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ΕΚ διαμέτρου αντίθετος,

ήταν ο γνωστός συμπάροι-

κος κ. Κώστας Παϊπέτης, με

τις απόψεις που εξέθεσα

προχτές για τον βουλευτή,

πρώην υπουργό και κατα-

ξιωμένο δημοσιογράφο για

μια 20ετία, πριν μπει στην

πολιτική, Γιώργο Λιάνη.

ΣΕ τηλεφωνική επικοινωνία

που είχαμε χτες ο κ. Παϊπέ-

της, χωρίς να μου κάνει προ-

σωπική επίθεση γι' αυτά που

έγραψα (όπως κά-

νουν διάφοροι ντε-

νεκέδες όταν δεν

έχουν επιχειρήματα

για ν' αποκρούσουν

τις οποιεσδήποτε απόψεις)

μου έθεσε το ερώτημα: Γιατί

ο κ. Λιάνης σκέφτηκε τώρα

που αποχώρησε από το

Πασόκ, να διαπιστώσει ότι

όλοι οι πολιτικοί και ο ίδιος,

έγλυφαν τους ισχυρότερους,

πίεζαν τους κατώτερους,

έκρυβαν τις αλήθειες και έλε-

γαν ψέμματα, βόλευαν τους

δικούς τους και ξεβόλευαν

τους αντιπάλους τους;

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ακόμη ο κ. Παϊ-

πέτης ότι ο κ. Λιάνης μιλάει

τώρα έχοντας εξασφαλίσει

την παχυλή σύνταξη του βου-

λευτή και πρώην υπουργού

και δηλώνει ότι δεν θα επα-

νέλθει στην πολιτική, την

οποία πλέον δεν την χρειάζε-

ται!

...............................................

ΒΡΙΣΚΩ σωστή, εν πολ-

λοίς, την κριτική του κ. Παϊ-

πέτη ο οποίος δεν κρύβει την

Πασοκική ιδεολογία του, αλλά

κοντά σε όλα όσα λέει για τον

Γιώργο Λιάνη να μου επιτρέ-

ψει να υπογραμμίσω το γεγο-

νός ότι αυτός ο πολιτικός -

χωρίς να έχει κατηγορηθεί για

κάποια λοβιτούρα όπως

τόσοι άλλοι, αναγνώρισε δη-

μόσια και την δική του ευ-

θύνη για την κατρακύλα της

πολιτικής ζητώντας μάλιστα

κατ΄ επανάληψη συγγνώμη -

έστω και αργά.

ΤΟ "κάλιο αργά παρά
ποτέ" είναι γνωστό βεβαία

και μακάρι, έστω και αργά, να

ζητούσαν συγγνώμη και ν'

αποσύρονταν τόσοι άλλοι με

πολύ μεγαλύτερες και βαρύ-

τερες ευθύνες που εξακολου-

θούν να το παίζουν

σωτήρες...

ΜΕ πρώτον και καλλίτερο τον

κ. πρωθυπουργό ο οποίος,

συν τοις άλλοις υποστηρίζει

θερμά τις αλλαγές στην εκ-

παίδευση και κυρίως στη λει-

τουργία των πανεπιστημίων

προκειμένου να καθαρίσει ο

πανεπιστημιακός χώρος από

την σαπίλα που επί δεκαετίες

έφτανε μέχρι τη συναλλαγή

παραχώρησης βαθμών, άρα

και πτυχίων σε ανάξιους φοι-

τητές, έναντι των ψήφων

τους προς πρυτάνεις και κα-

θηγητές.

ΤΟΣΑ χρόνια στις κυβερ-

νήσεις του Πασόκ και μάλι-

στα ως υπουργός ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

αφού τα έβλεπε αυτά ο Γιώρ-

γος γιατί δεν τα διόρθωνε; Να

υποθέσουμε ότι η διόρθωση

δεν ήταν συμφερτική, ή

μήπως με την καθυστέρηση

που τον διακρίνει χρειάστη-

καν κάποιες δεκαετίες και η...

ώθηση της Διαμαντοπούλου

για ν' αντιληφθεί αυτά που

δεν αντιλήφθηκε, όταν

έπρεπε;

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

Περιμένοντας τα νέα
πακέτα τσιγάρων...
ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ της Καμπέρρας πέρασε παμ-

ψηφεί το νομοσχέδιο για την καθιέρωση μο-

νόχρωμων πακέτων σε χρώμα λαδί για

τσιγάρα κάθε είδους και κάθε μάρκας. Το

πρωτοποριακό σ' όλο τον κόσμο μέτρο ανα-

μένεται να εγκριθεί από τη Γερουσία και να

μπεί σ' εφαρμογή από την 1 Ιουλίου 2012,

οπότε και θ' απαγορεύεται η πώληση τσιγά-

ρων στα γνωστά μέχρι σήμερα πακέτα.

ΤΑ πακέτα όμως που έχουν κατασκευαστεί

πριν την 1/7/2012, θα εξακολουθούν να πω-

λούνται και ως εκ τούτου οι τσιγαροβιομηχα-

νίες που έχουν την μεγαλύτερη κατανάλωση

θ' αρχίσουν τώρα να παράγουν δεκαπλάσιες

ποσότητες πακέτων από όσες απαιτούνται

για την κατανάλωση, προκειμένου να επε-

κτείνουν όσο το δυνατόν μακρύτερα την πώ-

ληση του προϊόντος τους στη σημερινή του

συσκευασία.

Το δολλάριο κι’ εμείς
.ΠΡΟΣΦΑΤΑ η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλ-

λαρντ είχε δηλώσει ότι το αυστραλιανό δολ-

λάριο θα παραμείνει ισχυρό για λίγο καιρό και

τόνισε ότι η κυβέρνηση της δεν σκοπεύει να

εφαρμόσει μέτρα για την συγκράτησή του γε-

γονός που, μεταξύ άλλων, συμφέρει και τους

συμπαροίκους που επισκέπτονται την Ελ-

λάδα και δεν συμφέρει μόνο σ' όσους λαμβά-

νουν ευρώ από εκεί.

«ΕΧΟΥΜΕ ένα κυμαινόμενο νόμισμα, το

οποίο θα κινηθεί ανάλογα με τις συναλλαγές

στην αγορά», πρόσθεσε η Αυστραλή πρωθυ-

πουργός και όσοι την άκουσαν σκέφτηκαν

πόσο "κυμαινόμενη" μπορεί ν' αποδειχτεί η

δική της θέση με ενδεχόμενη την εκδίωξη

ενός βουλευτή που είναι αρκετή για να την

γκρεμίσει από την πρωθυπουργία.

23χρονος κρεμάστηκε
σε κλάδον ελαίας
ΚΛΑΔΟΝ ελαίας έδιδαν στον νικητή των

αγώνων οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και από

κλάδον ελαίας κρεμάστηκε ένας 23χρονος

Ρουμανος μετανάστης, στη Λέσβο, το νησί

των ελαιώνων !

ΜΕ ένα κομμάτι από ελαιόδιχτο περασμένο

γύρω από το λαιμό του αποφάσισε, γι’ άγνω-

στους λόγους, να δώσει τέλος στη ζωή του

ένας 23χρονος Ρουμάνος, που βρέθηκε κρε-

μασμένο σε κλωνί ελιάς, σ’ ένα ελαιόκτημα

κοντά στην πρωτεύουσα του νησιού Μυτι-

λήνη. Πιθανή αιτία της αυτοκτονίας του μετα-

νάστη φέρεται η μελαγχολία της ξενητιάς.

ΕΥΤΥΧΩΣ εδώ στον καιρό της μαζικής μετα-

νάστευσης, αν και μελαγχολία υπήρχε μπό-

λικη για πολλούς, ελαιώνες δεν υπήρχαν!

Τα κέρδη της... κρίσης
ΚΡΙΣΗ - κρίση, αλλά τα κέρδη για τις καλές

επιχειρήσεις χτυπούν το Έβερεστ και ενι-

σχύουν τις υποψίες όσων πίσω από τη κρίση

βλέπουν τους κροίσους του κόσμου να τρα-

βούν τα νήματα και να δημιουργούν θύματα.

Τα καθαρά κέρδη - ρεκόρ στην ιστορία της

εταιρίας ΒΗΡ ξεπέρασαν τα 22 δισεκατομμύ-
ρια δολλάρια για το 12μηνο που έληξε στις 30

Ιουνίου... Η Κίνα νάναι καλά

Κριτική συμπαροίκου για το μετανοιωμένο
Λιάνη - υπάρχει όμως και ο αμετανόητος . . .


