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ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ψυχικά και πνευµατικά «ζεµα-
τιστεί» κυριολεκτικά, από την κυβερνητική
ελληνοσκοπιανή Συµφωνία και από την α-
κόµη πιό ζεµατισµένη
ΛΑΙΚΗ διαµαρτυρία της
Κυριακής, άϊντε να ψάξεις
και ν’ ασχοληθείς µε ντό-
πια αυστραλιανά θέµατα�

ΟΠΩΣ τις κοµµατικές προετοιµασίες για
επερχόµενες εκλογές, τόσο τις Πολιτει-
ακές, όσο και τις Κοινοπολιτειακές, ή για
τών ακινήτων τις τιµές, που έγιναν πιο
προσιτές, σ’ ωρισµένα προάστεια. Ιδιαί-
τερα για νεαρούς βιοπαλαιστές. Ούτε
για το γεγονός ότι οι αριθµοί κάποιων
εγκληµάτων έχουν µειωθεί σηµαντικά

στην ΝΝΟ τα τελευταία χρόνια, αλλά οι
φυλακές έχουν γεµίσει ασφυκτικά, µ’
αποτέλεσµα και καταδικασµένοι µέ-
νουν� άστεγοι. Κύριον αίτιον των� αυ-
ξήσεων τα πάρε δώσε µε ναρκωτικά.
Ολίγα ή και πολλά. Πάρα πολλά�

ΩΣΤΟΣΟ, όσα κι αν αναφερθούν σε τούτη
τη στήλη για τα περί του ζεµατισθέντος
Συλλαλητηρίου κι όσων συνδέονται µ’ αυ-
τό, λίγος χώρος πρέπει να µείνει για να
συγχαρώ κι εγώ τον Τσιτσιπά για το κατόρ-
θωµά του.
ΦΙΛΟΞΕΝΩ λοιπόν απόψεις από τις καλλί-
τερες που διατυπώθηκαν και διανθίστηκαν

µε µερικά δικά µου επιβεβαιωτικά των δια-
πιστωθέντων.∆ιότι πράγµατι στο προχθε-
σινό συλλαλητήριο έβλεπες ακόµη κι από
µακρυά µια µεγάλη διαφορά στη διάθεση
του κόσµου σε σχέση µε τα προηγούµενα
συλλαλητήρια. Η διαφορά αυτή ήταν ότι
υπήρχε διάχυτη µεγάλη οργή. Πολύ µεγαλύ-
τερη από την προηγούµενη...

ΓΙ’ ΑΥΤΟ και είδαµε µια χούφτα κουκουλο-
φόρους να εισέρχονται µυστηριωδώς φθά-
νοντας ως τη Βουλή και να γίνονται η
απαιτούµενη αφορµή για να δεχτούν τόσοι
άφταιγοι άνδρες γυναίκες γρηές και παι-
διά δακρυγόνα και χηµικά.

ΑΠΟ ΤΙΣ... ΑΡΧΕΣ εντελώς αδιαντροπα γί-
νεται λόγος για πλήθος... µόνο 60.000,ενώ
οι αµερόληπτοι είδαν πολλές εκατοντάδες
χιλιάδες κόσµου. Και δέκα φορές τόσοι δεν
είχαν διακινδυνεύσει να πάνε ΑΝ ΚΑΙ ΘΑ
ΤΟ ΗΘΕΛΑΝ, γνωρίζοντας ότι µπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο την δική τους σωµατική
ακεραιότητα, ή των παιδιών τους.

∆ΙΑΒΑΖΩ ότι: πριν η πολιτική εξουσία
αποφασίσει να αντιµετωπίσει µε µαζική βία
τον ελληνικό λαό, σε µια πρωτοφανή ενέρ-
γεια αστυνοµικής βίας για τα µεταπολιτευ-
τικά χρονικά. Υπό µία έννοια αυτή η µαζική
βία κατά µικρών παιδιών, ηλικιωµένων και
γενικά Ελλήνων πολιτών που διαδήλωναν
ειρηνικά, µπορεί να θεωρηθεί ως το συµβο-
λικό τέλος της Μεταπολίτευσης. Η πολιτική
εξουσία, δια της Αστυνοµίας (αλλά και του
ηµιένοπλου παρακράτους), αποφάσισε να
χτυπήσει την πιο µαζική λαοσύναξη των τε-
λευταίων δεκαετιών. Είναι τραγικό και συ-
νάµα κωµικό να αναφέρεται η Αστυνοµία σε
60.000 ανθρώπους. Από εδώ και στο εξής
τίποτα δεν µπορεί να είναι πια το ίδιο στην
Ελλάδα. Η οργή του λαού ανέρχεται σε νέα
ύψη και αυτό θα έχει αναπόφευκτα µακρο-
πρόθεσµες και τοξικές συνέπειες στην πολι-
τική ζωή του τόπου. Η δε άρνηση της έκ-
φρασής του µέσω δηµοψηφίσµατος οδηγεί
την κατάσταση σε εκτροπή. Και δεν είναι
µόνο η οργή. Είναι µια αίσθηση εγκατάλει-
ψης αλλά και η ολοένα εντεινόµενη αντί-
ληψη στην κοινωνία ότι το πολιτικό σύστηµα
έχει ξεκόψει πλέον ολοκληρωτικά και από-
λυτα από τις λαϊκές µάζες.Ο εθνικός διχα-
σµός δεν έρχεται, έχει ήδη φθάσει. Αυτήν τη
στιγµή, αν θέλουµε να πούµε τα πράγµατα
µε το όνοµά του, θα πρέπει να παραδεχ-
θούµε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ήδη
σε προεµφυλιοπολεµική κατάσταση. Α-
κόµη και αν πράγµατι πιστεύουν ότι κάνουν
τη σωστή επιλογή στο ζήτηµα της Συµφω-
νίας των Πρεσπών θα πρέπει να κατανοή-
σουν ότι η βίαιη επιβολή της στον ελληνικό
λαό θα προκαλέσει συνέπειες στο εσωτερικό
της χώρας, που πιθανώς ούτε καν µπο-
ρούµε να φανταστούµε αυτήν τη στιγµή.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΥΣ
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“Αυτή η συµφωνία χωρίς δηµοψήφισµα
θα οδηγήσει την Ελλάδα σε νέο εµφύλιο”

Άλλες θέσειςΆλλες θέσεις
για υπουργούς στηνγια υπουργούς στην
κυβέρνηση µας είπανκυβέρνηση µας είπαν
ότι δεν πάρχουν...ότι δεν πάρχουν...

Μεγάλε Στέφανε
γράφεις Ιστορία

ΜΑΣ ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ την Κυριακή, όχι
µόνο για τα τεκτενόµενα στο Συλλαλητήριο, αλλά
και για τα δρώµενα στο τερέν του Μέλµπουρνν
Όπεν, όπου αγωνιζόταν ο Τσιτσιπάς εναντίον
του Φέντερερ, βασιλιά του τέννις... ως προχθές,
που του παίρνει τον τίτλο ο 20χρονος Στέφανος.
Μπράβο παλληκάρι µας. Η Ελλάδα χρειάζεται ΑΘΛΗΤΕΣ παγκοσµίου
λάµψης γι’ αναπτέρωση του ηθικού των Ελλήνων ΤΗΣ!

Πάντως το ελληνικό στοιχείο έχει εισχωρήσει και στους Μιλγουόκι Μπακς,
µε τους οποίους αγωνίζετια ο Γιάννης Αντετοκούνµπο, αφού τα «ελάφια»
του αµερικανικού µπάσκετ έχουν αρχίσει να νοιώθουν «γαλανόλευκα».
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το Μιλγουόκι έδωσε συγχαρητήρια στον
Στέφανο Τσιτσιπά για τη µεγάλη νίκη του επί του Φέντερερ. Γράφοντας:
«Ο νέος αστέρας του παγκόσµιου τένις νίκησε τον "Βασιλιά" του αθλήµα-
τος! Συγχαρητήρια Στέφανε Τσιτσιπά! #ToBeContinued» ανέφεραν στα so-
cial media της αµερικανικής οµάδας! Ενώ ο ίδιος ο Στέφανος µετά τη νίκη
του δήλωνε πως νοιώθει ως ο πιό ευτυχισµένος του κόσµου.

ΤΟΥ ΕΥΧΌΜΕΘΑ ΝΑ ΦΤΆΣΕΙ ΩΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ!
Γράφοντας ιστορία ως ο νεώτερος - αν δεν κάνω λάθος - κατακτητής
του Μέλµουρν Όπεν!


