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Τα βουρκωμένα 

μάτια 

του Ζιαρτίδη 
και η Τ Ελλη 

Παιονίδοu 
. Εχεις δίκαιο' Ελλη, και να 

είσαι σίγουρη πως αν ο λαϊκός 
ποιητής ήταν στη θέση σου 
κι' έβλεπε στην τηλεόραση τη 
σκηνή που προσπαθείς να 
περιγράψεις αναμφίβολα θα 
τραγουδούσε μια πολύ μεγά
λη επιτυχία με τίτλο, τι άλλο, 
"Τα βουρκωμένα μάτια». 

Την επαύριο όμως στη 
Βουλή, φαίνεταl δεν είδες 
στην τηλεόραση τα μάτια, όχι 

μόνο του Ζιαρτίδη αλλά και 
των άλλων πρωταγωνιστών 
της διάσπασης, που πραγμα
τικά λαμπύριζαν από χαρά. 
γιατί προφανώς πέτυχαν του 
σκοπού τους και mI-reλouc; κά
θησdν σε ξεχωΡΙστό έδρανα. 
Το περίεργο μάτι του Ι<αλλlτ~
χνη δεν μπόρεσε να αποθα
νατίσει αυτή τη σκήνη. Εγώ 
όμως, και πάρα ποΛλές άλλες, 
το προσέξαμε και μας έκαμε 

εντύπωση πού μπορεί να φτά
σεl το μυαλό του ανθρώπου. 

Επίσης το διαπεραστικό μά
τι του καλλιτέχνη θα έπρεπε 
να δει πως το ΑΚΕΛ δεν έδιω
ξε κανένα απ' αυτούς που 

έφυγαν . Πάρε παράδειγμα 
από τον εαυτό σου και του 
συζύγου σου . Απεναντίας 

ι αυτοί έκαναν το παν για να 

τους διώξει το ΑΚΕΛ και το 
ΑΚΕΛ τους έδινε συνεχεια 
κλάδο ελαίας. Μόνοι τους 
έφυγάν λοιπόν, είΤΕ γιατί οι 
θέσεις ήσαν λίγες και οι θεσι
θήρες πολλοί, είτε γιατί είχαν 

προβλήματα συνείδησης, είτε 

γιατί δεν τους σήκωνε πλέον 
το κλίμα, είτε θέλουν να κά
νουν δικό τους κόμμα για να 

πάρει ο κάθένας τη θέση που 
θέλει, ' να ακολουθούν όποια 
γραμμή θέλουν και τόσα άλ
λα . 

. Ομως όποιοι και να ήταν οι 
λόγοι , το ΑΚΕΛ δεν εξυπηρε

τείται . Και εφόσον το ΑΚΕΛ, 
για το οποίο όλοι κόπτεσθε, 
δεν εξυπηρετείται, άρα εξυ

πηρετούνταιάλλοισκοποίκαι 
στόχοι . Εξυπηρετούνται για 

παράδειγμα αυτοί που επιδι
ώκουν την συρρ1κνωση του 

ΑΚΕΛ. 

, Οσο για σενα . Ελλη, έχω 
την άποψη ότι καλά έκανες να 
στείλεις κι' εσύ την παραίτη
ση σου. Ειλικρινά το περ1μενα 
έστω και αν δεν συμφωνώ με 

τις αιτίε~ που επικαλείσαι, γι
ατί το ΑΚΕΛ ήταν και παραμέ
νει πάντα σύγχρονο και πρω
τοπόρο στους αγώνες των 
εργαζομένων. Η ποραίτηση 
σου όμως είναι σε κάποιο βα
θμό η ανταμοιβή μας που πα
ρολίγο να σε κάναμε την 
πρώτη κυρία της Λεμε~ύ . 
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