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Να γιατί είναι το παλιό

ΝΕΕΣ αλλαγές έρχονται σε βιβλία του Δημοτικού, σύμφωνα με υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, πρότεινε αλλαγές στα βιβλία των
Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

Σύμφωνα με την απόφαση, προτείνεται να επικαιροποιηθεί η εικόνα του Προέδρου της
Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στο βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της Ε'
Δημοτικού. Στο ίδιο βιβλίο αντικαθίσταται αναγράφεται και η ψήφος στα 17 αντί 18 χρόνια,
αφού στις επόμενες εκλογές, θα προσέλθουν στις κάλπες παιδιά 17 ετών.

Στο φετινό βιβλίο υπάρχει η φωτογραφία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου
Παπούλια και της κυβέρνησης Καραμανλή.

- Ακολουθούν το σύστημα των παλιών. Πως αλήθεια λένε ότι εκφράζουν το νέο;

Για να θυμόμαστε

ΜΠΟΡΕΙ να έχουν περάσει 65 ολόκληρα χρόνια από τότε, αλλά η ιστορία μιας από τις πιο
τραγικές φιγούρες του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, εξακολουθεί να «καίει».
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Ήταν 27 Νοεμβρίου του 1952 όταν «έσκασε» σαν βόμβα η είδηση: Η Κεντρική Επιτροπή του
ΚΚΕ ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι ο συλληφθείς Πλουμπίδης «είναι από 27ετίας
πράκτορας της Ασφάλειας».

Το ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ είχε καταδικαστεί και από το ίδιο του το κόμμα. Δύο χρόνια
αργότερα, το 195 εκτελέστηκε με ψηλά το κεφάλι.

- Για να θυμόμαστε πόσοι αγωνιστές πήγαν χαμένοι, θύματα της κομματικής ίντριγκας.

Ήταν μια σούπα...

ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ειλικρινείς. Η συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση της (μη) πώλησης των
βλημάτων στην Σαουδική Αραβία δεν ήταν, σε καμιά περίπτωση, «η μητέρα όλων των
μαχών», όπως πομπωδώς προαναγγελλόταν. Δεν ήταν καν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Διότι όλα όσα ακούστηκαν δεν πρόσθεσαν τίποτα σε όσα ήταν γνωστά. Και το επίμαχο
θέμα, δηλαδή αν ο καταγγελλόμενος ως μεσάζοντας, ήταν ή δεν ήταν εκπρόσωπος στη
σαουδαραβικής κυβέρνησης, δεν φωτίστηκε. Και δεν θα μπορούσε να φωτιστεί εφόσον η
συμφωνία των δύο πλευρών δεν έγινε(ακόμα), για να δούμε την υπογραφή τού περί ου ο
λόγος.

- Γιατί, αν μπει αυτή η υπογραφή, τότε η υποψία περί μεσάζοντα, θα έχει επαληθευτεί.

Έχασε την ευκαιρία

ΕΠΕΙΔΗ, λοιπόν, νέα στοιχεία δεν προέκυψαν, μοιραία όλο το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε
στη λυσσαλέα υπεράσπιση του Πάνου Καμμένου από τον Αλέξη Τσίπρα.
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Θα περίμενε κανείς από έναν αριστερό Πρωθυπουργό να αρπάξει την ευκαιρία, που του
πρόσφερε ο Νίκος Φίλης με την επισήμανσή του ότι δεν μπορούμε να πουλάμε όπλα σε μια
χώρα, για να τα χρησιμοποιεί σκοτώνοντας αμάχους σε άλλη χώρα.

- Και να ανακοινώσει ότι ματαιώνεται ή έστω αναβάλλεται η διαδικασία της πώλησης.
Τίποτα.

Το φως και το σκοτάδι

Ο Κ. ΤΣΙΠΡΑΣ πήγε στη Βουλή για ένα και μοναδικό σκοπό: να υπερασπιστεί τον
συγκυβερνήτη του. Σε όλα.

Δεν κράτησε ούτε μια επιφύλαξη, για καμιά πτυχή των δραστηριοτήτων του.

Δεν τον ενδιαφέρει που του λένε ότι έτσι γίνονται ίδιοι.

Δεν τον απασχολεί ότι έτσι του δίνει «λευκή επιταγή για να κάνει τη βρώμικη δουλειά»,
όπως του επισήμανε πολύ εύστοχα η κυρία Γεννηματά.

Ο κ. Τσίπρας πήγε στη Βουλή για «να υπερασπιστεί το φως» (δική του φράση).

- Μόνο που το «φως» εν προκειμένω είναι αυτό που εκπέμπει ο κ. Καμμένος.

Καμία έκπληξη
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ΟΥΔΕΜΙΑ έκπληξη.

Όλα αναμενόμενα.

Χωρίς Καμμένο δεν υπάρχει κυβέρνηση.

Επομένως, το σφιχταγκάλιασμα των δυο τους θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, παρά τα
επιμέρους προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά πυκνά.

Μόνο που τώρα υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά.

Στον σφοδρό πολιτικό έρωτα Τσίπρα – Καμμένου πέφτει πλέον βαριά η σκιά μιας υπόθεσης
που δεν είναι συνήθης. Είναι ένα πιθανολογούμενο σκάνδαλο, που έχει και ηθικές και, για
πρώτη φορά, ίσως ποινικές προεκτάσεις.

- Αν ποτέ διερευνηθούν, ο κ. Τσίπρας δεν θα είναι Πρωθυπουργός, θα έχει άλλες σκοτούρες
και ποσώς θα ενδιαφέρεται για όλα αυτά.

Ενώ ο Καμμένος...

Ασφαλώς θα ενδιαφέρεται -θα καίγεται- ο κ. Καμμένος.

Διότι θα έχει εγκαταλειφθεί από τους σημερινούς συντρόφους του και θα κινδυνεύσει,
εκτός από το να γίνει σάκος του μποξ, να τραβιέται πιθανά σε δικαστικές αίθουσες.

Βλέπετε κατόρθωσε ως να μην όφειλε να γίνει ο πλέον αντιπαθής πολιτικός αντίπαλος
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όλων.

Με τα κατά συρροή ψεύδη του και φυσικά με τις πολλές φαντασιώσεις του.

Ο Πάνος για μια ακόμη φορά χθες απέδειξε το ντεκτιβικό του ταλέντο.

Αφού η υπόθεση πώλησης όπλων στην Σαουδική Αραβία στην οποία προχωράει ο ίδιος,
κατά τον... ίδιο ξεκινά από το 1990!!!!

- Και μετά τρελαίνεσαι....

Μικρά και ενδιαφέροντα

- Αλέξης και Πάνος κοιμήθηκαν μαζί ή ακόμα ζουν χώρια;

- Ε, νομίζω πια μπορούν να μοιράζονται και το Μαξίμου με βάρδιες ή να φτιάξει στον Πάνο
ένα δωμάτιο. Με δικό του μπάνιο.

- Μία συζήτηση στο ύφος του Τσίπρα και στο ήθος του Καμμένου.

- Η συγκίνηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη με τον Καμμένο στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

- «Καθαρή, κρυστάλλινη και διαυγής» η υπόθεση των βλημάτων κατά τον Κατσίκη των
ΑΝΕΛ.
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- Σαν τη φιλία του Αλέξη και του Πάνου

- Τα αστέρια τύπου Κατσίκη και Δημήτρη Καμμένου ελπίζω ότι δεν θα μείνουν εκτός
ΣΥΡΙΖΑ, σωστά;

- Το να απαιτείς συγγνώμη δεν είναι θράσος. Είναι μία λέξη που δεν υπάρχει ακόμα ή
μπορεί να πάρει το όνομα του Τσίπρα.

- Για έναν πολιτικό άνδρα όπως ο Πάνος, η μέρα έχει 25 ώρες.

- Προς τι, λοιπόν, τα γελάκια επειδή έγραψε «τηλεφώνησε μου στις 24.40»;

- Ο τρόπος με τον οποίο διηύθυνε τη συζήτηση η Χριστοδουλοπούλου, επιβεβαιώνει το
«κυρά Τασία».

- Ο δε Βούτσης, παραπέμπει σε συνθήκες και μεθοδεύσεις αμφιθεάτρου.

- Τους έχω ικανούς να ακυρώσουν την πώληση των βλημάτων και να πουν ότι το κάνουν για
τα παιδιά της Υεμένης.

- Θα περίμενε κανείς από έναν αριστερό Πρωθυπουργό να αρπάξει την ευκαιρία, που του
πρόσφερε ο Νίκος Φίλης με την επισήμανσή του ότι δεν μπορούμε να πουλάμε όπλα σε μια
χώρα, για να τα χρησιμοποιεί σκοτώνοντας αμάχους σε άλλη χώρα.

- Αλλά που τέτοια ευαισθησία...

6/6

