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πολιτική 01

αραδιαστά

Σπεύδε βραδέως 

τώρα…

Ο Αποστολάκης 

το παραδέχθηκε

Ο
Ο ΣυριΖΑ αναδιοργανώνεται. 

Δεν βιάζεται. Τέλη Σεπτέμ-

βρη κυκλοφορεί πολιτική δι-

ακήρυξη και μετά ακολουθεί τρίμηνη 

καμπάνια εγγραφής νέων μελών με 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το 

ψηφιακό κόμμα, το κόμμα της πλατ-

φόρμας (ηλεκτρονικής) ετοιμάζεται. 

Σε λίγο θα ισχύσει το ανοίξαμε και 

οι εγγραφές ξεκίνησαν. Ο Α. Κοτσα-

κάς θα αναλάβει ρόλο στο «άνοιγμα» 

του κόμματος, αν και παλαιάς κοπής 

ο ίδιος θα συμπληρωθεί από ομάδα 

νέων γκατζετάκιδων που θα οδηγή-

σουν τα ηλεκτρονικά κόλπα. Δουζί-

νας, παρασκευόπουλος, μπαλτάς και 

Σπουρδαλάκης θα αναλάβουν να ντύ-

σουν με αμφισβήτηση και συζήτηση 

υψηλού κύρους το νέο κόμμα. Ο Χ. 

Γολέμης ίσως διαφωνήσει. Ίσως να 

επιστρέψουν κι ορισμένοι που είχαν 

απομακρυνθεί τα δύσκολα χρόνια. Έτσι 

γίνεται η σύνθεση. Ο Καρανίκας κάπου 

θα διοριστεί ως μετακλητός…

Φ
θάσαμε πολύ κοντά σε επει-

σόδιο τύπου Ίμια αποκάλυψε 

ο πρώην υπουργός Άμυνας 

ε. Αποστολάκης. παραδέχθηκε στιγμές 

που είδαν το Χριστό φαντάρο δηλαδή. 

Ο Δ. Βίτσας, αρκετά ανανεωμένος και 

ήρεμος, δηλώνει ότι ξέρει πολλά, αλλά 

προτιμά να μην τα λέει. Και μάλιστα 

προχωρά πάρα πέρα: Αφού δεν έγιναν 

γνωστές οι εμπλοκές που υπήρξαν, 

αυτό σημαίνει ότι τις αντιμετωπίσαμε 

καλά και δεν ανησυχήσαμε τον κόσμο.

Λίγο πριν ο Α. Τσίπρας είχε ομολογή-

σει ότι δεν υπάρχει πρωθυπουργός 

που να κοιμάται ήσυχος και να μην 

ανησυχεί ότι μπορεί να γίνει κάποιο 

θερμό επεισόδιο.

Αλήθεια υπάρχει λόγος ανησυχίας για 

τους πολίτες ή να αυξήσουμε την δόση 

ψεκασμού τους;

Η
συγκίνηση έφθασε στο 

κατακόρυφο. Όλο το 

Βελλίδειο σηκώθηκε όρ-

θιο να χειροκροτήσει τον πρώην 

πρωθυπουργό όταν δήλωσε πόσο 

περήφανος νοιώθει για τη Συμ-

φωνία των Πρεσπών, για το θάρ-

ρος που επέδειξε και δεν έκανε 

πίσω μπροστά στο ενδεχόμενο 

πολιτικό κόστος, γιατί η συμ-

φωνία αυτή έλυνε ένα μεγάλο 

εθνικό θέμα. Γιατί τώρα άρχι-

σε να αναγνωρίζεται η ευθύνη 

και η προσφορά του, γιατί τώρα 

ακόμα και η Ν.Δ. δηλώνει ότι θα 

τιμήσει τη συμφωνία, γιατί τώρα 

μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς 

να δέχονται ύβρεις και επιθέσεις 

τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Περή-

φανος ο αρχηγός, περήφανο και 

το πλήθος που κατέκλυζε το Βελ-

λίδειο. Ποιο πλήθος; Οι πρώην 

υπουργοί, γενικοί γραμματείς, 

μετακλητοί,αποσπασμένοι, 

κομματικοί υπεύθυνοι και όλοι 

οι παρατρεχάμενοι της συριζικής 

νομενκλατούρας απ’ όλη την Ελ-

λάδα. Όλοι όσοι πέρασαν καλά 

την τετραετία 2015-2019.

Ο αρχηγός είναι ευχαριστημένος. 

Η παραγγελιά για τη συμφωνία 

με τα Σκόπια, παραγγελιά ΝΑ-

ΤΟ-ΗΠΑ-Γερμανίας, εκτελέστηκε 

και μάλιστα όχι με τόσο κόστος. 

«Από την εκλογική μάχη, βεβαί-

ως βγήκαμε ηττημένοι αλλά ταυ-

τόχρονα βγήκαμε και ισχυροί», 

είπε. Όλα καλά. Περήφανος που 

τσαλαπάτησε την εθνική συνεί-

δηση του πληθυσμού και χάρισε 

την ονομασία Μακεδονία και τον 

προσδιορισμό Μακεδόνες χωρίς 

πολλά-πολλά.

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Γιατί το 

«όλον» δεν σταματά εκεί. Τα σύ-

νορα θα αλλάξουν. Τα Βαλκάνια 

θα μεταμορφωθούν. Ο Τσίπρας 

έχει ενημέρωση, και δεν μπορεί 

να μην ξέρει που αποβλέπουν 

διάφορες προτάσεις που πέφτουν 

στο τραπέζι ή σχέδια που υπάρ-

χουν κάτω από το τραπέζι. Όλη 

η φιλολογία για «Θεσσαλονίκη 

πρωτεύουσα των Βαλκανίων» δεν 

είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται εκ 

πρώτης όψεως. Όχι, δεν είναι μια 

επιλογή κέντρου στην «Βαλκα-

νική Ομοσπονδία» παλιότερων 

σχεδίων. Είναι σχεδιασμός για 

ένα κέντρο οικονομικό-πολι-

τιστικό σε βαλκανική περιοχή 

όπου θα εγκατασταθούν δυνά-

μεις και επιτελεία της δυτικής 

επικυριαρχίας στην περιοχή των 

Βαλκανίων. Η Θεσσαλονίκη είναι 

μια «διαμαντόπετρα» σε αυτούς 

τους σχεδιασμούς. 

Ο νεοραγιαδισμός εκφράζεται 

πλήρως όταν ο πρώην χαϊδεύει 

τα αφτιά των Θεσσαλονικέων: 

«Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλά-

ξαμε το δόγμα για τη Θεσσαλο-

νίκη, όχι το δόγμα του φτωχού 

επαρχιωτισμού να θέλει να συ-

γκριθεί με την πρωτεύουσα, αλλά 

να θέλει να γίνει η πρωτεύουσα 

των Βαλκανίων. Να ανοίξει τις 

αγκαλιές, το βλέμμα της, στα 

σύνορα, στις γειτονικές χώρες 

της Βαλκανικής. Αυτό είναι το 

μέλλον για τη Θεσσαλονίκη». 

Ο Τζ. Πάιατ τριγυρνά συχνά 

στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και οι 

απεσταλμένοι του Βερολίνου. Ο 

Τζιτζικώστας είναι το αγαπημένο 

παιδί όλων, ο Μπουτάρης έχει 

όλες τις επαφές ενεργές. Το μέλ-

λον λαμπρό για κάθε μεταπράτη-

υπηρέτη του γκλομπαλισμού.

Όντως ο Τσίπρας θα προλάβει 

να δει πώς θα εξελιχθεί ο σχεδι-

ασμός και θα βρει μπροστά του 

το «καλό» που έκανε και είναι 

υπερήφανος κιόλας…

Η όρεξη έχει μεγαλώσει: το μο-

ντέλο Πρέσπες να αγκαλιάσει κι 

άλλες περιοχές αμφισβήτησης της 

κυριαρχίας της χώρας…

Βόρεια Μακεδονία των Μακεδόνων
Η περηφάνια της παράταξης Τσίπρα

Η
θεωρούμενη και μοναδική κόρη του Γκρι-

γκόρι ρασπούτιν, μαρία, πέθανε στις 27 

Σεπτεμβρίου του 1977 σε προάστιο του 

Λος Άντζελες. Και μοιάζει φυσικό. 

Ο ρασπούτιν ήταν μυστικοσύμβουλος 

της τσαρικής οικογένειας μέχρι την 

δολοφονία του το 1916. μετά ήρθαν 

άλλα γεγονότα και που θα πήγαινε 

η κόρη του; προς ΗπΑ μεριά. Άρα 

προς τα εκεί να κοιτάξουμε και εμείς. 

Γιατί; Ο βασικός ενορχηστρωτής του 

σκανδάλου Novartis είναι το FBI 

για λογαριασμό των αμερικανικών 

φαρμακευτικών εταιρειών.  Το τε-

ράστιο σκάνδαλο με το φάρμακο 

στην ελλάδα, και το συγκεκριμένο 

της Novartis, πήρε διαστάσεις γιατί 

μπλέχτηκε στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα 

σε ΣυριΖΑ και ν.Δ. Ήταν μεγάλος ο πειρασμός της 

χρησιμοποίησής του, ιδιαίτερα σε μια στιγμή που το 

μακεδονικό έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις (το βράδυ 

του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ο Δ. παπαγγελό-

πουλος βγαίνοντας από το μαξίμου είπε όσα είπε 

για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του 

ελληνικού κράτους και λίγο μετά δόθηκαν ονόματα 

υπουργών, πρωθυπουργών και ανώτατων λειτουργών 

σαν υπεύθυνων του σκανδάλου). υπήρχαν υποσχέ-

σεις από το FBI ότι θα δίνονταν στοιχεία τα οποία 

ποτέ δεν ήρθαν.

Έτσι με την κυβερνητική αλλαγή στην χώρα, αντι-

στρέφεται λίγο η φορά της υπόθεσης και βρίσκεται 

κατηγορούμενος ο ΣυριΖΑ για μια μεγάλη σκευωρία. 

Από το μεγάλο πραγματικό σκάνδαλο 

στην ελλάδα κάποιες σκιές μένουν 

για τον Α. Λοβέρδο ενώ όλοι οι άλλοι 

που εμπλέκονταν έχουν απαλλαγεί. 

Ο Κ. μητσοτάκης διαλέγει να κλείσει 

το θέμα χωρίς μεγάλους κραδασμούς 

και ο Α. Σαμαράς το πυροδοτεί όσο 

μπορεί. με μια έννοια η πρεσβεία 

και το FBI είναι οι βασικοί ρυθμιστές. 

Τώρα ο Δ. παπαγγελόπουλος αναμέ-

νει κάποια στήριξη από τον ΣυριΖΑ. 

Στο χώρο του, την ν.Δ., δεν μπορεί 

να στηριχθεί. Αποτελεί ξένο σώμα. Το 

παρατσούκλι «ρασπούτιν» τού έχει 

αποδοθεί από τον δικαστικό χώρο…

Σταδιοδρομία του Δ. Παπαγγελόπουλου
Ακολούθησε σταδιοδρομία στο δικαστικό σώμα, 

εισερχόμενος στον εισαγγελικό κλάδο το 1983. υπη-

ρέτησε ως εισαγγελέας στις εισαγγελίες πρωτοδικών 

Κορίνθου και Αθηνών, καθώς και στην εισαγγελία 

εφετών Αθηνών, ενώ κατά την περίοδο 2003-2006 

διετέλεσε προϊστάμενος[1] της εισαγγελίας πρωτο-

δικών Αθηνών. Το 2006 τοποθετήθηκε εποπτεύων 

εισαγγελέας στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ορ-

γανωμένου εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφαλείας 

Αττικής και εν συνεχεία και πρόεδρος του Συμβου-

λίου Συντονισμού Ανάλυσης και ερευνών (αρμόδιος 

εισαγγελέας για την τρομοκρατία). Στις 14 ιουλίου 

2009 παραιτήθηκε από αντεισαγγελέας εφετών για 

να τοποθετηθεί διοικητής της εθνικής υπηρεσίας 

πληροφοριών, στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 13 

Οκτωβρίου 2009.

ως εισαγγελέας είχε αναλάβει σημαντικές υποθέσεις 

όπως τη διερεύνηση των φερόμενων ως παράνο-

μων χρηματοδοτήσεων προς τη νέα Δημοκρατία 

(υπόθεση MAYO, μπήκε στο αρχείο το 2002), τη 

διερεύνηση του τροχαίου ατυχήματος των Κεντέρη-

Θάνου, την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση 

της απαγωγής των πακιστανών και άλλες. Για τον 

χειρισμό του σε αυτές τις υποθέσεις έχει επικριθεί 

από μερίδα του τύπου για απραξία. ως προϊστάμενος 

της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών είχε δεχτεί 

σφοδρή κριτική από το πΑΣΟΚ για συνεργασία με 

τη νέα Δημοκρατία ενώ κριτική έχει δεχτεί και από 

τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη.

Τον μάρτιο του 2015 ανέλαβε γενικός γραμμα-

τέας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Τον μάιο του 

2015 διορίστηκε υφυπουργός Δικαιοσύνης στην 

κυβέρνηση Τσίπρα για να αναλάβει στη συνέχεια 

υπουργός Δικαιοσύνης στην υπηρεσιακή κυβέρ-

νηση Θάνου. Τον Σεπτέμβριο του 2015 διορίστηκε 

αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος 

για θέματα διαφθοράς στην κυβέρνηση Τσίπρα. 

(πηγή: Βικιπαίδεια)                                                      Μ.Α.

Ρασπούτιν...

 ❚ του Νίκου Ταυρή


