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Μ. Αποζηολάκη: η αναππίχηζη ζηην εξουζία με ηη 

μαηιά ηου Σηαύπου Θεοδωπάκη  
 

Όλα νεκίμηραμ, ϊςαμ η ελλημική βξσλή και η βξσλεσςική κλίκα, 
απξτάριρε μα "ποξρςαςέφει" ςημ στσπξσογϊ αγοξςικήπ αμάπςσνηπ 
Μιλέμα Απξρςξλάκη, απϊ ςημ δικαρςική ποξρτσγή ςξσ ποόημ 
ρσζϋγξσ ςηπ, επειδή εκείμη ςξσ αομήθηκε μα βλέπει ςα παιδιά ςξσπ. 
Και έςρι, σπϊ ςημ ποξρςαρία ςηπ βξσλεσςικήπ ςηπ αρσλίαπ, για έμα 
θέμα πξσ καμία ρυέρη δεμ είυε με ςημ πξλιςική, η κ. Απξρςξλάκη, 
ςημ "έβγαλε καθαοή". Ασςά ϊμχπ γίμαμε εμςϊπ Ελλάδαπ. Διϊςι ξ κ. 
Σσγγελίδηπ, ξ ποόημ ρϋζσγξπ, ποξρέτσγε ρςξ εσοχπαψκϊ 
δικαρςήοιξ, ϊπξσ και δικαιόθηκε. Τξ απξςέλερμα; Η ελλημική 
βξσλή ,ποέπει μα πληοόρει …ποϊρςιμξ 12.000 εσοό ρςξ Σσγγελίδη 
και 7.000 εσοό για ςα δικαρςικα ένξδα! Ασςή η διεθμήπ νετςίλα, δεμ 
είμαι ςσυαία. Τξ «eyewitness» βοήκε έμα πξλϋ εμδιατέοξμ άοθοξ 
ςξσ Σςαϋοξσ Θεξδχοάκη, απϊ ςξ 2000, ρςξ πεοιξδικϊ ΚΛΙΚ και 
ρήμεοα ραπ ςξ παοξσριάζει. Διαβάρςε και βγάλςε ςα ρσμπεοάρμαςά 
ραπ για ςημ πξοεία ςηπ κ. στσπξσογξϋ, πξσ καλείρςε ϊλξι ραπ μα 
πληοόρεςε ςξμ απξςσυημέμξ ςηπ γάμξ...  

Αλλά απ πάοξσμε ςα ποάγμαςα με ςη ρειοά. H Mαοία Eλέμη γεμμήθηκε ρςιπ 

αουέπ ςξσ 1965 ρςημ Aθήμα. O παςέοαπ ςηπ Kοηςικϊπ –τίλξπ και ρσμεογάςηπ 
ςξσ Mηςρξςάκη– ήςαμ μάλλξμ έμαπ ρκληοϊπ άμθοχπξπ. Tξ μϊμξ πξσ ήθελε 
απϊ ςη γσμαίκα ςξσ και ςα ςοία ςξσ παιδιά ήςαμ μα ςξμ σπακξϋξσμ και μα 
ςξμ ακξλξσθξϋμ. H γσμαίκα ςξσ ϊμχπ γοήγξοα βοέθηκε απέμαμςί ςξσ και η 
δικαρςική διαμάυη για ςξ διαζϋγιϊ ςξσπ ήςαμ απϊ ςιπ μακοξβιϊςεοεπ και 
δοαμαςικϊςεοεπ ςηπ επξυήπ. Kαςέληνε μάλιρςα ρε πξλιςική αμςιδικία, με ςξμ 
παςέοα Aπξρςξλάκη μα σπεοαρπίζεςαι ξ Kχμρςαμςίμξπ Mηςρξςάκηπ και ςη 
μηςέοα Aπξρςξλάκη μα σπεοαρπίζεςαι ξ Eσάγγελξπ Γιαμμϊπξσλξπ. Eίμαι 
ρίγξσοξ ϊςι αμ η διαμάυη ενελιρρϊςαμ ρε καιοξϋπ ιδιχςικήπ ςηλεϊοαρηπ, 
ϊλξι θα είυαμε παοακξλξσθήρει και απϊ μεοικά επειρϊδια ρςα «παοάθσοα».  
Tξ δικαρςικϊ ρίοιαλ έληνε ςελικά με ςη θέρπιρη απ’ ςημ κσβέομηρη ςηπ 
«αλλαγήπ» ςξσ «ασςϊμαςξσ διαζσγίξσ», εμό ςα παιδιά, η Mιλέμα, η αδελτή 
ςηπ (ςελειόμει εγκλημαςξλξγία τέςξπ) και ξ αδελτϊπ ςηπ (διπλχμαςικϊπ 
σπάλληλξπ ρήμεοα), είυαμ ςαυθεί πξλϋ ποιμ ςξ διαζϋγιξ ρςξ πλεσοϊ ςηπ 
μηςέοαπ ςξσπ. Mιαπ δσμαμικήπ γσμαίκαπ πξσ εμςάυθηκε ρςξ ΠAΣOK απϊ ςξ 
1975, εμό καςά καιοξϋπ βοέθηκε ρςα γοατεία ςχμ ρσμςοϊτχμ ςηπ 
σπξσογόμ B. Γιαμμϊπξσλξσ, K. Παπξϋλια, Bάρχπ Παπαμδοέξσ. 

Παοά ςα ϊρα λέγξμςαι, η μέα στσπξσογϊπ Aμάπςσνηπ δεμ είμαι αεοάςη 
γσμαίκα.  Eίμαι ϊμχπ ασςϊ πξσ ρςημ Kοήςη λέμε «καπάςρα». Eίμαι ϊμξοτη –
για ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ–, κξμφή –ϊυι πάμςα ρχρςά μςσμέμη–, εσγεμική –ϊυι 
ϊμχπ και μαζιάοα. Έμαπ άμςοαπ πξσ σπήονε και ρσμεογάςηπ ςηπ ςη 
υαοακςηοίζει «φσυοή γσμαίκα». H ίδια επιλέγει ςξμ ϊοξ «κλειρςϊπ 
υαοακςήοαπ». Eγό θα έλεγα ϊςι είμαι πια έμαπ τξβιρμέμξπ άμθοχπξπ. Tη 
ρσμάμςηρα δϋξ τξοέπ. Tη μία ϊςαμ νεκιμξϋρε ςξμ ποξεκλξγικϊ ςηπ αγόμα 
και ςημ άλλη ατξϋ είυε γίμει στσπξσογϊπ Aμάπςσνηπ, αομϊδια για ςξ 
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εμπϊοιξ. Διατξοά; Eπςά κιλά πιξ αδϋμαςη και έμα βλέμμα πξσ απϊ 
διαπεοαρςικϊ είυε γίμει κξσοαρμέμξ ήδη. Tξ γοατείξ ςηπ ρςημ πλαςεία 
Kάμιγγξπ βλέπει ρςη βαοστξοςχμέμη πλαςεία πξσ αγαπξϋμ ξι μεςαμάρςεπ 
και ξι αοιρςεοξί. Ξεκίμηρε ςξμ ποξεκλξγικϊ αγόμα ρυεδϊμ για πλάκα. 
Aμάλξγα ρκέτςηκαμ και πξλλξί ρϋμςοξτξί ςηπ.  
Έμαπ μάλιρςα «παλαίμαυξπ» ςη «διατήμιζε» χπ ςξμ αμςίπαλξ ςηπ Bάρχπ 
Παπαμδοέξσ, ποξρδξκόμςαπ –αμξήςχπ, βέβαια– ϊςι ξι γσμαικείξι φήτξι θα 
μξιοαρςξϋμ. H ίδια δεμ πίρςεσε ϊςι θα εκλεγεί βξσλεσςήπ. Έςρι ςξσλάυιρςξμ 
μξσ είπε ρςημ αουή ςηπ ποξεκλξγικήπ ςηπ εκρςοαςείαπ. Tη ρσμάμςηρα μεςά 
απϊ έμα ςηλετόμημά ςηπ και ατξϋ έμαπ κξιμϊπ τίλξπ μξϋ ςξ ζήςηρε. 
«Nα και έμαπ σπξφήτιξπ πξσ έυει επίγμχρη ςηπ καςάρςαρηπ και δεμ θέλει μα 
γίμει... σπξσογϊπ», ρκέτςηκα ϊςαμ ςημ απξυαιοεςξϋρα. 
 
Mεςοημέμη, εςξιμϊλξγη, τιλική, η σπξφήτια βξσλεσςήπ Aπξρςξλάκη Mιλέμα 
κέοδιζε εϋκξλα ςξμ ρσμξμιληςή ςηπ.  Kσκλξτξοόμςαπ ςα πέμςε ςελεσςαία 
υοϊμια ρςα ραλϊμια ςηπ ενξσρίαπ, ήνεοε πόπ έποεπε μα τεοθεί. Δεμ δίρςαρε 
ςιπ ποξεκλξγικέπ ημέοεπ μα μιλήρει με πξλλά ρςελέυη MME, ζηςόμςαπ υχοίπ 
πεοιρςοξτέπ βξήθεια. «Eίμαι μέα, δεμ έυχ καμέμα, θέλχ ςη βξήθειά ραπ», 
ήςαμ η δική ςηπ άμερη ενξμξλϊγηρη. Όςαμ ξ πξλιςικϊπ ρσμςάκςηπ δεμ ςηπ 
έδιμε και πξλλή ρημαρία, απεσθσμϊςαμ ρςξμ αουιρσμςάκςη ή ακϊμη και ρςξμ 
διεσθσμςή, ϊπχπ ρσμέβη με μεγάληπ κσκλξτξοίαπ ετημεοίδα, γεγξμϊπ πξσ 
εκμεϋοιρε ςξσπ «απϊ κάςχ», αλλά ςελικά χτέληρε ςημ ίδια, καθϊςι δϊθηκε η 
εμςξλή «μα ςη βξηθήρξσμε».  
 
Σςιπ πεοιρρϊςεοεπ πεοιπςόρειπ γιμϊςαμ –ϊπχπ και θα έποεπε– πιρςεσςή. 
Άουιρε έςρι μα εμταμίζεςαι ρε ετημεοίδεπ και καμάλια. Δεμ ήςαμ μϊμξ ασςϊπ 
βέβαια ξ ποξεκλξγικϊπ ςηπ αγόμαπ. Ξεκιμόμςαπ απϊ ςξ ρπίςι ςηπ ρςξ 
Παγκοάςι –ασςή ήςαμ πάμςα η αγαπημέμη ςηπ πεοιξυή– πξλϋ μχοίπ ςξ ποχί 
και γσομόμςαπ ςιπ ποόςεπ ποχιμέπ όοεπ, καςάτεομε κάθε μέοα μα 
επιρκέπςεςαι δϋξ ςοειπ υόοξσπ δξσλειάπ, δϋξ λαψκέπ, πέμςε με δέκα ρπίςια, 
δϋξ πλαςείεπ, δϋξ ρσμερςιάρειπ (ϊλα ασςά καθημεοιμόπ).  
«Γεια ραπ, είμαι η Mιλέμα Aπξρςξλάκη και είμαι για ποόςη τξοά σπξφήτια 
ρςη B’ Aθημόμ με ςξ ΠAΣOK», ήςαμ η ρςεοεϊςσπη τοάρη ςηπ και ςημ έλεγε 
πειρςικά. Όςαμ ςελείχμε ςη Nξμική ρςα ςέλη ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ’80, ξϋςε πξσ 
θα ςηπ πεομξϋρε απϊ ςξ μσαλϊ η πξλιςική. 
Δημξριξγοάτξπ ήθελε μα γίμει, γι’ ασςϊ και κάθε ποχί –ςξσπ ποόςξσπ μήμεπ 
ςξσ 1988– νεκιμξϋρε με υαοά απϊ ςξ Παγκοάςι για ςημ Παλαςιαμή ρςα Nέα 
Λιϊρια. Eκεί, ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ διαδημξςικξϋ οαδιξτχμικξϋ ρςαθμξϋ 
Δίασλξπ 10, ξ Mάκηπ Tοιαμςατσλλϊπξσλξπ, γμχρςϊπ μέυοι ςϊςε για ςα 
ρκίςρα ςξσ ρςα «NEA», νεκιμξϋρε ςη διάρημη καοιέοα ςξσ ρςα ηλεκςοξμικά 
μέρα. Kαι η Mιλέμα δεμ ήςαμ ςίπξςα πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξ κξοιςράκι πξσ 
ήθελε μα δξκιμαρςεί. O κ. Tοιαμςατσλλϊπξσλξπ ςη γμόοιζε απϊ ςα 
καλξκαίοια ρςξμ Λϊγγξ (ςηπ Aυαΐαπ). Mικοή η παοαλία και ϊλξι ξι λξσϊμεμξι 
μια παοέα.  
 
H ποόςη ςηπ ασςή επατή με ςη δημξριϊςηςα δεμ ήςαμ και ιδιαίςεοα 
πεςσυημέμη και μάλλξμ δεμ θα μπξοξϋρε μα είμαι, και ςξ μϊμξ πξσ έμειμε μα 
θσμάςαι ήςαμ η έλεσρη ςξσ Mηςρξςάκη ρςξμ Δίασλξ 10, ςημ ημέοα πξσ είυε 
βάοδια. «Tξσ Mηςρξςάκη πξσ μίληρε ρςξμ Mάκη», βέβαια, αλλά «δεμ 
παοέλειφε μα υαιοεςίρει ϊλα ςα παιδιά ςηπ εκπξμπήπ». Mεςά η Mιλέμα 
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επέλενε ςα ρίγξσοα τςεοά ςηπ Oλσμπιακήπ, ςα ξπξία ςημ έτεοαμ αποϊρμεμα 
μέυοι και ςη Bξσλή. Mερξλάβηρε βέβαια έμαπ υξοϊπ ρσμπςόρεχμ. Σςημ 
Oλσμπιακή πήγε για ρσμξδϊπ εδάτξσπ, αλλά μϊλιπ πήοε ςξ πςσυίξ ςηπ 
δικηγϊοξσ μπήκε ρςξ μξμικϊ ςμήμα, γεγξμϊπ πξσ ςηπ επέςοεφε μια μέοα μα 
ρσμαμςηθεί με ςξμ (μεγαλξδικηγϊοξ) Aμςόμη Bγϊμςζα, ςξμ δικηγϊοξ ςξσ 
Aμδοέα Παπαμδοέξσ, πξσ ήςαμ και ποξψρςάμεμξπ ρςξ μξμικϊ ςξσ γοατείξ 
ρςη Bξσλή. Mε κϋοιξ ποξρϊμ ςημ ςέλεια –για ςα δημξριξωπαλληλικά 
δεδξμέμα– γμόρη ςηπ αγγλικήπ, η κ. Aπξρςξλάκη εμςάυθηκε ςξ τθιμϊπχοξ 
ςξσ 1994 ρςξ μξμικϊ γοατείξ ςξσ ποχθσπξσογξϋ (ρςξ βιξγοατικϊ ςηπ 
αματέοει ςξ 1993, αλλά θα είμαι λάθξπ) και είυε ςημ ξογάμχρη ςχμ επατόμ 
με ςα νέμα γοατεία, με ατξομή κσοίχπ διάτξοεπ ρσμβάρειπ. Kάπξιεπ τξοέπ 
κοαςξϋρε ποακςικά ρςιπ ρσμεδοιάρειπ –ρςη Bξσλή ή ρςξ YΠEXΩΔE– ςηπ 
δισπξσογικήπ επιςοξπήπ για ςα μεγάλα έογα. Aσςή ςηπ η δοαρςηοιϊςηςα 
αματέοεςαι ρςξ επίρημξ βιξγοατικϊ ςηπ χπ ενήπ: «Kυρίως ασχολήθηκε με 
τις συμβάσεις μεγάλωμ έργωμ (Aεροδρόμιο Σπάτωμ, γέφυρα Pίου-Aμτίρριου 
κ.λπ.), έχομτας τη θέση της Γραμματέως στημ Eπιτροπή Mεγάλωμ Έργωμ, το 
αρμόδιο συμτομιστικό διυπουργικό όργαμο» (ςα κεταλαία είμαι ςξσ 
βιξγοάτξσ ςηπ). 
 
Eίμαι ρατέπ ϊςι ξ βιξγοάτξπ ςηπ κ. Aπξρςξλάκη αοέρκεςαι ρςα μεγάλα 
λϊγια, πξσ ϊμχπ δεμ έυξσμ και πξλλή ρυέρη με ςημ ποαγμαςικϊςηςα. 
Παοεμπιπςϊμςχπ, ϊςαμ οχςξϋμ ςημ ίδια «απϊ πϊςε είρςε ρςξ ΠAΣOK; 
» απαμςά «απϊ ςη δεκαεςία ςξσ ’90», εμμξόμςαπ ϊμχπ ςξ 1999, ςξ ςελεσςαίξ 
έςξπ δηλαδή ςηπ δεκαεςίαπ. Σςξ γοατείξ ςηπ ρςξμ δεϋςεοξ ϊοξτξ ςηπ 
Bξσλήπ, ρςξμ υόοξ ςέλξπ πάμςχμ πξσ μξιοαζϊςαμ με άλλξσπ 8-9 δικηγϊοξσπ 
ςξσ μξμικξϋ γοατείξσ, ςη ρσμαμςά (ρςα ςέλη ςξσ ’95) ξ σπξσογϊπ 
Eσάγγελξπ Bεμιζέλξπ, ξ ξπξίξπ μεςά απϊ μία (ακϊμη) ρσμάμςηρη ςηπ 
δισπξσογικήπ επιςοξπήπ για ςα μεγάλα έογα ςημ πληριάζει.  
Eίμαι ςξ νεκίμημα μιαπ τιλικήπ ρυέρηπ πξσ θα έυει ραμ απξςέλερμα ςημ 
στσπξσογξπξίηρή ςηπ. Tημ άμξινη ςξσ 1996 ςηπ ζηςά μα γίμει ρϋμβξσλϊπ 
ςξσ. Σςξ Yπξσογείξ Δικαιξρϋμηπ ρςημ αουή, ρςξ Yπξσογείξ Πξλιςιρμξϋ ρςη 
ρσμέυεια και ρςξ Yπξσογείξ Aμάπςσνηπ ςελεσςαίχπ.  
 
H κ. Aπξρςξλάκη ρςεοιόμει ρςξ πλεσοϊ ςξσ Eσάγγελξσ Bεμιζέλξσ και ϊλξι 
πλέξμ ςημ αμαγμχοίζξσμ χπ ςξμ άμθοχπϊ ςξσ. Tξ ςελεσςαίξ καλξκαίοι 
μάλιρςα, ςξ ζεϋγξπ Bεμιζέλξσ και ςξ ζεϋγξπ Aπξρςξλάκη έκαμαμ μαζί 
διακξπέπ ρςη Σϋοξ. O ποχςξκλαράςξπ ςξσ ΠAΣOK ήςαμ παο’ ϊλα ασςά πξλϋ 
ασρςηοϊπ με ςη Mιλέμα ασςή ςημ άμξινη, απξκαλϋπςξμςαπ λίγεπ όοεπ μεςά 
ςημ ξοκχμξρία ςηπ ϊςι «απϊ ςξ 1995 ςξσ έκαμε ρσμευή παοάπξμα πξσ δεμ 
ςημ εμπιρςεϋεςαι ϊρξ άλλξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ και δεμ ςηπ αμαθέςει πιξ 
ρξβαοά αμςικείμεμα».«Eγό δεμ ςημ εμπιρςεσϊμξσμ», είπε δηλαδή ξ κ. 
Bεμιζέλξπ και για ϊπξιξμ δεμ καςάλαβε, έρπεσρε αμέρχπ μα ποξρθέρει: 
«Aλλά δεμ πειοάζει, γιαςί είμαι ρίγξσοα ρημαμςικϊςεοξ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςημ 
εμπιρςεϋθηκαμ ςϊρξ ξι φητξτϊοξι ςηπ B’ Aθημόμ ϊρξ και ξ 
ποχθσπξσογϊπ».  
 
Σςξ εοόςημα γιαςί ξ ποχθσπξσογϊπ εμπιρςεϋθηκε ςη Mιλέμα Aπξρςξλάκη 
καμείπ απ’ ϊ,ςι ταίμεςαι δεμ έυει κάπξια πειρςική απάμςηρη. Oϋςε η ίδια.  
«H κξιμχμία είυε αμάγκη μα δει μέα ποϊρχπα ρςημ πξλιςική ζχή», είμαι ςξ 
μϊμξ πξσ λέει. Aμ επιμείμειπ («γιαςί ερϋ και ϊυι κάπξιξπ άλλξπ;») ποξρθέςει 
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δειλά: «Nξμίζχ ϊςι εκςιμήθηκε και ξ λϊγξπ μξσ». Tξμ Kόρςα Σημίςη 
ποξρχπικά δεμ ςξμ γμχοίζει. «Tξμ είυα ρσμαμςήρει μϊμξ εθιμξςσπικά, δεμ 
έυξσμε ποξρχπικέπ ή κξιμχμικέπ ρυέρειπ». Tξ πιθαμϊςεοξ είμαι ϊςι ξ 
ποχθσπξσογϊπ νατμιάρςηκε με ςημ αποϊρμεμη εκλξγική επιςσυία ςηπ 
βξσλεσςξϋ, εμό απϊ κάπξιξσπ πιθαμϊμ κξμμαςικξϋπ ςξσ σπξδείυθηκε ςξ μέξ 
πξσ ρημαςξδξςεί η επιςσυία ςηπ.  
 
Πξλλέπ τξοέπ ρ’ ασςή ςη υόοα μια λένη έυει για ςξμ καθέμα και άλλξ 
πεοιευϊμεμξ. Aμαμέχρη για μεοικξϋπ ρημαίμει ασςξμάςχπ Aμδοξσλάκηπ ή 
Bξϋγιαπ, για άλλξσπ ρημαίμει Kξμςξγιαμμϊπξσλξπ ή Σξστλιάπ και για άλλξσπ 
απλόπ Aπξρςξλάκη. Eίμαι πάμςχπ δϋρκξλξ μα ταμςαρςεί καμείπ ϊςι έμαπ 
ποχθσπξσογϊπ κάμει στσπξσογϊ κάπξιξμ πξσ γμχοίζει μϊμξ απϊ 
ςηλεξοάρεχπ ή απϊ διηγήρεχπ, και ϊμχπ έςρι είμαι.  
 
Tα ίδια βεβαίχπ έκαμε και ξ Aμδοέαπ Παπαμδοέξσ, αλλά και ςϊςε ξι 
πεοιρρϊςεοξι ςξ θεχοξϋραμε αδιαμϊηςξ. O θσμϊπ πάμςχπ ςξσ Eσάγγελξσ 
Bεμιζέλξσ ήςαμ μεγάλξπ εκείμξ ςξ απϊγεσμα ςηπ 12ηπ Aποιλίξσ για έμαμ 
επιπλέξμ λϊγξ. Aμαμέμξμςαπ και ξ ίδιξπ ρςξ γοατείξ ςξσ ςη μέα κσβέομηρη, 
είδε «ςη τίλη ςξσ Mιλέμα» μα μαζεϋει ςα ποάγμαςά ςηπ. Λίγα λεπςά 
αογϊςεοα, ξ Γιάμμηπ Zατειοϊπξσλξπ (ξ μέυοι ςϊςε στσπξσογϊπ Aμάπςσνηπ), 
απξυαιοεςόμςαπ ςξμ ποξψρςάμεμϊ ςξσ ςξσ αμέτεοε εμ ςη οήμη ςξσ λϊγξσ ϊςι 
ρςη θέρη ςξσ έουεςαι η Mιλέμα. Σςξ άκξσρμα ςηπ «είδηρηπ» ξ Eσάγγελξπ 
Bεμιζέλξπ έμειμε άτχμξπ και ϊςαμ ρσμήλθε ξι τχμέπ ςξσ ακξϋρςηκαμ 
παμςξϋ. Bεβαίχπ, η κ. Aπξρςξλάκη, πξσ δεμ θέλει ςέςξιξσ είδξσπ μέςχπα, 
έρπεσρε δϋξ μέοεπ μεςά ςημ ξοκχμξρία ςηπ μα ρσμαμςήρει ςξμ Eσάγγελξ 
Bεμιζέλξ ρςξ πξλιςικϊ ςξσ γοατείξ ρςημ ξδϊ Kξσμπάοη ρςξ Kξλχμάκι. 
Kαμείπ δεμ νέοει αμ η παοενήγηρη λϋθηκε. Tξ ρίγξσοξ είμαι ϊςι κι αμ ξ κ. 
Bεμιζέλξπ δεμ ρςαθεί εμπϊδιξ ρςημ πξλιςική καοιέοα ςηπ ποόημ ρσμβξϋλξσ 
ςξσ, είμαι άλλξι πξσ εσυαοίρςχπ θα ςξ επιυειοήρξσμ.  
 
Aκϊμα και ρήμεοα, πξσ έυει καςακαθήρει ξ ποξεκλξγικϊπ κξσομιαυςϊπ, 
σπάουξσμ αοκεςξί ποϊθσμξι μα ρξσ σπεμθσμίρξσμ γεγξμϊςα, ρσμξδεϋξμςάπ 
ςα με μικοά και μεγάλα εοχςημαςικά. Θα επιμείμξσμ ιδιαίςεοα για ςη Nα ρξσ 
επιρημάμξσμ δηλαδή ςημ εϋμξια πξσ έδειναμ ξοιρμέμα ηλεκςοξμικά MME ρςξ 
ποϊρχπξ ςηπ σπξφήτιαπ βξσλεσςξϋ.μ εϋμξια ςηπ ςηλεϊοαρηπ ςξσ ANT1, με 
ςημ εμτάμιρη ςηπ ξπξίαπ άμξινε αλλά και έκλειρε η ςηλεξπςική ςελεσςαία 
ποξ ςξμ εκλξγόμ Παοαρκεσή (η ρημαμςικϊςεοη ίρχπ ποξεκλξγική ημέοα). 
Aοκξϋμ ϊμχπ κάπξιεπ (καλέπ έρςχ) εμταμίρειπ για μα εκλεγεί καμείπ 
ςέςαοςξπ ρςξ φητξδέλςιξ ςξσ ΠAΣOK ςηπ B’ Aθημόμ; Όυι, λέμε ξι 
πεοιρρϊςεοξι. «Όυι αμ δεμ έυξσμ ξογαμχμέμξ μηυαμιρμϊ ρςημ αυαμή B’ 
πεοιτέοεια». 
 
H καλή ρυέρη με ςημ επιςοξπή ξογαμχςικξϋ και με ςξμ σπεϋθσμϊ ςηπ Mιυάλη 
Nεξμάκη είμαι για πξλλξϋπ έμαπ απϊ ςξσπ λϊγξσπ ςηπ επιςσυίαπ ςηπ κ. 
Aπξρςξλάκη, η ξπξία «ρςασοόθηκε» ξμξιϊμξοτα –ποάγμα ρπάμιξ– ρςημ B’ 
πεοιτέοεια. Σςη δσςική Aθήμα είυε ίρχπ έμα ποξβάδιρμα, έυξμςαπ ςημ 
εσθϋμη ςχμ ςξπικόμ ξογαμόρεχμ απϊ ςημ πλεσοά ςξσ ςξμέα ξογαμχςικξϋ, 
αλλά ρςη βϊοεια και ςη μϊςια πόπ είμαι δσμαςϊμ μα πήγε καλά, 
αμαοχςιξϋμςαι ξι ρσμςοϊτξί ςηπ. Πληοξτξοίεπ αματέοξσμ ϊςι ςα ίδια 
εοχςήμαςα ήθελε μα κάμει δημξρίχπ μάλιρςα ξ Eσάγγελξπ Γιαμμϊπξσλξπ 
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(πξσ καςέλαβε ςημ ςελεσςαία θέρη ρςη B’ Aθήμαπ), αλλά ςελικά, 
εμθσμξϋμεμξπ ίρχπ και ςημ πάλαι πξςέ ρςεμή ςξσ ρυέρη με ςη μηςέοα ςηπ, ςξ 
μεςάμιχρε. Όλξι πάμςχπ ξι αμςίπαλξί ςηπ παοαδέυξμςαι ϊςι η κ. Aπξρςξλάκη 
έκαμε έμα πξλϋ ρτιυςϊ απϊ άπξφη ενϊδχμ ποξεκλξγικϊ αγόμα. H ίδια λέει 
ϊςι νϊδεφε μϊμξ 7.000.000 δου., ϊςαμ ςξ ϊοιξ για ςη B’ Aθημόμ ήςαμ 
35.000.000 δου. Kαι λέει αλήθεια, ατξϋ άμξινε μϊμξ έμα εκλξγικϊ κέμςοξ 
ρςημ Kαλλιθέα, ςξ άλλξ ρςημ Πεςοξϋπξλη ςελικά ξϋςε πξσ ςξ εγκαιμίαρε και 
είυε μϊμξ έμα πξλιςικϊ γοατείξ ρςημ Kαςευάκη, εμό ςξ σλικϊ πξσ διέμεμε 
ήςαμ αοκεςά «τςχυϊ» (ϊυι απϊ πλεσοάπ βιξγοατικξϋ βεβαίχπ). 
 
H λιγξμίληςη Mιλέμα Aπξρςξλάκη, ςόοα πξσ ςξ ρκέτςξμαι, ίρχπ μα 
εςξιμαζϊςαμ απϊ καιοϊ για ςιπ εκλξγέπ ςξσ 2000. Άλλχρςε μια (ποόημ απ’ 
ϊ,ςι ταίμεςαι) τίλη ςηπ ιρυσοίζεςαι ϊςι ξ γάμξπ ςηπ με ςξμ ξικξμξμξλϊγξ Γ. 
Δημξλίςρα, ξ ξπξίξπ δξσλεϋει για ςημ Εσοχπαψκή Επιςοξπή και βοίρκεςαι 
ρσμήθχπ εκςϊπ Eλλάδξπ, θϋμιζε πεοιρρϊςεοξ ποξεκλξγική τιέρςα και 
λιγϊςεοξ ςξμ γάμξ μιαπ 33υοξμηπ δημξρίξσ σπαλλήλξσ, έρςχ και ρσμβξϋλξσ 
σπξσογξϋ. Έγιμε ςξ καλξκαίοι ςξσ 1998 ρςη Pηγίλληπ και ρςη δενίχρη ρςξ 
Xίλςξμ ϊλα ςα ποχςξκλαράςα ρςελέυη ςξσ ΠAΣOK έμειμαμ ικαμξπξιημέμα 
απϊ ςημ πεοιπξίηρη, ϊυι ϊμχπ και ξι παλιέπ ςηπ τίλεπ πξσ με δσρκξλία 
βοήκαμ έμα ςοαπέζι μα καθίρξσμ. 
 
Mεςά ςξμ γάμξ η κσοία Aπξρςξλάκη δεμ άλλανε, μϊμξ άουιρε μα ναμξίγει ςα 
μαλλιά ςηπ, πξσ απϊ ρκξϋοα καρςαμά κξμςεϋξσμ μα γίμξσμ ναμθά. 
Eπέρςοεφε μάλιρςα γοήγξοα ρςη θέρη ςηπ ρςξ Yπξσογείξ Πξλιςιρμξϋ —
αμαβάλλξμςαπ για λίγξ ςξ γαμήλιξ ςανίδι ςηπ— για μα παοαρςεί αμ και δεμ 
ήςαμ σπξυοέχρή ςηπ ρςημ σπξγοατή ςηπ «πξλιςιρςικήπ Oλσμπιάδαπ». H 
απϊταρή ςηπ μα είμαι παοξϋρα αμά πάρα ρςιγμή ήςαμ πλέξμ ξοιρςική.  
Λίγξ ποιμ ςιπ εκλξγέπ, διεκδίκηρε με έμςαρη ςη θέρη ςξσ διεσθσμςή ςξσ 
γοατείξσ ςξσ κ. Bεμιζέλξσ. Aμ ςα είυε καςατέοει, μάλλξμ δεμ θα ρκετςϊςαμ 
μα καςέβει σπξφήτια ρςη B’ Aθημόμ… 

 
Y.Γ. Oλξκληοόμξμςαπ ασςϊ ςξ κείμεμξ ρκέτςξμαι, γιαςί ςξ έγοαφα; Όυι ϊςι 
δεμ είμαι αλήθεια ςα ϊρα αματέοξμςαι. Pχςόμςαπ έμαθα πξλλά πεοιρρϊςεοα 
για ςημ κ. Aπξρςξλάκη και έγοαφα μϊμξ ϊρα μπϊοερα μα διαρςασοόρχ και 
ϊρα βέβαια δεμ άπςξμςαι ςηπ ιδιχςικήπ ζχήπ. Παοέλειφα μάλιρςα άλλα, πξσ 
έκοιμα ϊςι έυξσμ μϊμξ αμεκδξςξλξγική ανία. Mξσ είπαμ, απ πξϋμε, ϊςι ρςημ 
παοαλαβή ςξσ Yτσπξσογείξσ (Eμπξοίξσ) απϊ ςξμ κ. Xαοαλάμπξσπ, η μηςέοα 
ςηπ ςαοάυθηκε και αμςέδοαρε μεγαλξτόμχπ ϊςαμ ρσμειδηςξπξίηρε ϊςι η 
κϊοη ςηπ θα ρσμαλλάρρεςαι πια και με υξμςοεμπϊοξσπ! Aλλά έμα ςέςξιξ 
αμάλξγξ ή παοαπλήριξ κείμεμξ θα μπξοξϋρε μα γοατςεί και για ξοιρμέμα 
άλλα κσβεομηςικά ρςελέυη ή βξσλεσςέπ, πξσ βοέθηκαμ ασςή ςημ επξυή 
νατμικά ρςημ ποόςη γοαμμή.…" 
 


