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τής Ν.∆. (και γι’ αυτό ιδρύθηκε) αν δεν 
εκλεγεί αυτοδύναµη δεξιά κυβέρνηση.
Στις εκλογές τής Κυριακής δεν διακυ-
βεύεται µόνο το εγγύς, τουλάχιστον, 
µέλλον τής πατρίδας µας, αλλά και το 
απώτερο µέλλον τής Ευρώπης, γι’ αυτό 
οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν µε µεγά-
λο ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις 
στην πατρίδα µας. Η Ευρώπη των τρα-
πεζών, τής ανεργίας και τής οικονοµι-
κής κρίσης φοβάται µήπως η αύρα τού 
ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα γίνει καταιγίδα 
αλλαγών µέσα στην Ε.Ε.
Εάν ο Τσίπρας πετύχει τους στόχους του, 
θα γίνει λάβαρο τής αλλαγής για δεκάδες 
εκατοµµύρια ευρωπαίων ανέργων νέων 
και των χρεωκοπηµένων νοικοκυριών, 
γι’ αυτό µια από τις πολλές καταγγελί-
ες εναντίον τού αριστερού ηγέτη, είναι 
ότι σαν 40χρονος και αδοκίµαστος δεν 
έχει την πείρα να κυβερνήσει. Οµως, ο 
πιθανός υπουργός Οικονοµικών σε µια 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης ∆ραγασά-
κης, απάντησε πολύ εύστοχα σ’ αυτή 
την καταγγελία: «η Ελλάδα καταστρά-
φηκε από πολύ έµπειρους πολιτικούς 
και τώρα χρειάζονται νέοι άνθρωποι, οι 
οποίοι έχουν τη βούληση να προσπα-
θήσουν κάτι καινούριο.»

Το πρόβληµα, άλλωστε, δεν είναι η ηλι-
κία και πείρα τού Τσίπρα, αλλά ποιοί 
είναι οι σύµβουλοί του και αυτό αναµφι-
σβήτητα είναι το µεγάλο «ατού» του στα 
οικονοµικά, µε τον ∆ραγασάκη, τον Τσα-
καλώτο και τον Βαρουφάκη, ενώ σε θέ-
µατα ήθους και αρχών έχει δάσκαλο και 
σύµβουλο τον υπερήλικα γίγαντα, Μα-
νώλη Γλέζο. Συγκρίνετέ τους, µε τους... 
συµβούλους και συνεργάτες τού Σαµαρά, 
από τον Μπαλτάκο µέχρι τον Αδωνι και 
τον Βορίδη, αλλά και τον Ευάγγελο Βενι-
ζέλο, για να εξακριβώσετε το χάσµα στην 
ποιότητα.         
Αν υπάρχει κάτι σίγουρο στην ελληνική 
πραγµατικότητα που θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους οι έλληνες ψηφοφόροι είναι 
αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ:
Το 2010 το ελληνικό κράτος έπαψε να 
µπορεί να εξυπηρετεί το χρέος του. ∆υ-
στυχώς η επίσηµη Ευρώπη αποφάσισε 
να προσποιηθεί ότι αυτό το πρόβληµα 
µπορούσε να ξεπεραστεί µε το µεγαλύτε-
ρο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία υπό 
τον όρο δηµοσιονοµικών µέτρων που, 
µε µαθηµατική ακρίβεια, θα συρρίκνω-
ναν το εθνικό εισόδηµα από το οποίο θα 
έπρεπε να αποπληρωθούν τόσο τα νέα 
όσο και τα παλαιότερα δάνεια. Ένα πρό-

βληµα χρεοκοπίας αντιµετωπίστηκε σαν 
να ήταν πρόβληµα ρευστότητας. Υιοθε-
τήθηκε, µε άλλα λόγια, η νοοτροπία του 
κακού τραπεζίτη ο οποίος, αντί να παρα-
δεχθεί ότι δάνειο που παρείχε σε πτω-
χευµένη εταιρεία «έσκασε», την δανείζει 
κι άλλα ποσά προσποιούµενος ότι τα 
παλαιά δάνεια παραµένουν εξυπηρετού-
µενα και επεκτείνονοντας την χρεοκοπία 
στο διηνεκές.
Αν η Ελλάδα ήταν ιδιώτης θα µπορού-
σε να σύρει στα δικαστήρια τούς δανει-
στές της που κυριολεκτικά τής πετούσαν 
εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ χω-
ρίς αντίκρυσµα και εν γνώσει τους ότι η 
πατρίδα µας δεν είχε τη δυνατότητα να 
τα εξοφλήσει. ∆ιερωτώµαι αν και σαν 
κράτος η Ελλάδα θα µπορούσε ν’ απευ-
θυνθεί σ’ ένα διεθνές δικαστήριο για να 
καταγγείλει σαν «απεχθή» και παράνοµα 
αυτά τα δάνεια. 
Τέλος, σύµφωνα µε το εµβατήριο, η 
Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει µε όποιο 
κόµµα εκλεγεί την Κυριακή για να την 
κυβερνήσει, αλλά όχι σωληνωµένη τα 
επόµενα δέκα ή είκοσι χρόνια µέχρι να 
ξυπνήσει από το κώµα, όταν εγώ δεν θα 
ζω για να χαρώ!

Η πατρίδα µας καταστράφηκε από 
ηλικιωµένους και έµπειρους πολιτικούς! 

ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙΡΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α;

Παθητικό τώρα ο Τόνι Αµποτ
Οπως και στις εκλογές στη Βικτώρια που κέρδισαν πανηγυ-
ρικά οι Εργατικοί και ο Λίµπεραλ πρέµιερ τού Κουίνσλαντ, 
Κάµπελ Νιούµαν, δεν θέλει τον οµοϊδεάτη του πρωθυπουρ-
γό, Τόνι Αµποτ, στην προεκλογική εκστρατεία γιατί ο πρω-
θυπουργός µας θεωρείται παθητικό στις Πολιτείες. Χαρα-
κτηριστικά, ο κ. Νιούµαν δεν θέλει ούτε την υπαρχηγό τού κ. 
Αµποτ, Τζούλι Μπίσοπ, αν και είναι πιο δηµοφιλής.
∆εν είναι τυχαίο που οι Λίµπεραλ πολιτειακοί ηγέτες κάνουν 
«ξεπαρεού» τον κ. Αµποτ γιατί το πρόβληµα δεν είναι προ-
σωπικό, αλλά πολιτικό και ο κ. Αµποτ τα έχει κάνει κυριολε-
κτικά µούσκεµα µε τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις του. 
Την µια µέρα υποστηρίζει µε παρρησία να µειωθεί κατά $20 
η πληρωµή των γιατρών από το Μέντικερ για τις εξετάσεις 
ασθενών και την αποµένη την απορρίπτει η υπουργός Υγεί-
ας. ∆εν είναι η πρώτη, ούτε θα είναι η τελευταία υπαναχώ-
ρηση τού πρωθυπουργού γιατί εκ των πραγµάτων θα κάνει 
πολλές άλλες ακόµη και θα πιάσει πάτο στις δηµοσκοπήσεις. 
Ο Τόνι Αµποτ δεν έχει πολλές επιλογές για να διασώσει το 
πολιτικό µέλλον του, εκτός αν γίνονται καθηµερινά τροµο-
κρατικές επιθέσεις από τα τέρατα τού χαλιφάτου. Τα πράγ-
µατα, όµως, είναι πολύ απλά: Η θ’ ακούσει τη φωνή του 
λαού που τον διόρισε στην εξουσία, ή θα φύγει και θάναι 
ντάλα µεσηµέρι.        

Φορολογικά
Ενα από τα χίλια µύρια προβλήµατα που δηµιούργησε ο 
νεοφιλελεύθερος δογµατισµός τής κυβέρνησης Αµποτ, 
είναι η είσπραξη φόρων από τους φοροφυγάδες. Ενώ 
αυτή η κυβέρνηση κυνηγά ανηλεώς τους άνεργους, 
τους συνταξιούχους και τους ασθενείς, αφήνει στο απυ-
ρόβλητο τούς έχοντες και κατέχοντες φίλους της που 
αδίσταχτα αρνούνται να πληρώσουν τους φόρους τους.
Παράδειγµα η µείωση των εφοριακών υπαλλήλων κατά 
4700 µέχρι το 2018 σύµφωνα µε τον διαβόητο προϋπο-
λογισµό τού Τζο Χόκεϊ και του Ματίας Κόρµαν. Αυτή η 
απόφαση προκάλεσε ανασφάλεια µέσα στην Εφορία και 
πολλοί έµπειροι εφοριακοί µε πολλά χρόνια υπηρεσίας 
έχουν ήδη παραιτηθεί µε αποτέλεσµα να έχουν µείνει 
οι νεαροί και χωρίς πείρα υπάλληλοι για ν’ αντιµετωπί-
σουν τους έµπειρους φοροφυγάδες.
Αυτό µού θυµίζει «Ελλάδα», όταν από έλλειψη εφορι-
ακών σταµάτησαν οι έρευνες στις µαρίνες τής χώρας 
για να εντοπιστούν οι φοροφυγάδες ιδιοκτήτες πολυτε-
λέστατων σκαφών.  
 
Σούλα Παναρέτου
Εγραψε η Σούλα Παναρέτου, µια θαυµάσια µαχόµενη 
φεµινίστρια:

«Φοβάµαι ότι εκτός από την οικονοµική, καραδοκεί και η 
πνευµατική πτώχευση και πενία. Ο ηθικός αµοραλισµός. 
Μεταβαίνουµε σε µια κατάσταση πολιτισµικής παλινδρό-
µησης, εξαχρείωσης των ηθών, υπονόµευσης των νοµι-
κών εγγυήσεων...Τα εργαλεία πολιτικής για τους πολίτες 
θυσιάστηκαν στο βωµό της φιλελεύθερης ορθοδοξίας.»

Καλόο!
Ένας Έλληνας και ένας Αιγύπτιος συζητούσαν για τον 
πολιτισµό τους:
«Εµείς έχουµε τις πυραµίδες.»
«Κι εµείς έχουµε την Ακρόπολη.»
«Εµείς σκάψαµε κάτω από τις πυραµίδες και βρήκαµε 
καλώδια.»
«Και τι µ` αυτό;»
«Πάει να πει πως τότε υπήρχαν τηλέφωνα!»
«Κι εµείς σκάψαµε κάτω από την Ακρόπολη και δεν 
βρήκαµε τίποτα.»
«Και τι µ’ αυτό;»
«Πάει να πει πως τότε είχαν κινητή τηλεφωνία!»

Ακόµη ένα:
Πώς πέθανε ο τελευταίος Ιρλανδός µαθητής;
Σκοτώθηκε στο διάβασµα!

Ο
ι εκλογές στην Ελλάδα την προ-
σεχή Κυριακή έχουν προκαλέ-
σει µεγάλο ενδιαφέρον στην 
παροικία µας, αν κρίνω από 

τα µηνύµατα που παίρνω και τις συζητή-
σεις σε πηγαδάκια  µ’ ένα και µόνο θέµα: 
Αν θα κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Ακόµη και οι Νεοδηµοκράτες δεν ανη-
συχούν αν θα χάσουν τις εκλογές, όσο 
αν τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και αρι-
στεροί αµφισβητούν την αξιοπιστία του. 
Γι’ αυτό, σήµερα και στις επόµενες δύο 
εκδόσεις θ’ ασχοληθούµε µε τις εκλογές.
Εµένα προσωπικά µ’ ενδιαφέρει απο-
κλειστικά να κερδίσει τις εκλογές η Ελ-
λάδα µε την ψήφο των παιδιών της που 
θ’ αποφασίσουν το µέλλον τής πατρίδας 
µας και των παιδιών τους. Στις εκλογές 
σε µια δηµοκρατία δεν έχω αντίρρηση 
οι πολίτες να ψηφίζουν µε κοµµατικά 
κριτήρια, αλλά στις εκλογές τής Κυρια-
κής εύχοµαι οι Ελληνες να ψηφίσουν 
µε κριτήριο το εθνικό συµφέρον, που 
ασφαλώς δεν ταυτίζεται µε το συµφέρον  
των τραπεζών και των φοροφυγάδων οι-
κογενειών που διαφεντεύουν το έθνος.
Πάντως, εκείνο που βγάζει µάτι στην 
προεκλογική εκστρατεία µέχρι σήµερα 
είναι η υποκρισία των πολιτικών, που 
νοµίζουν ότι ο ελληνικός λαός πάσχει 
από αλτσχάιµερ και δεν θυµάται τί εί-
παν και τί έκαναν τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια.
Ο Σαµαράς, που θα έσκιζε τα µνηµόνια, 
έγινε φανατικός προστάτης τους και κα-
ταγγέλει σαν ανυπόληπτους τους αντι-
µνηµονιακούς. Ο Βενιζέλος, που έκανε 
το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι τής Νέας ∆ηµοκρα-
τίας λέει τώρα πως η ψήφος στη Νέα ∆η-
µοκρατία είναι χαµένη, αλλά θα τρέξει 
πάλι να γίνει δεκανίκι της αν χρειαστεί. 
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει πολύ νερό 
στο κρασί του, καθώς πλησιάζει η µέρα 
τής κρίσεως. Ο Γιωργάκης προσπαθεί 
να αυτοηρωποιηθεί µε ανοησίες που 
δεν πιστεύει κανείς. Να προσθέσω ότι ο 
Φώτης Κουβέλης ουσιαστικά διέλυσε τη 
∆ΗΜΑΡ µε τις άστοχες κινήσεις του, οι 
ψηφοφόροι τής Χρυσής Αυγής µειώθη-
καν στο ήµισυ όταν είδαν το φως το αλη-
θινό και επέστρεψαν στη βάση τους, ενώ 
το Ποτάµι θα είναι το επόµενο δεκανίκι 


