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Λιτό το ταξίδι του Γιώργου
Οαγοραίος λαϊκισμός

δεν αποτελεί αποκλει-
στικότητα της αντιπο-

λίτευσης. Λαμπρές επιδόσεις
στο… σπορ έχει και μερίδα του
ελληνικού Τύπου. Τελευταίο
κρούσμα τα ανυπόστατα μυ-
θεύματα για το κόστος της κυ-
βερνητικής αντιπροσωπείας
στη Νέα Υόρκη το διάστημα α-
πό 18 μέχρι και 23 Σεπτεμβρί-
ου. Αντί του… ενός εκατομμυ-
ρίου ευρώ που «ανακάλυψαν»
κάποια λαγωνικά, το συνολικό
κόστος και για τα 25 άτομα της
αποστολής ήταν 120.000 δολά-
ρια! Και για να σχηματιστεί η
πλήρης εικόνα, ο Γιώργος Πα-
πανδρέου κατέλυσε στο
Meridien και όχι στο Waldorf

Astoria, όπως έγραψαν άλλοι ευ-
φάνταστοι!

Αυτό είναι το αληθινό συνολικό κόστος
της ελληνικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες
για όλους τους κυβερνητικούς –συμπεριλαμβανο-
μένων των συμβούλων και της ασφάλειας– που
βρέθηκαν στην αμερικανική μεγαλούπολη για την
65η γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών. Η επιλογή για μια περιορισμένη σε
μέλη αποστολή, χωρίς περιττά έξοδα και
προσαρμοσμένη στο κλίμα της οικονομικής
κρίσης, αποδείχθηκε στην πράξη. Η ελληνι-
κή αποστολή κατέλυσε στο ξενοδοχείο Le
Parker Meridien, που κατατάσσεται στα τε-
λευταία της λίστας των καλών ξενοδοχείων

της Νέας Υόρκης. Άλλωστε, εκεί κατέλυε
πάντα ο Γ. Παπανδρέου και ως αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως πρόε-
δρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Ο πρωθυπουργός έμεινε στον 32ο όροφο
του Meridien, το ίδιο και ο υπουργός των
Εξωτερικών, Δημήτρης Δρούτσας. Το ξενο-

δοχείο χρεώνει κάτω από τα 430 δολάρια τη βρα-
διά, όταν για τη συγκεκριμένη περίοδο άλλα ξενο-
δοχεία της ίδιας κατηγορίας χρέωναν από 600 και
πλέον δολάρια. Στο Meridien, πέρα από τον πρωθυ-
πουργό και τον υπουργό Εξωτερικών και τους συ-
νεργάτες τους (και την ασφάλειά τους), έμειναν ο υ-

φυπουργός Εξωτερικών Σπύρος
Κουβέλης,ο υφυπουργός Οικονο-
μικών Φίλιππος Σαχινίδης, με ένα
συνεργάτη ο καθένας, ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών, αρμόδιος
για θέματα απόδημου Ελληνι-
σμού, Δημήτρης Δόλλης, (χωρίς α-

στυνομική συνοδεία) και χωρίς συ-
νεργάτη.

Η εξαίρεση στην αποστολή ήταν ο
υπουργός Επικρατείας, με αρμοδιό-
τητα στις επενδύσεις, Χ. Παμπούκης,
ο οποίος επέλεξε το ξενοδοχείο
Pierre στην 5η Λεωφόρο μεταξύ 60
και 61 οδών στο Μανχάταν, ένα
πράγματι ακριβό ξενοδοχείο, της τά-
ξεως των 900 δολαρίων τη βραδιά,
βάσει των τιμών της συγκεκριμένης
περιόδου. Το συγκεκριμένο ξενοδο-
χείο εξυπηρετούσε τους αναγκαίους
όρους για συναντήσεις στην προο-
πτική επενδύσεων. Εκτός κι αν κάποι-
οι πιστεύουν ότι ο καταλληλότερος
χώρος για ραντεβού με τους σεΐχη-
δες είναι κάποιο σουβλατζίδικο στην
Αστόρια. Πέρα από τις συναντήσεις

προετοιμασίας του κατάλληλου χώρου, όλες οι υπό-
λοιπες, συμπεριλαμβανουσών και
αυτών του πρωθυπουργού, έγιναν
είτε στην έδρα των Ηνωμένων
Εθνών, είτε στα γραφεία των ξένων
αντιπροσωπειών. Σε καμία περί-
πτωση δεν παρατέθηκαν δείπνα σε
ξενοδοχεία πολλών αστέρων… με
θέα το Μανχάταν. Ακόμα και για το
μνημόνιο της συνεργασίας με το
Κατάρ, όλη η δουλειά βγήκε από
τον Χάρη Παμπούκη και τον υφυ-
πουργό Σπύρο Κουβέλη, ο οποίος,

όπως αποδείχτηκε, «εξοβε-
λίστηκε» την τελευταία στιγ-
μή, όταν τα πράγματα είχαν μπει στην τελική
ευθεία της υπογραφής. Ωστόσο, ήταν αυτός
που είχε τραβήξει το κουπί των επαφών μέχρι
να μπει «το νερό στο αυλάκι» και το Κατάρ να
στρέψει το βλέμμα του στην Ελλάδα.

Συνολικά τα μέλη της ελληνικής απο-
στολής που ήρθαν στη Νέα Υόρκη με επι-
κεφαλής τον Γ. Παπανδρέου δεν ήταν
πάνω από 25. Κι αν κάποιοι «ευαίσθητοι»
θεωρούν τον αριθμό μεγάλο, ας κάνουν
τις συγκρίσεις με την αντίστοιχη αποστο-

λή του 2006 υπό την τότε
υπουργό Εξωτερικών
Ντόρα Μπακογιάννη και
θα δουν ότι είναι μειωμέ-
νος. Το 2006 τα άτομα
που είχαν έρθει στη Νέα
Υόρκη, όταν η Ελλάδα εί-

χε την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας, ήταν 97 –από τις πολυπληθέστε-
ρες αντιπροσωπείες που βρίσκονταν ε-
κείνη την περίοδο στην Νέα Υόρκη– και
το ξενοδοχείο όπου είχαν καταλύσει ή-
ταν το πολυτελές Waldorf Astoria. Ακο-
λουθεί η επίσημη λίστα.

Οι συγκρίσεις με την αποστολή της Ντόρας
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