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µας που υποφέρουν, ενώ έχει το κουράγιο 
να δει στα µάτια τούς δανειστές µας και να 
βάλει το πιστόλι πάνω στο τραπέζι των δια-
πραγµατεύσεων µαζί τους, που είχε αποσύ-
ρει ο Γιωργάκης.

Το πρόβληµα µε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δι-
αφορετικές συνιστώσεις του που συχνά συ-
γκρούονται και δηµιουργούν αµφιβολίες 
για τη δυνατότητά του να κυβερνήσει χωρίς 
παρατράγουδα, όπως είδαµε στην  Αυστρα-
λία όταν ήταν οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
το Εργατικό Κόµµα. Ας ελπίζουµε πως η 
γλυκειά γεύση τής εξουσίας θα ηρεµήσει 
τους καλοπροαίρετους αριστερούς ιδεολό-
γους και αν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα µπορέσει 
να κυβερνήσει. 

Επειδή υπάρχει αυτή η ανησυχία για 
τις συνιστώσες στον ΣΥΡΙΖΑ απαντούσα 
σε όσους µε ρωτούσαν να προβλέψω το 
εκλογικό αποτέλεσµα πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
βγει πρώτο κόµµα επειδή υπάρχει µεγά-
λη οργή στο εκλογικό σώµα, αλλά δεν θα 
µπορέσει να σχηµατίσει κυβέρνηση και θα 
ξαναγίνουν εκλογές, αφού ούτε η Ν.∆. θα 
µπορούσε να κυβερνήσει µε το αποδεκα-
τισµένο πια ΠΑΣΟΚ. Τις τελευταίες δυο 
µέρες, όµως, άρχισα να υποπτεύοµαι πως 
ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να κάνει την ανατροπή 
µε αυτοδυναµία στη Βουλή. Οχι µόνο επει-
δή αυτό δείχνουν οι διάφορες δηµοσκο-
πήσεις, αλλά κυρίως γιατί το προβλέπουν 
προφανώς οι µυστικές δηµοσκοπήσεις τής 
Ν.∆., η οποία έχει πανικοβληθεί, αλλά και 
επειδή οι Ευρωπαίοι βλέπουν µε καλύτερο 
µάτι τον Τσίπρα ίσως επειδή γνωρίζουν ότι  

θα πρέπει να συνδιαλλαγούν µαζί του.
Σαν ηγέτης, ο Αντώνης Σαµαράς, ασφα-

λώς θέλει να κερδίσει τις εκλογές τής 25ης 
Ιανουαρίου, αλλά δεν νοµίζω ότι φοβάται 
προσωπικά τις συνέπειες γιατί δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις διαφθοράς εναντίον του, 
ενώ οι πασόκοι έχουν κάθε λόγο να φο-
βούνται έρευνες για διαφθορά. Το ερώτη-
µα είναι πόσο βαθιά θα βάλει το µαχαίρι 
ο Τσίπρας στη δίωξη τής διαφθοράς, για 
ν’ αποκαλυφθούν οι ένοχοι τής τραγωδίας 
που ζει ο ελληνικός λαός. Η ∆ηµοκρατία 
απαιτεί την κάθαρση τού πολιτικού περι-
βάλλοντος που µόλυναν τα λαµόγια µε την 
αδηφαγία τους και ο Τσίπρας έχει καθήκον 
ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτή την λαϊκή  απαίτη-

ση που είναι και το ισχυρότερο προπαγαν-
διστικό όπλο τής Χρυσής Αυγής.

Ποιός θα κερδίσει, λοιπόν, τις εκλογές; 
∆εν γνωρίζω, αν και το πιο πιθανό είναι να 
βγει πρώτο κόµµα ο ΣΥΡΙΖΑ. Οµως, ο ελ-
ληνικός λαός πρέπει να καταλάβει αυτό που 
είπε κάποτε ο Πολ Κίτινγκ, ότι δεν µπορείς 
να κάνεις οµελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. 
Αν οι Ελληνες θέλουν να φάνε οµελέτα στις 
25 Ιανουαρίου, αντί για ένα ξαναζεσταµένο 
φαγητό που τους έχει αηδιάσει, δεν έχουν 
άλλη επιλογή παρά να σπάσουν αυγά επει-
δή, «Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου 
αισθάνονται, ζυγόν δουλείας, ας έχωσι• θέ-
λει αρετήν και τόλµην η ελευθερία», έγραψε 
ο Ανδρέας Κάλβος. 

Ηρθε η ώρα κάθαρσης
στην ελληνική πολιτική;

∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΕΛΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙΣ ΑΥΓΑ!

Μανία
Τί µανία και αυτή τής κυβέρνησης Αµποτ να φορτώσει 
στους φτωχούς και άρρωστους, το βάρος τού εθνικού 
χρέους; Σώνει και καλά οι κοινοί θνητοί πρέπει να 
πληρώσουν από το υστέρηµά τους το έλλειµµα στον 
Προϋπολογιµό, ενώ οι έχοντες και κατέχοντες πα-
ραµένουν ασφαλείς στο απυρόβλητο. H κυβέρνηση 
αναγκάζει τους γιατρούς από την προσεχή ∆ευτέρα 
να χρεώνουν $20 δολάρια τούς ασθενείς για την µεί-
ωση τής πληρωµής τους από το Μέντικερ για ιατρικές 
εξετάσεις. Για να δικαιολογήσει την πονηρή φορο-
λόγηση των ασθενών ο πρωθυπουργός λέει πως οι 
γιατροί αποφασίζουν πόσα χρεώνουν τους ασθενείς 
τους και έπεσε το γέλιο τής αρκούδας µε το ανέκδοτό 
του, αφού κανένας γιατρός δεν είναι διατεθειµένος να 
ζηµιωθεί δεκάδες χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο.
Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει επαναστατήσει µπροστά σ’ 
αυτό το θράσος τής κυβέρνησης και η απόφασή της θ’ 

ανατραπεί από την Γερουσία άλλη µια φορά τον Φε-
βρουάριο, γι’ αυτό θα επαναλάβω το ερώτηµα:
Ο Τόνι Αµποτ ξέρει τί κάνει, ή ντε και καλά έχει απο-
φασίσει να φύγει κακήν κακώς από την πρωθυπουρ-
γία; ∆εν έχει καταλάβει ακόµη πως κάποιος, κάποια 
ή κάποιοι τον οδηγούν µε µαθητική ακρίβεια στον 
πολιτικό αφανισµό του; Ηδη ο Μπιλ Σόρτεν έγινε προ-
τιµητέος πρωθυπουργός χωρίς να έχει κάνει τίποτε 
αξιόλογο ο άνθρωπος. 
Σύµφωνα µε αναλύσεις ειδικών, ο Τόνι Αµποτ έχει 
διορία µικρότερη από έξι µήνες µέχρι τον επόµενο 
Προϋπολογισµό που πρέπει να είναι φιλολαϊκός για 
ν’ ανακάµψει στις δηµοσκοπήσεις πριν του δείξουν 
πόρτα και τον αντικαταστήσει κατά πάσα πιθανότητα η 
φιλόδοξη Τζούλι Μπίσοπ.   

«Ακρα τού τάφου σιωπή»
«Ακρα του τάφου σιωπή στην παροικία βασιλεύει», 

για να παραφράσω τον ∆ιονύσιο Σολωµό, ούτε κου-
νιέται φύλλο και έχω εσάς να µού λέτε πως χάνω τον 
καιρό µου κάνοντας προτάσεις για την ένωση τής πα-
ροικίας. Συµφωνώ πως µε το ζόρι παντρειά δεν γίνε-
ται, αλλά µήπως πες πες το κοπέλι κάνει την κυρά και 
θέλει; Πάντως απορώ, όχι µε την απόρριψη τής ένω-
σης, όσο µε την αδυναµία των ιθυνόντων να βγουν 
και να πουν «όχι, δεν θα ενωθούµε και ας καεί η πε-
ριουσία των οργανώσεών µας». ∆εν τολµούν όµως! 
Αλλά τολµώ εγώ και θα υπάρξει συνέχεια...    

Καλόο!
- Ελα Στέλιο αγόρι µου...
- Λάθος κάνετε!
- Πες µου αγόρι µου σε ποιό λογαριασµό να καταθέ-
σω τα λεφτά;
- Ελα γιαγιά, ο Στέλιος είµαι, γράφεις;

Σ
ε 10 µέρες ο ελληνικός λαός θα 
κληθεί να ψηφίσει ποιό κόµµα 
θέλει να τον κυβερνήσει και το 
ενδιαφέρον κορυφώνεται,  επει-

δή πρόκειται για τις πιο κρίσιµες   ίσως 
εκλογές των τελευταίων 40 χρόνων και 
µε την προοπτική, µάλιστα, να δούµε 
αριστερή κυβέρνηση. Πολλοί φίλοι και 
αναγνώστες µού ζητούν να προβλέψω το 
αποτέλεσµα, που ασφαλώς δεν πρόκειται 
να κάνω ούτε σήµερα για δύο λόγους µε 
κυριότερο ό,τι σε δέκα µέρες µπορούν να 
συµβούν πολλά γεγονότα που µπορούν 
ν’ ανατρέψουν τα σηµερινά δεδοµένα. Ο 
δεύτερος λόγος είναι ότι οι γνώσεις µου 
για την πολιτική στην Ελλάδα είναι στοι-
χειώδεις, αφού δεν έχω ζήσει εκεί και δεν 
µπορώ να κρίνω από προσωπική πείρα. 
Η σχέση µου µε την Ελλάδα αφορά µόνο 
στην αγάπη µου γι’ αυτή την χώρα, την 
αδικηµένη και κακοποιηµένη, γιατί ούτε 
συγγενείς έχω εκεί που θέλω να βολευτούν 
από τα κόµµατα εξουσίας, ούτε ένα τούβλο 
έχω ιδιοκτησία για προσωπικό συµφέρον. 
Οσον αφορά στους φίλους µου που ζουν 
στην πατρίδα δεν γνωρίζω ποιό κόµµα ψη-
φίζουν και ούτε µ’ ενδιαφέρει, επειδή τούς 
φίλους µου κρίνω γι’ αυτό που είναι και 
είµαι υπερήφανος για τη φιλία τους και όχι 
για το ποιό κόµµα ψηφίζουν.

Εχοντας αυτά υπόψη, παρά τις κόντρες 
µου µε τους εγχώριους πασόκους, είχα µια 
ιδιαίτερη συµπάθεια στο ΠΑΣΟΚ επειδή 
ο Αντρέας έκανε πολλές σωστές µεταρ-
ρυθµίσεις, έστω αν έκανε και πολλά λάθη 
επειδή ήταν άνθρωπος και όχι ο Πάπας. 
Οταν έγινε αρχηγός του ο «τεχνοκράτης» 
Σηµίτης απογοητεύτηκα και όταν ο Βενιζέ-
λος το έκανε δεκανίκι τής Ν.∆., µε έχασε. 
Πιστεύω πως η Ν.∆. και το ΚΚΕ είναι κόµ-
µατα αρχών εκ διαµέτρου αντίθετα, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή είναι κόµµατα 
διαµαρτυρίας για την ταπείνωση τής Ελλά-
δας, επειδή δεν είναι δυνατόν να έγιναν εν 
µια νυκτί εκατοµµύρια Ελληνες αριστεροί 
ή φασίστες. Παρόλο που ο Αλέξης Τσί-
πρας είναι αδοκίµαστος, έχει χάρισµα που 
µού θυµίζει Αντρέα, ακόµη και στον τόνο 
τής φωνής του, αλλά µε λιγότερα «ανθρώ-
πινα» ελαττώµατα. Αντίθετα µε τον Αντρέα, 
ο Τσίπρας περιστοιχίζεται από ικανότατους 
συµβούλους που προφανώς ακούει προ-
σεκτικά και είναι η κύρια αιτία τής κάθετης 
ανόδου του στην εκτίµηση των Ελλήνων 
ψηφοφόρων σε τόσο µικρό διάστηµα. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ προβάλει έντονα την κοινωνική 
ευαισθησία του και έχει πρόγραµµα άµε-
σης ανακούφισης την εποµένη των εκλο-
γών για τα εκατοµµύρια συµπατριωτών 


