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Τπν αποθέωσε
Οσοι

βρέθηκαν στην
εκδήλωση που συν
διοργάνωσαν η Ισραηλιτική

Κοινότητα Αθηνών
και η Περιφέρεια Αττικής για
την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων

Εβραίων του Ολοκαυτώματος

τη Δευτέρα μίλησαν
για μια ιδιαίτερα συγκινητική
βραδιά Εμαθα ότι η Ρένα
Δσύρσυ με την ομιλία της
έκλεψε την καρδιά του

προέδρου του Ισραήλ Ρέσυ
βεν Ρίβλιν
Οι κατάσκοποι μου με ενημέρωσαν

ότι μόλις τελείωσε
η Ρένα σ Ρίβλιν σηκώθηκε
όρθιος και τη χειροκροτούσε
ενώ μόλις κατέβηκε από το
βήμα την πλησίασε της έπιασε

το χέρι και της είπε τι
υπέροχος λόγος Και μάλιστα

τρεις φορές

Πηγαδάκι
Πώς πάει τώρα που έχεις

πολύ ελεύθερο χρόνο ρωτούσαν

τον πρώην υφυπουργό
Παιδείας Κώστα Ζσυρόρι

βουλευτές και άλλοι κατά τη

διαρκειατης θεμελίωσης του
Μουσείου Ολοκαυτώματος
Ο πρώην υφυπουργός έφτασε

στον χώρο της εκδήλωσης
και κατευθύνθηκε αμέσως
σε ένα πηγαδάκι που είχε
στηθεί γύρω από τον υπουργό

Μεταφορών Χρήστο Σπίρ
τζη που ήταν γενικά οίο
επίκεντρο των συζητήσεων

Ολοι Σπίρτζπ
Ανάμεσα σε εκείνους που
είχαν τετ α τετ με τον Χρήστο
Σπίρτζη στον χώρο της εκδήλωσης

στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ήταν και ο Γιάννης
Μπουτάρης Λογικό και αναμενόμενο

Εκτός όμως από
τον δήμαρχο της πόλης τον
υπουργό πλησίασε και σ βουλευτής

της ΝΔ στην Λ Θεσσαλονίκης

αλλά και επικεφαλής

της αντιπολίτευσης
στον δήμο Σταύρος Καλαφάτης

Ta μέτωπα στην πόλη
είναι πολλά και έτσι είχαν
την ευκαιρία να τα πουν χωρίς

όμως να βάλουν κάποιο
ειδικό θέμα

Απουσία

Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν
το παρών πολλοί επικεφαλής

οργανισμών της Θεσσαλονίκης

Εντύπωση όμως πρσκαλεσε
η απουσία του προέδρου του
ΟΑΣΘ Στέλιου Παππό o οποίος

είναι καλός φίλος τόσο
του Χρήστου Σπίρτζη όσο και
του Αλέξη Τσίπρα
Οπως απάντησε ο κ Σπίρτζης
ο Στέλιος Παππάς απλά δεν
είχε προσκληθεί στην εκδήλωση

Ισως γι αυτό όλοι να
πλεύρισαν τον αρμόδιο
υπουργό
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