτής του κόµµατος της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης Αλ. Παπα-
δόπουλος, µιλώντας για τις ευθύνες
της κυβέρνησης, σηµείωσε ότι «πιά-
στηκαν µε τη γίδα στην πλάτη».
Προχθές ο εκ των κοινοβουλευτικών
εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ Γ. Φλωρί-
δης απευθυνόµενος στον υπουργό
Απασχόλησης Σ. Τσιτουρίδη είπε
«σας κρέµασαν απ’ τα τσιγκέλια».

Η γίδα λοιπόν υπάρχει, τα τσι-
γκέλια επίσης, µένει να βρεθεί η
σούβλα για να έχουµε ολοκληρωµέ-
νο το πολιτικό παζλ της τρέχουσας
περιόδου.

ΤΟ ΒΗΜΑ � Κύριο άρθρο

Η σούβλα...




