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Προχθές Τετάρτη έγραψα ειρωνικά 
ότι σε θέατρο σκιών έχει μετατρα-
πεί ο Λευκός Οίκος με ένοικο τον 
Ντόναλντ Τραμπ να πρωταγωνιστεί 
στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Ο Κα-
ραγκιόζης Πλανητάρχης», με καρα-
γκιοζοπαίχτη τον Βενιαμίν Νετανιά-
χου.
Για την κατάντια τής πολιτικής 
πραγματικότητας στις ΗΠΑ υπεύθυ-
νο είναι και το Δημοκρατικό Κόμ-
μα, που έδωσε την υποψηφιότητα 
για την προεδρία των ΗΠΑ στην 
αντιπαθέστατη Χίλαρι Κλίντον, αντί 

να εμπιστευθούν τον έντιμο Μπέρνι 
Σάντερς.
Αποτέλεσμα, η μεγαλύτερη στρατι-
ωτική και οικονομική δύναμη στον 
κόσμο να έχει πρόεδρο έναν άξεστο 
κεφαλαιοκράτη και σεσημασμένο 
φαλλοκράτη.   
Ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο δεν 
διαμαρτυρήθηκε για την ειρωνεία 
μου, αλλά έσπευσε να επιβεβαιώσει 
το λόγου μου το αληθές και έγινε 
ρεζίλι των σκυλιών στην οικουμέ-
νη.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον 

Βλαδίμηρο Πούτιν, ύστερα από 
τη συνάντησή τους στο Ελσίνκι, ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε τις 
καταγγελίες των αμερικανικών υπη-
ρεσιών αντικατασκοπίας ότι η Ρω-
σία είναι ένοχη για παρέμβαση στις 
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.
Ο ανιστόρητος Τραμπ είπε πως ο 
Πούτιν τον διαβεβαίωσε ότι η Ρω-
σία δεν έκανε καμία παρέμβαση και 
εξάλλου δεν υπήρχελόγος να το κά-
νει! Δηλαδή, μόνο αν ο Πούτιν ομο-
λογούσε την ενοχή του, ο Τραμπ θα 
πίστευε τις αμερικανικές υπηρεσίες.
Αλλά ο Πούτιν διέψευσε αμέσως 
τον ξερόλα Τραμπ, λέγοντας ότι δεν 
ήθελε να εκλεγεί πρόεδρος η Χίλα-
ρι Κλίντον και αν αυτό δεν είναι αι-
τία για να σταματήσει ο Πούτιν την 
εκλογή τής Χίλαρι, τί άλλο θα μπο-
ρούσε να είναι;
Αλλωστε, στην κοινή συνέντευξη 
Τύπου είδαμε έναν Πούτιν σοβαρό 
και έναν Τραμπ που προσπαθούσε 
να τον κολακέψει. Ο Τραμπ είναι 
ένας bully που πατάει στο λαιμό 
τους αδύνατους και γονατίζει μπρο-
στά στους ισχυρούς. Οπως έκανε 
στην Ευρώπη, προσβάλλοντας χυ-
δαία ιστορικούς φίλους των ΗΠΑ 
και στην Αμερική φυλακίζοντας 
ανυπεράσπιστα παιδάκια μέσα σε 
κλουβιά, για να τιμωρήσει τους 
πρόσφυγες γονείς τους.
Οταν ο κόσμος συγκινήθηκε με το 
κλάμα των παιδιών που αναζητού-
σαν τις μητέρες τους και ξεσηκώ-
θηκε εναντίον του, ο Τραμπ έκα-
νε κωλοτούμπα και ακύρωσε την 
απάνθρωπη απόφασή του.
Δεύτερη και πολύ ακροβατική κω-
λοτούμπα έκανε ο Τραμπ, όταν 
ξεσηκώθηκαν οι Αμερικανοί, ακό-

μη και μέσα στο Κόμμα του, επει-
δή υπονόμευσε τις αμερικανικές 
υπηρεσίες αντικατασκοπίας για να 
αθωώσει τον Πούτιν.
Μπροστά στη γενική κατακραυγή 
και την απειλή να τον ξεσπιτώσουν 
από τον Λευκό Οίκο, δικαιολογή-
θηκε πως έκανε λάθος στη διατύ-
πωση και είπε τα αντίθετα από αυτά 
που εννοούσε. 
Σε δηλώσεις προς τους δημοσιο-
γράφους στον Λευκό Οίκο, όταν 
είπε στο Ελσίνκι «δεν βλέπω για 
ποιον λόγο η Ρωσία θα παρενέβαι-
νε στις αμερικανικές εκλογές», ενώ 
δεν βλέπω για ποιον λόγο ΔΕΝ θα 
παρενέβαινε», υποστήριξε ότι ήταν 
αυτό που ήθελε να πει.
Ο πλανητάρχης που δεν ξέρει τί 
λέει..., αλλά είναι και ψεύτης όταν 
υπερηφανεύεται ότι μόνο χάρις σ’ 
αυτόν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο 
ΝΑΤΟ πλήρωσαν επιπλέον 33 δισ. 
δολάρια και θα πληρώσουν εκατο-
ντάδες άλλα στο μέλλον.
«Το ΝΑΤΟ ήταν ανίσχυρο, αλλά 
τώρα είναι και πάλι ισχυρό (κακό 
για τη Ρωσία). Τα μέσα ενημέρω-
σης μόνο υποστηρίζουν ότι ήμουν 
αγενής με τους ηγέτες, ποτέ δεν 
αναφέρονται στα χρήματα», έγραψε 
ο Τραμπ.
Όπως είναι γνωστό, όμως, οι δαπά-
νες του ΝΑΤΟ έχουν αυξηθεί ήδη 
απ’ το 2014, πριν δηλαδή την πρώ-
τη του συνάντηση με τη Βορειοατ-
λαντική Συμμαχία και είναι άγνω-
στο το πώς προκύπτουν τα 33 δισ. 
δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φημίζεται 
για τη μεγάλη σταθερότητα στις 
απόψεις του και το απέδειξε για 
άλλη μια φορά.

Γι’ αυτό ίσως «οι Ευρωπαίοι σύμμα-
χοι είναι ανήσυχοι», σχολίαζε ο ρε-
πόρτερ του BBC, Anthony Zurcher. 
«Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας είναι αβέ-
βαιες. Και ο αμερικανικός πολιτικός 
κόσμος -ακόμα και η επικοινωνι-
ακή ομάδα του Λευκού Οίκου- εί-
ναι ανάστατος. Τι θα ακολουθήσει; 
Αγνωστο».
«Ο Ντόναλντ Τραμπ χειραγωγείται 
τόσο εύκολα από μια ξένη δύναμη 
ώστε έχει γίνει ουσιαστικά πρά-
κτορας της Ρωσίας», έγραψε σε ένα 
ιδιαίτερα επιθετικό κείμενο ο αρ-
θρογράφος της Independent, Sean 
O’Grady.
«Αφού ταπείνωσε την Ευρώπη, 
ο Τραμπ αναδιπλώθηκε μπροστά 
στον Πούτιν», σημείωνε η ισπανική 
El Mundo.
«Το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικές 
του Τραμπ δεν είναι μόνο ακραίες. 
Είναι επίσης επικίνδυνες και ηθι-
κά ύποπτες. Η Αμερική χρειάζεται 
συμμάχους. Με το να υποσκάπτει το 
σύστημα συμμαχιών των ΗΠΑ και 
να προωθεί “σφαίρες επιρροής” ευ-
νοεί την επέκταση της ρωσικής και 
κινεζικής επιρροής», έγραφαν οι 
Financial Times.
Αλλά, για την ανάδυση μιας «νέας 
τάξης πραγμάτων» έκαναν λόγο και 
αμερικανικά ΜΜΕ. «Είναι η πρώτη 
φορά ύστερα από 70 χρόνια που το 
μέλλον της δημοκρατικής συμμαχί-
ας της Δύσης προσπαθεί να ισορ-
ροπήσει με τόση επισφάλεια και 
ασάφεια μεταξύ χάους και βεβαι-
ότητας», σχολίαζε χθες το CNN, το 
οποίο σε άλλο του άρθρο τόνιζε ότι 
«ο Τραμπ δεν είναι πια ο ηγέτης του 
ελεύθερου κόσμου».

Μόνο ο Βλαδίμηρος Πούτιν γέλασε στην
κωμωδία «Ο Καραγκιόζης Πλανητάρχης»

Ποδόσφαιρο
και μετανάστες

“Το ποδόσφαιρο ενώνει ανθρώπους, αυτό είναι που 
αγαπώ σε αυτό το παιχνίδι”. Αυτά ήταν τα λόγια του 
Αμπουμπακάρ Κόντα, ενός νεαρού μετανάστη από 
την Γκάμπια, που έχει ξεκινήσει ήδη μια νέα ζωή 
στην Ιταλία και επελέγη εφέτος από την UEFA στο 
πλαίσιο της καμπάνιας #EqualGame, που έχει ως 
στόχο όχι μόνο την καταπολέμηση των ρατσιστι-
κών κρουσμάτων στα ευρωπαϊκά γήπεδα αλλά και 
τη συμφιλίωση των φιλάθλων των Γηραιάς Ηπείρου 
με την ιδέα της ποδοσφαιρικής αναζωογόνησης της 
Ευρώπης μέσω των μεταναστών. 

Στο φετινό Μουντιάλ, οι 83 από τους 230 ποδοσφαι-
ριστές 10 ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων ήταν μετα-
νάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς.

Το βαρύ πυροβολικό του Βελγίου, ο Ρομέλου Λου-
κάκου από το Κονγκό μίλησε για τα παιδικά χρόνια 
της φτώχειας και της στέρησης αλλά και την αλλαγή 
νοοτροπίας στην κοινή γνώμη της νέας του πατρί-
δας: “Δεν υπάρχουν αρουραίοι στο διαμέρισμα. Δεν 
κοιμόμαστε πλέον στο πάτωμα. Δεν υπάρχει πλέον 
άγχος. Είμαστε καλά τώρα. Δεν χρειάζεται πλέον να 
τσεκάρουν τις ταυτότητές μας. Ξέρουν τα ονόματά 
μας...”.

Με την πολυφυλετική πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία 
δείχνουν να συμβιβάζονται πλέον ακόμα και οι εθνι-
κιστές της Λεπέν, που, σε αντίθεση με το παρελθόν, 
υποχρεώθηκε προχθές να πανηγυρίσει με τους παί-
κτες που μέχρι πρότινος δεν αναγνώριζε ως συμπα-
τριώτες της. Και το ποδόσφαιρο τελικά αποδεικνύ-
εται ένα πρώτης τάξης αντίδοτο στον ρατσισμό και 
στην ξενοφοβία.

Καλόο!

- Τελικά την θες;

- Η καρδιά μου λέει ναι, το μυαλό μου λέει όχι.

- Τα άλλα όργανα δεν παίρνουν θέση;

Ακόμη ένα:

ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


