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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

«Ο 
αυταρχισμός και η έφεση προς 
τον εξουσιασμό επί του άλλου 
ήταν και είναι πάντα διάχυτοι σε 

καπιταλιστικές, πατριαρχικές κοινωνίες. Τα μέ-
λη του ΜέΡΑ25 υποχρεούνται -ώστε να αλλά-
ξουμε τον κόσμο και να απελευθερώσουμε 
τους συνανθρώπους μας- να βρίσκονται σε 
διαρκή επαγρύπνηση εναντίον κάθε μορφής 
αυταρχικής, πατριαρχικής, εξουσιαστικής συ-
μπεριφοράς εντός των οργάνων του κόμμα-
τος». Το παραπάνω είναι απόσπασμα από το 
καταστατικό του ΜέΡΑ25. Αν τα κόμματα κρί-
νονται και με βάση την τήρηση του καταστα-
τικού τους, το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη 
έχει ήδη αποτύχει. Με αποκλειστικές δηλώ-
σεις τους στη Realnews, δύο κορυφαία στε-
λέχη που αποχώρησαν από το κόμμα, η πλέον 
ανεξάρτητη βουλευτής Κωνσταντίνα Αδάμου 
και ο τέως στενός συνεργάτης του Γ. Βαρου-
φάκη, Νίκος Καραμπάσης, τινάζουν στον αέ-
ρα το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα του ΜέΡΑ25, 
ενώ οι καταγγελίες περί σταλινικού κόμματος 

«Αποπνικτική 
η ατμόσφαιρα 
στο ΜέΡΑ25»
Βαριές καταγγελίες από 
στελέχη και βουλευτές 
που αποχώρησαν από το 
κόμμα Βαρουφάκη

περί τα 15 πρόσωπα, που κανείς δεν ήξερε, και 
έκαναν αυθαίρετα κουμάντο. Σε εκείνη τη συ-
νεδρίαση, ο Γ. Βαρουφάκης φέρεται να ρώτη-
σε ποιοι θα ψηφίσουν με πολιτικό και ποιοι με 
θρησκευτικό όρκο, με την ίδια να επιφυλάσσε-
ται να απαντήσει δύο ημέρες μετά, ενώ τρεις 
συνάδελφοί της δήλωσαν την ίδια ώρα ότι θα 
ορκίζονταν με θρησκευτικό όρκο. Την ημέρα της 
ορκωμοσίας, όμως, ο γραμματέας της Κ.Ο. ανα-
κοίνωσε ότι «θα ψηφίσετε όλοι με πολιτικό όρ-
κο», σε μια κίνηση πρωτοφανούς καταπάτησης 
του δικαιώματος ακόμα και στην ανεξιθρησκία. 

 Νίκος Καραμπάσης
«Αλήτικο περιβάλλον»
Ο Ν. Καραμπάσης, κατά γενική ομολογία όσων 
παρακολουθούν τα πολιτικά δρώμενα, υπήρξε 
ο άνθρωπος που με την επικοινωνιακή στρατη-
γική και τακτική του στις ευρωεκλογές και στις 
εθνικές εκλογές του 2019 κατάφερε ένα μικρό 
θαύμα. Αποχώρησε πριν από περίπου έναν χρό-
νο. Μιλώντας στην «R», o Ν. Καραμπάσης επι-
βεβαιώνει τις καταγγελίες της κ. Αδάμου και της 
κ. Αδαμοπούλου για τοξικό και αντιδημοκρατι-
κό περιβάλλον γύρω από τον Γ. Βαρουφάκη. 

«Οι δύο βουλευτίνες που αποχώρησαν με-
τά από μένα, οι κυρίες Αδάμου και Αδαμοπού-
λου, μίλησαν δημόσια και περιέγραψαν μια 
αποπνικτική κατάσταση και ατμόσφαιρα, που 
διαμορφωνόταν από ένα τοξικό, αντιδραστικό, 
καταπιεστικό, αντιδημοκρατικό, ανελεύθερο και 
σε πολλές εκφάνσεις του αλήτικο περιβάλλον. 
Με bullying και mobbing. Με βρισιές, που βα-
σικά χαρακτηρίζουν όσους τις εκστόμιζαν, όπως 
έγινε και με τον κ. Χατζηνικολάου. Αντιλήφθη-
κα ότι υπήρχαν ‘‘άλλες ατζέντες και προτεραιό-
τητες’’, που, σε συνδυασμό με το αρρωστημέ-
νο κλίμα που περιέγραψαν οι βουλευτίνες, αλ-
λά και πολλά άλλα στελέχη με δημόσιες τοπο-
θετήσεις τους, με ανάγκασαν να αποχωρήσω. 
Παρά τις προειδοποιήσεις που είχα απευθύνει 
και εγγράφως».

Τι έγραψαν όσοι αποχώρησαν 
Αν κάτι προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι 
όσοι αποχώρησαν, σε διαφορετικές μάλιστα 
περιόδους, από το κόμμα καταγγέλλουν την 
ίδια ανήθικη και αντιδημοκρατική συμπεριφο-
ρά εναντίον τους. Το ακριβώς αντίθετο, δηλα-
δή, από αυτό που δήθεν έπρεπε να υπηρετεί το 
κόμμα, με βάση το καταστατικό. 

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αγγελική Αδαμο-
πούλου, στην επιστολή με την οποία γνωστοποί-
ησε την ανεξαρτητοποίησή της στον πρόεδρο 
της Βουλής, αναφέρθηκε σε σοβαρό έλλειμμα 
δημοκρατίας, αξιοκρατίας, ισότητας, υπευθυ-
νότητας και διαφάνειας, πλεόνασμα οικογενει-
οκρατίας και νεποτισμού, πλεόνασμα διακριτι-
κής μεταχείρισης υπέρ συγκεκριμένων βουλευ-
τών και στελεχών. 

Ο δικηγόρος Σερρών και υποψήφιος βου-
λευτής Γιάννης Γιάντσιος φαίνεται ότι διέκρι-
νε πρώτος τι ακριβώς συνέβαινε, αποχωρώ-
ντας νωρίς-νωρίς και καταγγέλλοντας σταλινι-
σμό. «Παλέψαμε μόνοι μας, εκτεθήκαμε επαγ-
γελματικά, κοινωνικά, πολιτικά, φέραμε τις πε-
ρισσότερες ψήφους, γιατί, για να βρεθούμε σε 
ένα σταλινικό κόμμα που διορίζει και δεν εκλέ-
γει. (…) Στρατιώτες, αυτό είναι το δόγμα Βαρου-
φάκη, όχι αγωνιστές, μόνο στρατιώτες έχουν θέ-
ση στο κόμμα», έγραψε χαρακτηριστικά τότε. 

Αλλά και η Μαρία Μποτονάκη, υποψήφια 
βουλευτής στην Α’ Αθηνών, σε επιστολή της 
στην «Αυγή» με τίτλο «Κάναμε λάθος που βά-
λαμε το ΜέΡΑ25 στη Βουλή», αναφέρθηκε σε 
«συστημικό κόμμα που αποτελεί σπουδαίο 
δεκανίκι των πολιτικών εξευτελισμού των πο-
λιτών αυτής της χώρας», που «διοικείται από 
τον ετσιθελισμό των διορισμένων. Σαν πολλοί 
δεν μαζεύτηκαν;».

Κωνσταντίνα Αδάμου

Νίκος Καραμπάσης

Αγγελική Αδαμοπούλου

από άλλα στελέχη που αποχώρησαν επιβε-
βαιώνουν ότι τα λόγια του Γ. Βαρουφάκη εί-
ναι έπεα πτερόεντα.  

 Κωνσταντίνα Αδάμου
«Δεν σεβάστηκαν ούτε 
την εγκυμοσύνη μου»
Η ανεξάρτητη βουλευτής Κ. Αδάμου, η πρώτη 
που αποχώρησε από το κόμμα του Γ. Βαρου-
φάκη, μιλά στην «R» κάνοντας λόγο για «κατ’ 
επίφαση προοδευτικό κόμμα». Η ίδια υποστη-
ρίζει ότι δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτι-
κές, «το αντίθετο ενίοτε», όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρει, δηλώνοντας πως στο κόμμα του 
Γ. Βαρουφάκη έγινε μάρτυρας της «ενός αν-
δρός αρχής» και της αίσθησης ότι όλοι θα πρέ-
πει να συμφωνούν με αυτόν, ο οποίος θεωρεί-
ται «αυθεντία», των έντονων ναρκισσιστικών 
χαρακτηριστικών και της αίσθησης ότι κάποιοι 
είναι λιγότερο ικανοί, γι’ αυτό και μπορεί κα-
νείς να τους κοροϊδεύει. 

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι, όμως, και η καταγ-
γελία της Κ. Αδάμου για σεξιστικού χαρακτήρα 
επιθέσεις την περίοδο που ήταν έγκυος. «Τι θα 
γίνει; Θα είμαστε εμείς εδώ και εσύ θα γεννο-
βολάς;», υποστηρίζει ότι της είπε ωρυόμενος 
άνδρας στέλεχος του κόμματος, προτρέποντάς 
την παρουσία τρίτων, μεταξύ αυτών και του 
γραμματέα του κόμματος, να μείνει στο σπί-
τι της και να δώσει τη θέση της στον επόμενο. 
Η Κ. Αδάμου θυμάται, επίσης, το πρώτο συμ-
βούλιο βουλευτών, στο οποίο παραβρέθηκαν 


