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για. Πιο πολύ φοβούνται τις έρευνες για 
να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι τής τραγω-
δίας που ζει ο ελληνικός λαός και ίσως 
καταλήξουν στην φυλακή.

Τα αδέλφια µας δεν χρειάζονται µαγικό 
ραβδί για να σωθούν, αλλά µια κυβέρνη-
ση που θα νιάζεται για τον λαό και όχι για 
τους δανειστές και τις Τράπεζες. Ασφα-
λώς, δεν θα είναι ρόδινα τα πράγµατα τη 
∆ευτέρα το πρωί µε µια κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, γιατί ο δρόµος προς την ανάκαµψη 
και ανάπτυξη θα είναι µακρύς, αφού δεν 
είναι εύκολο να ξανακτίσεις την οικονο-
µία πάνω στα ερείπια που άφησαν πίσω 
τους ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος. Την επο-
µένη των εκλογών θα έρθει, επιτέλους, η 
ελπίδα για εκατοµµύρια απελπισµένους 
Ελληνες και ευτυχώς που δεν ψηφίζουν 
οι Ελληνες τής ∆ιασποράς για να δώ-
σουν, από πλήρη άγνοια τής κατάστασης 
και κοµµατικό φανατισµό, σανίδα σωτη-
ρίας στους πολιτικάντηδες τού δικοµµατι-
σµού που κατέστρεψαν την πατρίδα µας.

Προσωπικά, ούτε εγώ είµαι σίγουρος 
αν ο Αλέξης Τσίπρας θα µπορέσει να 
εφαρµόσει όλα τα φιλόδοξα προγράµµα-

τά του. Αλλά ο ελληνικός λαός θα είναι 
απόλυτα ικανοποιηµένος αν βοηθήσει 
αυτούς που υποφέρουν για να σώσουν 
το σπίτι τους, για να µην τούς κόψουν το 
ηλεκτρικό ρεύµα, για να µην ψάχνουν 
στα σκουπίδια τον άρτον τον επιούσιον, 
για να µην δουλεύουν ανασφάλιστοι και 
προπαντός για να µην χάνει η πατρίδα 
τα µορφωµένα παιδιά της που θα χρει-
αστούν για την ανάκαµψη και ανάπτυξη.

Σίγουρα είναι ευσεβής πόθος η πεποί-

θησή µου πως θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές τής Κυριακής, όχι επειδή µ’ ενδι-
αφέρει προσωπικά, αφού ούτε καν ανή-
κω σ’ αυτό το κόµµα, αλλά επειδή χρειά-
ζεται νέο αίµα ν’ αντικαταστήσει τα τζάκια 
που χρεοκόπησαν την πατρίδα µας. Το 
γεγονός ότι ο εξουσιοµανής Ευάγγελος 
Βενιζέλος λέει πως είναι διατεθειµένος 
να συνεργαστεί και µε τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
ο Πάνος Καµµένος, δείχνει ότι η προσδο-
κία µου έχει ελπίδες να πραγµατοποιηθεί. 

ΣΥΡΙΖΑ ή ακυβερνησία;
ΑΝ ∆ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ Η ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...

Το δηµοψήφισµα τού Παπανδρέου
Στο µεταξύ, ο Γιωργάκης το βιολί βιολάκι µε το διαβόητο δη-
µοψήφισµα που θέλει σώνει και καλά. ∆εν υπάρχει, άραγε, 
κάποιος από τους φωστήρες που τον συµβουλεύουν να τού 
αποκαλύψει ότι το µεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο δηµοψή-
φισµα είναι οι εθνικές εκλογές; Την Κυριακή οι Ελληνες θ’ 
αποφασίσουν αν θέλουν τα µνηµόνια µε τον Σαµαρά, ή να 
διώξουν τη Τρόικα µε τον Τσίπρα. Οι ψηφοφόροι θα έχουν 
την  ευκαιρία στις εκλογές και να κρίνουν µε τη ψήφο τους το 
ρόλο τού Γιωργάκη στην κρίση που τους βασανίζει!    

Η µεγαλύτερη φυγή εγκεφάλων
∆ηµοσίευµα - υπενθύµιση προς τους πολιτικούς και το σύ-
στηµα που γονάτισε την Ελλάδα από τον βρετανικό Guardian. 
Νέοι, ταλαντούχοι και Έλληνες: η µεγαλύτερη «διαρροή εγκε-
φάλων» στον κόσµο» είναι ο τίτλος του δηµοσιεύµατος για τη 
µαζική µετανάστευση νέων Ελλήνων- των «µυαλών» και τα-
λέντων τα οποία εγκατέλειψαν τη χώρα εξαιτίας της κρίσης. Ο 
αποδεκατισµός του πληθυσµού της Ελλάδας είναι ίσως το πιο 
ολέθριο αποτέλεσµα της οικονοµικής κατάρρευσης, η οποία 
έχει κάνει τη χώρα επαίτη µετά από την παραλίγο χρεοκοπία
«Χαρακτηρίστε τους Generation G (από το Greece): νέοι, 
ταλαντούχοι, Έλληνες – και τµήµα µιας από τις µεγαλύτε-
ρες ‘φυγές εγκεφάλων’ σε ανεπτυγµένη δυτική οικονοµία 
στη σύγχρονη εποχή. Καθώς η χώρα οδεύει προς κρίσιµες 
εκλογές  το Σαββατοκύριακο, πάνω από 200.000 Έλληνες οι 
οποίοι έχουν φύγει από τότε που άρχισε η κρίση πριν από πέ-
ντε χρόνια, θα παρακολουθούν από το εξωτερικό. Ο αποδε-
κατισµός του πληθυσµού της Ελλάδας είναι ίσως το πιο ολέ-
θριο αποτέλεσµα της οικονοµικής κατάρρευσης, η οποία έχει 

κάνει τη χώρα επαίτη µετά από την παραλίγο χρεοκοπία».
Από το 2% του πληθυσµού που εγκατέλειψε την Ελλάδα, 
πάνω από τους µισούς πήγαν στη Γερµανία και τη Βρετανία. 
Η µεταναστευτική ροή αυξήθηκε κατά 300% σε σχέση µε τα 
επίπεδα προ κρίσης καθώς η ανεργία των νέων ίπταται σε 
επίπεδα άνω του 50%.
«Είναι µια τεράστια απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου, οι 
επιπτώσεις της οποίας θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές 
την επόµενη δεκαετία» αναφέρει η Αλίκη Μουρή, κοινωνι-
ολόγος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (National 
Centre for Social Research). «Βασικά άνθρωποι που µορ-
φώθηκαν µε µεγάλο κόστος, τόσο για τις οικογένειές τους 
και τα δηµόσιο, εργάζονται πλέον σε πλουσιότερες χώρες, οι 
οποίες δεν έχουν επενδύσει σε αυτούς καθόλου».
Αραγε, διαβάζουν αυτές τις πικρές αλήθειες όσοι µισούν τον 
Αλέξη Τσίπρα επειδή είναι... νεαρός και υποστηρίζουν τούς 
ένοχους τού εγκλήµατος κατά τής πατρίδας µας;   

Μαθήµατα πολιτικής από τον Οµπάµα 
Ακουσα την οµιλία τού προέδρου Μπαράκ Οµπάµα (State Of 
The Union) στο Κογκρέσο και ζήλεψα τούς Αµερικανούς! Θα 
µού πείτε και ο βλαξ Μπους δεν ήταν αµερικανός πρόεδρος; 
Ηταν που να µην ήταν και έκλεισε εκατοµµύρια σπίτια...
Εκείνο που έχει σηµασία είναι πως ο Οµπάµα ανακοίνωσε 
σχέδιά του για να βοηθήσει τη µεσαία τάξη που αντιµετωπίζει 
ακόµη οικονοµικά προβλήµατα, µε έκκληση στο «εχθρικό» 
του  Κογκρέσο να εγκρίνει µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό 
σύστηµα, οι οποίες θα βοηθήσουν τις µικρές επιχειρήσεις. 
Κάτι που αυτή η στήλη υποστηρίζει πολλά χρόνια, επειδή 
είναι απαράδεκτο να πληρώνουν το ίδιο ποσοστό φόρου οι 

κροίσοι και οι µικρές επιχειρήσεις που εργάζονται σκληρά 
για να επιβιώσουν.
Ο Αµερικανός πρόεδρος ετοιµάζει αύξηση φόρου στους 
πλουσιότερους και µε αυτό το εισόδηµα θα ενισχυθουν οι 
µικροµεσαίοι, αλλά στου κουφού Αµποτ την πόρτα, όσο θέ-
λεις βρόντα...

Σειρά έχουν τα Πανεπιστήµια
Τελικά, ο Τόνι Αµποτ και οι στενοί συνεργάτες του υπουργοί 
δεν καταλαβαίνουν τίποτε όταν κτυπούν το κεφάλι τους στον 
τοίχο. Μού θυµίζουν τον τρελό που κτυπούσε το κεφάλι του 
µανιωδώς στον τοίχο και όταν τον ρώτησαν γιατί το κάνει, 
απάντησε επειδή νιώθει ανακούφιση όταν σταµατήσει! Το 
ίδιο και η κυβέρνηση Αµποτ, κτυπάει το κεφάλι της στους 
τοίχους τής Γερουσίας και όταν µατώσει υποχωρεί και νιώ-
θει... ανακούφιση, όπως έγινε µε το Μέντικερ και θα επανα-
ληφθεί τώρα επαναφέροντας στη Γερουσία τον νόµο για την 
απορρύθµιση των πανεπιστηµίων. Οµως, σύσσωµη σχεδόν 
η αντιπολίτευση θα απορρίψει για δεύτερη φορά το νόµο, πα-
ρόλο που η κυβέρνηση έκανε υποχωρήσεις ύψους $2 δις.
Στο µεταξύ, ο κ. Αµποτ βάλλεται µέσα στην Κ.Ο., από βου-
λευτές του που ανησυχούν για το µέλλον τους στην πολιτική. 
Παραµείνετε στο ακουστικό για την συνέχεια...

Καλόο!
- Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
- Και ποιός την φέρνει;
- Μέχρι εκεί ξέρω...
Ακόµη ένα:
Η άλλη γράφει ότι χιονίζει στην Αράχωβα...
Επίσης θάλασσα παρατηρήθηκε στη Σαλαµινα!

Α
ν µεθαύριο Κυριακή επαλη-
θευτούν οι δηµοσκοπήσεις και 
δεν βγεί πρώτο κόµµα η Νέα 
∆ηµοκρατία για να δικαιούται 

το µπόνους των 50 εδρών για να σχη-
µατίσει έστω κυβέρνηση µειοψηφίας, το 
αποτέλεσµα θα είναι µια κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ή ακυβερνησία. Αν δεν σχηµατίσει 
κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας θα γίνουν 
οπωσδήποτε δεύτερες εκλογές και ποιός 
µπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές θα βγάλουν 
κυβέρνηση; Σε µια τέτοια περίπτωση, 
χωρίς εκλεγµένη κυβέρνηση η πατρίδα 
µας θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. 
Πιο πιθανό, πάντως, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
θ’ αναλάβει τη διακυβέρνηση τής πατρί-
δας µας και γι’ αυτό βλέπουµε τους Τα-
λιµπάν πολιτικάντηδες να τροµοκρατούν 
το εκλογικό σώµα, µε απειλές πως οι 
Ελληνες θα πουν το ψωµί - ψωµάκι µε 
κυβέρνηση Τσίπρα. Αλλωστε, ήδη προ-
ετοιµάζονται για την επόµενη µέρα, µε 
ισχυρισµούς ότι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν 
θα πραγµατοποιήσει την υπόσχεσή της 
να τρώνε οι Ελληνες µε χρυσά κουτάλια. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όµως, δεν υποσχέθηκε κάτι 
τέτοιο και το πρόγραµµά του σε πρώτη 
φάση αφορά µόνο την ανακούφιση των 
καταδιωγµένων συνταξιούχων και ερ-
γαζοµένων µε αύξηση τού βασικού µι-
σθού στα 751 ευρώ, την 13η σύνταξη 
για όσους εισπράτουν µικρές συντάξεις, 
την κατάργηση τού διαβόητου ΕΝΦΙΑ, 
τη δωρεάν Υγεία κ.ο.κ. ∆ηλαδή, βασικά 
προβλήµατα τής καθηµερινότητας που 
απάνθρωπα αγνόησαν οι υπάλληλοι 
τής Μέρκελ και των Τραπεζών που κυ-
βερνούσαν µέχρι χθες την πατρίδα µας. 
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι θα δη-
µιουργήσει θέσεις εργασίας τη ∆ευτέρα 
το πρωί για εκατοµµύρια άνεργους που 
δηµιούργησε η Τρόικα µε την ανοχή τού 
Σαµαρά και τού Βενιζέλου. Είπε, όµως, 
ότι θα φορολογήσει τούς µεγαλοκτηµατί-
ες και θα πατάξει την φοροδιαφυγή, αλλά 
δεν είναι αυτό που φοβούνται τα λαµό-


