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ΚΟΚΚΑΛΩΣΑ χθες το πρωί

μπροστά στην τηλεόραση και κρα-

τώντας τον καφέ στο χέρι, αντί να

πάω να τον πιώ στην βεράντα που

την έλουζε ήδη ο ήλιος, στάθηκα για

μισή ώρα όρθιος και άκουγα τον

Βαγγέλη Βενιζέλο να γνωστοποιεί

αυτά που αποφασίστηκε να γίνουν

και να εξηγεί τα πώς και τα γιατί....

ΧΩΡΙΣ σημειώσεις, χωρίς κομπιά-

σματα, επαναλήψεις ή παραλήψεις

στο λόγο του, είπε πολλά πράγματα

σκληρά με τ' όνομά τους, δικαιολό-

γησε την αναγκαιότητά τους και σί-

γουρα ενέπνευσε μεγάλη μερίδα

του λαού να δεχτεί αρκετά απ' αυτά

προκειμένου να βγεί η χώρα από το

αδιέξοδο και να μην την κληρονομή-

σουν οι νέες γενιές οικονομικά εξα-

θλιωμένη. Το κυριότερο ήτασν ότι

όλα όσα ανέφερε δεν μπορούσες

παρά να τα παραδεχτείς και να τα

δεχτείς, υπό την προϋπόθεση ότι

βλέπεις και λίγο πιό πέρα από

τη μύτη σου, καθώς και από το

άμεσο και συχνά άδικο παραγέ-

μισμα της τσέπης σου.

ΕΙΤΕ ως δημόσιος υπάλληλος, με

θέση, ή και θέσεις χωρίς προσφορά

εργασίας, είτε φοροδιαφεύγοντας,

είτε ξεγελώντας εαυτόν και αλλή-

λους παριστάνοντας τον ανάπηρο

κλπ, κλπ, απαράδεκτα κοινωνικά

(και όχι μόνο ελληνικά) φαινόμενα

που τελειωμό δεν έχουν...

ΟΛΑ αυτά όμως που τόσο σωστά

τοποθέτησε ο Βενιζέλος "μπρος στα

μάτια" και στην σκέψη όσων τον

άκουσαν έπρεπε να είχαν γίνει πολύ

πριν και δεν έγιναν. Αφ' ενός επειδή

δεν βρέθηκε κανείς να τα εξηγήσει

(να τα πουλήσει αν θέλετε) με

σωστό τρόπο στο λαό και αφ' ετέ-

ρου επειδή η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ είναι

ένα από τα κυριότερα χαρακτηρι-

στικά του προκαθήμενου της ελλη-

νικής κυβέρνησης...

ΔΕΝ ξέρω αν και κατά πόσον θα

μπορέσουν να εφαρμοστούν τώρα

στο άψε σβήσε όλα αυτά που εξήγ-

γειλε ο Βενιζέλος και μάλιστα σε

ρυθμό που θυμίζει την αποπερά-

τωση των έργων για τους Ολυμπια-

κούς Αγώνες της Αθήνας, η οποία

έγινε την τελευταία στιγμή και με

πολλαπλάσιο κόστος...

ΟΥΤΕ είναι δυνατόν να επαναλάβω
εδώ όλη την ομιλία Βενιζέλου, τα κυ-

ριότερα σημεία της οποία θα διαβά-

σ ε τ ε

βέβαια, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει

και οι ίδιοι. Εκείνο όμως που πρέπει

να υπογραμμιστεί είναι η τεράστια

διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ευάγ-

γελου Βενιζέλου και Γιώργου Πα-

πανδρέου στα όσα διατυπώνει και

στον τρόπο με τον οποίο τα διατυ-

πώνει ο ένας και ο άλλος..

ΚΑΙ, προς Θεού ας μη νομιστεί ότι
με παρασύρει σε προσωπλατρεία

του Βενιζέλου ο θαυμασμός για της

ευφράδειας που διαθέτει, υποτι-

μώντας ταυτόχρονα τον Παπαν-

δρέου επειδή δεν θεωρείται άριστος

χειριστής της ελληνικής γλώσσας.

Κάθε άλλο! Κι' αυτό επειδή ακρά-

δαντα πιστεύω ότι ο λόγος δείχνει

την σκέψη που τον εκφέρει κι' αν

είναι μπερδεμένος σίγουρα δεν

προέρχεται από τακτοποιημένο

μυαλό - άσε που αν διαβεβαιώνει

για πράγματα που δεν υπάρχουν

(λεφτά) ή που δεν γίνονται (βελ-

τίωση οικονομίας) τότε το μόνο που

μπορεί να υποθέσει κανείς είναι ότι

πρόκειται περί ψεύτη, ή ανοήτου.

ΤΟΣΟ ανόητου που είχε ολό-

κληρο Βενιζέλο στη σαλαμούρα

στον άχαρο ρόλο υπουργού των

(αναπαραγωγικών κατά τον κ.

Πάγκαλο) ΕνόπλωνΔυνάμεων και

ακόμη περισσότερο με την αναγ-

καστική αναβάθμισή του στις

θέσεις Εθνικής Οικονομίας

και αντιπροέδρου της κυβερ-

νήσεως απ' όπου κάνει τον

πρωθυπουργό να μοιάζει με

γελοιογραφία.

ΜΙΑ γελοιογραφία που έχει με-

γάλη ευθύνη για τα χάλια στα

οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα,

μετά από δυό χρόνια συνεχές στρί-

μωγμα του λαού και κυρίως των δι-

καίων πολιτών, (ενώ οι άδικοι το...

χαβά τους) αλλά και πριν από τα

δυό χρόνια με την εκβιαστική πρό-

κληση για εκλογές τα ψέμματα

προς τους ψηφοφόρους και την

επιβάρυνση του ελλείμματος που

απότομα ανέβηκε ακόμη περισσό-

τερο απ' όσο το είχε ο Καραμανλής

και για να κατέβει οι ξένοι ζητούσαν

από τους Έλληνες να... κατεβά-

σουν τα βρακιά τους.

ΚΑΜΠΟΣΕΣ φορές έχω γράψει κι'
έχω πει ότι κρέμασμα θέλουν κι'

Παπανδρέου και ο Καραμανλής.

Για ένα, ίδιο και απλούστατο λόγο

και οι δυό: Ανήλθαν σ' ένα αξίωμα
στο οποίο ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙ-

ΚΑΙΩΜΑ Ν' ΑΝΕΛΘΟΥΝ, γιατί
δεν είχαν τα προσόντα για το

αξίωμα αυτό. Κάτι που το θεωρώ

ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό ! 'Οπως με το
να μπώ στην καμπίνα του πιλό-
του μερικές φορές και στη συνέ-
χεια με διαβεβαιώσεις, χατη-
ράκια και ψευτιές ν' αναλάβω
να πιλοτάρω το αεροσκάφος γε-

μάτο επιβάτες, σ' ένα ταξίδι με σί-
γουρη πτώση από την οποία, ξέρω
ότι θμπορώ και να γλιτώσω πέφτον-

τας μ' αλεξίπτωτο κι' αφήνοντας

τους επιβάτες στην τύχη τους.

ΜΕΤΑ από ένα τέτοιο... κατόρ-
θωμα, θα ήθελα κρέμασμα ή όχι;

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

Ο Σισέ κκκιιι ’’’   οοο   εεεξξξωωωφφφυυυλλλαααρρροοούύύχχχαααςςς   
της ελληνικής κυβέρνησης

Κι’ άλλη ψεύτρα προεκλογικώς 
ΜΑΣ έφαγε ο Βενιζέλος, εύσωμος καθώς είναι όλο το
χώρο και δεν μας άφησε αρκετό για σχολιασμό των πε-
πραγμένων της αρκετά κομψής (αν και διόλου ευειδής)
Τζούλια Γκίλλαρντ που ως  επιλεγμένη και όχι εκλεγμένη
πρωθυργος πληρώνςει καθημερινώς παλιές αμαρτίες και
πρόσφατα λάθη της...

ΑΝ τα καταφέρει να σταθεί ως το τέλος στο αξίωμα που
κατέλαβε αρχικά με τον εκτοπισμό του προκατόχου της
και στη συνέχεια με εξωκομματική βοήθεια θα είναι είναι
θαύμα. Κι’ αυτήν ακριβώς την εξωκομματική βοήθειά δεν
θέλει να χάσει γιατί κάτι τέτοιο θα την πετάξει στα εξ’ ών
συνετέθει...

ΟΠΟΤΕ η εξάκις προεκλογικής διαβεβαίωση   ότι δεν θα
επιβληθεί φόρος ρύπανσης πάει να φέρει,δίονοντας στον
αρχηγό της Αντιπολίτευσης το δικαίωμα να την περιγράφει
αναλόγως και να την περιμένει στη γωνιά

Ο Μπάρρυ Ο’ Φάρρελλ μάς ξεπληρώνει 
ΟΣΟ για τον δικό μας” πρέμιερ ΝΝΟ, Μπάρυ Ο’ Φάρρελ
(Ο’ Βάρελ ίσως του ταίριαζε καλλίτερα)  τι να πει κανείς.
Πάει να ξεπληρώσει ο άνθρωπος τη χάρη που του έκαναν
τα Δυτικά Προάστεια (μέχρι και στο Ρόκντεηλ εξέλεξαν
Λίμπεραλ !!) αναβαθμίζοντας τον χώρο των συγκοινωνιών
τους με τεράστιες δαπάνες. Οι οποίες και  θα συμβάλλουν
στην δημιουργία ελλείματος άνω των 800 εκατομμυρίων

με την
υπόσχεση ότι
τα επόμενα χρόνια
θα έχουμε πλεόνασμα, γύρω
στα 200 εκατομμύρια ετησίως, για μια τριετία.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι ο θησαυροφύλακας της προηγού-
μενης Εργατικής Κυβέρνησης, της Κριστίνα Κενίλυ, είχε
διαβεβαίωσει τοςυ ψηφοφόρους για πλεόνασμα 800 εκα-
τομμυρίων εάν θα παρέμενε στην εξουσία το Εργατικό.
Ποιός οτν πίστεψε όμως;..

ΒΛΕΠΕΤΕ, εκουσίως ή ακουσίως, δεν είναι ανάγκη να
είσαι Παπανδρέου για να λές ψέμματα. Φτάνει απλώς να
είσαι πολιτικός!

Ακούσαμε πρόσφατα - και πάλι τηλεο-
πτικώς - τον Γιώργο Καρατζαφέρη, αν
και αρχηγός αντιπολιτεύομενου κόμμα-
τος, ν’ αναγνωρίζει τα προσόντα του
υπουργού οικονομικών και να χαρακτη-
ρίζει τον Ευάγγελο  Βενιζέλο Σ ι σ έ
της κυβέρνησης του Πασόκ, αναγκά-
ζοντας μας έτσι να “φτιάξουμε” το
ανωτέρω φωτομοντάζ με το κεφάλι του
ευτραφούς πολιτκού στο σώμα του κα-
λογυμνασμένου ποδοσφαιστού. Όσο για
την κυβέρνηση Πασόκ, μπορεί να έχει
στη σύνθεσή της Σισέ, όμως τον ρόλο
του πρώτου στράϊκερ καθώς και του...
κόουτ, τον έχει αναλάβει ο εξωφυλα-
ρούχας της ομάδας.

ΤΡΟΪΚΑ: Φύγαμε, δίνοντας 10 ολόκλη-
ρες μέρες στον Παπανδρέου για να κα-
ταλάβει τι του είπαμε. Αλλά, όπως μα-
θαίνουμε, μόνο ο Βενιζέλος κατάλαβε!


