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κό λαό, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιό-
τεροι. Σε µια χώρα 10 εκατοµµυρίων, 
559 ολιγάρχες κατέχουν πλούτο που 
αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού 
ΑΕΠ της χώρας, ενώ τα κεφάλαια 
που έχουν βγει εκτός χώρας από τους 
«έχοντες» πλησιάζουν σχεδόν το 80% 
του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας. Οι 
υπερδισεκατοµµυριούχοι από 9 αυξή-
θηκαν στους 11 µε την περιουσία τους 
να αυξάνεται από τα 16 δισ. δολάρια 
στα 18 δισ. δολάρια, το πλουσιότερο 
10% του πληθυσµού συγκεντρώνει το 
56,1% του εγχώριου πλούτου από το 
48,6% που συγκέντρωνε το 2007 και 
φυσικά η κρίση για αυτούς ήταν πα-
ράδεισος, ενώ για τους πολλούς κόλα-
ση…
Από προχθές, η Ελλάδα µας βρίσκεται 
επικεφαλής τής ευρωπαϊκής πορείας 
για οικονοµική ανάπτυξη και κοινω-
νική δικαιοσύνη, οι µανδαρίνοι στις 
Βρυξέλλες το γνωρίζουν πολύ καλά και 
ανησυχούν παρά τους λεονταρισµούς 
τους. Οµως, δεν αρκεί µια εκλογική 
νίκη, έστω θριαµβευτική, για να δουν 
ξαστεριά οι Ελληνες, που πρέπει ν’ 
ανασκουµπωθούν µε αισιοδοξία για το 
µέλλον, να βάλουν πλάτη και να τρα-
βήξουν κουπί για να σηκωθεί η γονα-
τισµένη πατρίδα µας. Ο Τσίπρας δεν 
έχει το χρυσό ραβδί, όπως χλευάζουν 

οι εθισµένοι στο πελατειακό κράτος τού 
δικοµµατισµού και οι φανατισµένοι, 
που ευτυχώς µειώθηκαν δραστικά την 
Κυριακή και παραµερίστηκαν από τον 
χείµαρρο τής αλλαγής.
Αλλά κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ µας προδώσει; 
Αναδηµοσιεύω µεταχρονισµένη την 
απάντηση τού  «Πιτσιρίκου» στο διαδί-
κτυο:
«∆ιαπιστώνεις ότι υπάρχει προβλη-
µατισµός για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ 
µετά τις εκλογές – αν θα τηρήσει αυτά 
που λέει στο πρόγραµµά του. Κανένας 
Έλληνας δεν εµπιστεύεται κανέναν – 
µάλλον επειδή κανείς δεν κρατάει τον 
λόγο του, πιστεύει ότι και οι άλλοι δεν 
θα τον κρατήσουν. Για να πεις τι θα 
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ µετά τις εκλογές, θα 
πρέπει να κάνεις την υπόθεση πως 
όλα στον πλανήτη θα παραµείνουν 
όπως είναι σήµερα – θα µείνουν ακί-
νητα. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να 
συµβεί. Οι πολίτες ψηφίζουν πού και 
πού, οι αγορές ψηφίζουν κάθε µέρα. 
Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί 
να σε προδώσει γιατί, για να σε προ-
δώσει κάποιος, πρέπει να είναι φίλος 
σου. ∆εν µπορεί να σε προδώσει ένας 
άγνωστος, ούτε ένας περαστικός. Πότε 
πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει φίλος 
σου; Πότε πρόλαβες να τον αγαπήσεις 
αυτόν και τις ιδέες του; Μέχρι χτες 

δεν ήξερες ότι υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ψήφιζες ΠΑΣΟΚ ή Νέα ∆ηµοκρατία 
µονοκούκι, για να «τακτοποιηθούν» 
οι υποθέσεις σου. Άρα, εσύ πρόδω-
σες. Και τη χώρα και τον εαυτό σου. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ -ως επιλογή στις εκλογές- 
ήταν αυτό που λέµε «έκανε την ανάγκη 
φιλοτιµία». ∆εν είχες τι άλλο να ψη-
φίσεις και ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ. Με την 
ελπίδα να τα καταφέρει. Αλλά το αν 
θα τα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξαρτη-
θεί από σένα. Ακόµα κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν τα καταφέρει, οι εξελίξεις θα είναι 
πολύ θετικές. Για την ακρίβεια, το κα-
λύτερο για τη χώρα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 
να µην τα καταφέρει. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, οι Έλληνες θα αναγκαστούν 
να γίνουν συνειδητοί πολίτες και να 
πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους 
αντί να παρακολουθούν κόµµατα και 
πολιτικούς να δρουν ανεξέλεγκτα και 
αυτοί να αρκούνται στα βρισίδια, τις 
µούντζες και τις κατάρες. Μαζί µε τα 
δικαιώµατά µας, πρέπει να αναλάβου-
µε και τις ευθύνες µας. Βέβαια, αυτό 
απαιτεί κάποια αυτοεκτίµηση. Επί 
χρόνια, ακούς διάφορους να λένε «και 
ποιος θα κυβερνήσει αν δεν κυβερνή-
σει ο Παπανδρέου, ο Καραµανλής και 
οι άλλοι πατερούληδες;».
Μα, εµείς. Εµείς θα κυβερνήσουµε. 
Εσύ, εγώ, ο άλλος. Όλοι.»   

Ο λαός αποφάσισε 
και η ελπίδα νίκησε

ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Το ενδιαφέρον για τις εκλογές
Κάθε προηγούµενο ξεπέρασε το ενδιαφέρον για την κά-
λυψη των ελληνικών εκλογών. Σύµφωνα µε επικαιρο-
ποιηµένα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης 
και Προβολής, στο Ζάππειο Μέγαρο ήταν προχθές διαπι-
στευµένοι 1.015 δηµοσιογράφοι, ανταποκριτές, παρατη-
ρητές από ξένες χώρες και εκπρόσωποι διπλωµατικών 
αντιπροσωπειών προκειµένου να παρακολουθήσουν τα 
αποτελέσµατα των εκλογών.
Ανευ προηγουµένου και το ενδιαφέρον στην παροικία για 
τις εκλογές, όχι βέβαια, για το Πασόκ και τη Ν.∆., αλλά για 
το ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχούσαν αν θα σχηµατίσει κυβέρνηση 
οι φίλοι του, ανησυχούσαν για τον ίδιο λόγο και οι εχθροί 
του(!), επειδή είχαµε συνηθίσει στα εκλογικά ντέρµπι Πα-
σόκ - Ν∆, αλά Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός...
Τώρα µπήκε στο παιχνίδι ο πιτσιρικάς και πού να τον φτά-
σουν τα κουρασµένα παληκάρια τής συµφοράς. Περιµένετε 
αλλαγές στις ηγεσίες Ν.∆. και Πασόκ, παρόλο που Σαµαράς 
και Βενιζέλος θα διεκδικήσουν πάλι την προεδρία επειδή 
υπάρχουν κάποια προνόµια για τους αρχηγούς κοµµάτων...  

Θεόδωρος Πάγκαλος
Είναι πραγµατικά ωραίο να διαπιστώνει κανείς ότι η αισι-
οδοξία, το «χιούµορ» και η χαρά- εν αντιθέσει µε τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού- συνεχίζουν να 
κατακλύζουν τον κύριο Πάγκαλο! Έναν πολιτικό, ο οποίος 
έχει συµµετάσχει από διάφορα πόστα- στη διακυβέρνη-
ση- που έφερε τη χώρα στη σηµερινή τραγική κατάσταση. 
Έναν πολιτικό που έχει διατελέσει Υφυπουργός Εµπορί-
ου, Υφυπουργός Εξωτερικών,  Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Πολιτισµού και Αντι-
πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης! Έναν πολιτικό που 
πρωταγωνίστησε στην κρίση των Ιµίων. Έναν πολιτικό, ο 
οποίος (σύµφωνα και µε το βιβλίο των Μιχάλη Ιγνατίου 
και Αθανάσιου Έλλις), απεδέχθη τις αµερικανικές πιέσεις 
για την απόσυρση της ελληνικής σηµαίας από τα Ίµια, η 
οποία- όπως µας πληροφόρησε- καταστράφηκε από τους 
ισχυρούς ανέµους που έπνεαν στην περιοχή εκείνο το 
µοιραίο βράδυ! Ένα πολιτικό ο οποίος συνέβαλε σηµαντι-
κά στο να δηµιουργηθούν οι «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο!  

Σήµερα, ο- σε όλα του ΠΟΛΥΣ- κύριος Πάγκαλος, τελών 
εν ευθυµία διαλαλεί µέσα από το Twitter, ότι ψήφισε συ-
νειδητά Ν.∆., επειδή όλο προηγούµενο διάστηµα, προφα-
νώς, ψήφιζε και ενεργούσε ασυνείδητα...

Φώτης Κουβέλης
Στα αζήτητα έστειλε τη ∆ΗΜΑΡ, ο Φώτης Κουβέλης, µε 
την άρνησή του να συνεργαστεί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόσο 
πρόθυµα είχε συνεργαστεί µε τον Σαµαρά και τον Βενι-
ζέλο, µέχρι που παραιτήθηκε από την τρικοµµατική κυ-
βέρνηση όταν κατάλαβε πως είχε πιάσει ιδεολογικό πάτο. 
Πάντως, λίγοι θα κλάψουν µε το τραγικό τέλος τής τριαν-
δρίας, Σαµαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη, για ν’ αρχίσει η 
νέα εποχή για την πατρίδα µας.  

Καλόο!
- Πως κουρεύονται οι χρυσαυγίτες;
- ΣΥΡΙΖΑ!
Ακόµη ένα:
-Κλαις Σαµαρά;
-Οχι, απλώς ξύπνησα µε Τσίπρα στο µάτι µου.

Ο 
Αλέξης Τσίπρας ήρθε πανηγυ-
ρικά και θα φύγουν ντροπια-
σµένοι ο Αντώνης Σαµαράς 
µε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον 

Γιωργάκη και τον Κουβέλη. Ο Τσίπρας 
ίσως δεν είναι ο Μεσσίας που περιµέ-
νουν οι Ελληνες, αλλά ο Σαµαράς και 
κοµπανία είναι σίγουρα οι υπεύθυνοι 
για την  κατάντια των κοµµάτων τους 
και τα βάσανα τού ελληνικού λαού. 
Σκιά τού ένδοξου παρελθόντος το Πα-
σόκ, χρεοκοπηµένο και ξεφτυλισµένο, 
χρεοκοπηµένος και ξεφτυλισµένος σαν 
πρωθυπουργός ο Σαµαράς. Στις εθνι-
κές εκλογές προχθές Κυριακή στην Ελ-
λάδα επαληθεύτηκε γι’ άλλη µια φορά 
το σοφό πως την προδοσίαν πολλοί 
αγάπησαν, τον προδότη κανείς. Οι Ελ-
ληνες άργησαν πολύ να τιµωρήσουν 
τους βασανιστές τους, αλλά όταν το 
αποφάσισαν το έκαναν πολύ σκληρά 
µε τη ψήφο τους και η Ευρώπη τώρα 
µπορεί να ελπίζει.
Βέβαια, η Τρόικα έχει το µαχαίρι και 
το πεπόνι, αλλά η Ελλάδα δεν είναι πια 
πεπόνι, ούτε καρπούζι που το σφάζουν 
οι ευρωπαίοι µανάβηδες, αλλά µόνο 
αφελείς µπορούν να πιστέψουν πως ο 
δρόµος για το κούρεµα τού ελληνικού 
χρέους θα είναι εύκολος, όταν έχεις 
να κάνεις µε αδίσταχτους νεοφιλελεύ-
θερους πολιτικούς, τοκογλύφους και 
τραπεζίτες. 
Η ελπίδα νίκησε προχθές στις εκλο-
γές και εκείνο που έχει σηµασία είναι 
ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρµόσει εδώ και τώρα 
το ανθρωπιστικό πρόγραµµα Θεσσα-
λονίκης για να σωθούν ζωές, οικογέ-
νειες και µικροεπιχειρήσεις. Για να 
µην τρώνε σκουπίδια οι φτωχοί, για 
να µην λιποθυµούν από την πείνα τα 
παιδιά και για να µην αυτοκτονούν µι-
κροεπιχειρηµατίες. Για να µη ζουν στο 
σκοτάδι τα φτωχικά νοικοκυριά, για να 
µη χάνουν τα σπίτια τους σε πλειστη-
ριασµούς, για να µη µεταναστεύουν 
παιδιά που τα σπούδασαν µε µεγάλο 
κόστος η Ελλάδα και οι γονείς τους, 
για να µην δουλεύουν ανασφάλιστοι οι 
εργάτες.
Με τη νίκη τού ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η ώρα 
τής δικαιοσύνης για τούς έχοντες και 
κατέχοντες. Την ώρα που Σαµαράς 
και Βενιζέλος βασάνιζαν τον ελληνι-


