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Θάλνο Γξαγνύκεο: Γελ κάζακε ηίπνηα από ην Β’ Παγθόζκην 

πόιεκν  

 

Καη έλα ζύλζεκα πην επίθαηξν από πνηέ…. "Σόζε δεκνθξαηία από ηε ρνύληα 

είρακε λα δνύκε" 

Πεξπαηώληαο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο αληίθξηζα ηελ παξαπάλσ εηθόλα…Καη 

ζθέθηεθα πσο ήηαλ ην πην επίθαηξν ζύλζεκα πνπ έρσ δηαβάζεη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό.  

Πέξα από θνκκαηηθέο ηαπηόηεηεο θαη πηζηεύσ –πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ πιένλ δελ 

ππάξρνπλ θαη ζηα δέθα ζρεδόλ ρξόληα πνπ θάλσ ξεπνξηάδ ηόζν αιαδνληθή θαη 

αδηάιιαθηε Κπβέξλεζε δελ έρσ μαλαδεί…. 

Μόλν νη ρζεζηλέο εμειίμεηο ζαξξώ πσο επηβεβαηώλνπλ ην ζθεπηηθό κνπ…αο ηηο 

παξαζέησ όπσο απηέο γξάθηεθαλ.  

Καη ζα κνπ επηηξέςεηε θαη έλα ζρόιην θάησ από θάζε παξάγξαθν, γηαηί ζηε 

δεκνζηνγξαθία ρξεηάδεηαη ε είδεζε αιιά ην ζρόιην είλαη ην απαξαίηεην ζπζηαηηθό… 

Γπξίζηε πίζω ή απιώο απνιύεζηε 

Έκκεζε απεηιή γηα δηαθνπή ηεο κηζζνδνζίαο ζηνπο απεξγνύληεο ππαιιήινπο ησλ 

ζπγθνηλσληαθώλ ΓΔΚΟ, εάλ δελ δείμνπλ «ππεπζπλόηεηα», «δηαηύπσζε» ηε Γεπηέξα 

ν ππνπξγόο Τπνδνκώλ, θ. Ι. Ραγθνύζεο. Ο ππνπξγόο Τπνδνκώλ θαιεί ηνπο 

ζπλδηθαιηζηέο ησλ κεηαθνξηθώλ εηαηξηώλ λα αλαινγηζηνύλ ηε ζέζε ηνπο θαη λα 

ζηακαηήζνπλ λα επηδηώθνπλ ηνλ θνηλσληθό απηνκαηηζκό.  
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Δπίζεο, γηα πξώηε θνξά ην ππνπξγείν Τπνδνκώλ παξαδέρεηαη όηη ηα επηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ θαη ηνπ ζηδεξνδξόκνπ έρνπλ εθηξνρηαζηεί, 

θάλνληαο ιόγν γηα ηελ «ηξαγηθή αιήζεηα» ηεο ππέξβαζεο ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ 

ειιεηκκάησλ θαηά 150 εθαη. επξώ ζηηο κεηαθνξηθέο ΓΔΚΟ.  

«Σε ζηηγκή πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί δύν θαη εμαγγέινληαη θαη άιιεο 

ζπλδπαζκέλεο θαζνιηθέο 24σξεο ή 48σξεο απεξγίεο ζηηο ΓΔΚΟ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο κε απνηέιεζκα ν πνιίηεο λα κελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηηο βαζηθέο ζπγθνηλσληαθέο δπλαηόηεηεο πνπ ζήκεξα ρξεκαηνδνηεί, είλαη ππνρξέσζε 

ηεο πνιηηείαο λα θάλεη γλσζηή ζηνπο πνιίηεο ηελ πιήξε αιήζεηα όζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ΓΔΚΟ ΜΜΜ» αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

ππνπξγείνπ.  

ρόιην: Η απεξγία απ’ όζν μέξω είλαη ζεκειηώδεο δηθαίωκα ζηνλ εξγαδόκελν. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε όηαλ βάδαηε ηνπο αλζξώπνπο ζωξεδόλ ζηηο ΓΔΚΟ 

ηνπο ππνζρόζαζηαλ θ. Τπνπξγέ δνπιεηά δελ ηνπο είραηε πεη όηη ζα ηνπο δηώρλαηε, 

έηζη δελ είλαη; Όηαλ απηνί νη άλζξωπνη πνπ είλαη ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο θαη 

αληηκεηωπίδνπλ όιε ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ εζείο δελ δείηε γηαηί ζαο 

ζπλνδεύνπλ 4 αζηπλνκηθνί θαη ζαο αλνίγνπλ ηνπο δξόκνπο θαη μαθληθά ηνπο 

πεηάηε ζηελ εθεδξεία ηη ζέιεηε λα θάλνπλ εε; Να ζνπ ρηππήζνπλ θαη παιακάθηα 

θηόιαο θαη λα ζνπ πνύλε επραξηζηώ; Απηνί είλαη νη άλζξωπνη πνπ ζε έθαλαλ 

ππνπξγό. Καη νη πξαθηηθέο γπξίζηε πίζω αιιηώο ζαο απνιύω –κεηαμύ καο θ. 

Ραγθνύζε- δελ παξαπέκπνπλ ζε εξγαζηαθό Μεζαίωλα;; ιέω εγω ηώξα 

Καηέζεζε ν Όζωλαο ηελ κήλπζε  

Η 33ρξνλε θαηεγνξείηαη γηα εμύβξηζε, θαζώο ν πθππνπξγόο θαηέζεζε ηειηθά κήλπζε 

ζε βάξνο ηεο. 

Ο πθππνπξγόο, βαζηθόο κάξηπξαο ηνπ επεηζνδίνπ, δελ παξέζηε ζηελ απηόθσξε 

δηαδηθαζία θαη ην δηθαζηήξην, κεηά από αίηεκα ηεο ππεξάζπηζεο ηεο 33ρξνλεο, 

απνθάζηζε λα εθδηθαζηεί ε ππόζεζε ζηηο 10 Οθησβξίνπ, ώζηε λα παξίζηαηαη θαη ν 

πθππνπξγόο.  

ρόιην: Όιε ε αμηνπξέπεηα ζνπ ππνπξγέ ζίρηεθε από έλα απγό θαη κηα βξηζηά; 

Μηαο πνπ είζαη ππνπξγόο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε έρεηο θάλεη πνηέ κόλνο ζνπ 

ηε δηαδξνκή πνπ θάλω εγώ όηαλ ζρνιάω από ηε δνπιεηά ζηηο 11, από ηελ 

Κνπκνπλδνύξνπ κέρξη ην κεηξό ηεο Οκόλνηαο; Γηα ηελ αμηνπξέπεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ ζθόηωζαλ ηνλ λεαξό παηέξα ζηελ Αραξλώλ γηα κηα 

θωηνγξαθηθή κεραλή έθαλεο ηίπνηα;; ε; 

Πνην πνηνηηθό επίπεδν θ. Βεληδέιε; 

Με ηελ «εξώηεζε – αγόξεπζε» ε δεκνζηνγξάθνο από ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Ηλ - 

Ωλ έζηξεςε επάλσ ηεο όια ηα βιέκκαηα, εθηόο από απηό ηνπ ππνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 

Η Γήκεηξα Γθαινλάθε, ζε έληνλν ύθνο, έθαλε ηελ εμήο εξώηεζε ζηνλ θ. Βεληδέιν: 

"ηελ Διιάδα έρνπκε αθόκα πςειό επίπεδν δσήο. Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ από πνπ 

ην θξίλεηε, όηαλ πιένλ έρνπκε θηάζεη ηα 400 επξώ -εξγαζηαθά εθεί πάηε ηνπο 



δεκόζηνπο ππαιιήινπο. Έρεηε δίθην όηη έρνπκε πςειό επίπεδν δσήο, γηαηί καο 

ρξσζηάεη ε γεξκαλία 1,3 ηξηζ. θαη πάιη μαλαδίλνπκε θαηνρηθό δάλεην ζηε Γεξκαλία 

γηα λα βγάινπλ ιεθηά νη Γεξκαλνί". 

"Αθνύ έρνπκε κηα δεκνθξαηηθή, ειιεληθή θπβέξλεζε, ην 60% ηνπ ειιεληθνύ ιανύ 

δεηάεη εθινγέο. Κάληε εθινγέο ηώξα θύξηε ππνπξγέ! Σώξα εθινγέο"!  

Ο Βεληδέινο δελ ηεο απάληεζε πνηέ…. 

ρόιην: Μηα δεκνζηνγξάθνο, κηα ζπλάδειθνο πνπ αμίδεη…Καιά ηνπ έθαλεο 

Γήκεηξα Γθαινλάθε θαη ιίγα ηνπ είπεο. Καη εύρνκαη ην παξάδεηγκα ζνπ λα 

αθνινπζήζνπκε θη άιινη θαη πάιη κπξάβν… 

 


