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προκαλούν.
Το 2015 οι λαοί δεν πιστεύουν τα παρα-
µύθια για µικρά παιδιά πως τάχαµ’ η ευη-
µερία µιας χώρας εξαρτάται µόνο από τις 
επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόµενοι και συ-
νταξιούχοι είναι παθητικό για την εθνική 
οικονοµία και όσο πιο λίγο τους πληρώ-
νουν τόσο το καλύτερο. Είδαµε τα χάλια 
τους στην Ευρώπη και την Αµερική όπου 
οι τράπεζες και τα µονοπώλια έφεραν τις 
χώρες τους στα πρόθυρα τής οικονοµικής 
καταστροφής, ενώ η Εργατική κυβέρνηση 
Ραντ απέτρεψε την οικονοµική ύφεση στην 
Αυστραλία ρίχνοντας δεκάδες δισεκατοµ-
µύρια στην αγορά.
Η πανωλεθρία τού Κάµπελ Νιούµαν στο 
Κουίνσλαντ το περασµένο Σάββατο ήταν 
χαρακτηριστική για την οργή τού εκλογικού 
σώµατος που τον είχε εµπιστευθεί µε τερά-
στια πλειοψηφία στις προηγούµενες πολι-
τειακές εκλογές, αλλά πρόδωσε τις προσ-
δοκίες τους και µε την κυβέρνηση έχασε τη 
βουλευτική έδρα του.
Ηταν θέµα χρόνου για να γίνουν  τα απο-

καλυπτήρια τής απανθρωπιάς τού νεοφι-
λελευθερισµού, που µάλλον πνέει τα λοί-
σθια, αφού δεν έχει καµµία σχέση µε τον 
παραδοσιακό καπιταλισµό τής ελεύθερης 
αγοράς, τού έντιµου ανταγωνισµού και 
όπου ο καταναλωτής είναι άρχοντας που 
υπηρετούν οι επιχειρήσεις για να κάνουν 
τα κέρδη τους. Οι πολιτικοί που υπηρετούν 
δουλικά τον νεοφιλελευθερισµό δεν έχουν 
µέλλον πια σε µια ακραιφνή δηµοκρατία 
όπου κυβερνούν οι πολίτες και όχι οι βι-

οµήχανοι, µεγαλοεπιχειρηµατίες, µονοπώ-
λια, καναλάρχες και µεγαλοεκδότες που 
δίνουν  εντολές στους πρωθυπουργούς 
ακόµη και για τους υπαλλήλους των γρα-
φείων τους. 
Ολα αυτά είναι καµπάνες που κτυπούν για 
τον πρωθυπουργό, Τόνι Αµποτ και αν δεν 
τις ακούσει θα είναι παρελθόν σε µερικές 
εβδοµάδες ή µήνες, επειδή οι µουζίκοι 
έχουν αγριέψει και όπως λένε, οργή λαού, 
οργή Θεού.      

Καταρρέει το σαθρό οικοδόµηµα
τού νεοφιλελευθερισµού

ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ

Παραλειπόµενα εκλογών συνέχεια
@ Τα χειρότερα «σκορ» των 40 ετών της µεταπολίτευσης έκανε 
στις εκλογικές αναµετρήσεις επί των ηµερών του πρώην, πλέ-
ον, πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, η Νέα ∆ηµοκρατία. Μέσα 
σε πέντε χρόνια προεδρίας και τέσσερις εκλογικές αναµετρή-
σεις (βουλευτικές ή για την ευρωβουλή) ο Αντώνης Σαµαράς… 
κατάφερε να γίνει ο κάτοχος του αρνητικού ρεκόρ καθώς είναι ο 
«καπετάνιος» της ∆εξιάς παράταξης µε τα χαµηλότερα ποσοστά. 
∆είτε αναλυτικά τα αποτελέσµατα: 1974: 54,37% µε Κωνσταντί-
νο Καραµανλή. 1977: 41,84 µε Κ. Καραµανλή, 1981: 35,88% µε: 
Γεώργιο Ράλλη, Ευρωεκλογές 1981: 31,3% µε Γ. Ράλλη, Ευρω-
εκλογές 1984: 38,05% µε Ευάγγελο Αβέρωφ, 1985: 40,85% µε 
Κ. Μητσοτάκη, Ιούνιος 1989: 44,3% µε Κ. Μητσοτάκη, Ευρωε-
κλογές 1989: 40,41% µε Κ. Μητσοτάκη, Νοέµβριος 1989: 46,2% 
µε Κ. Μητσοτάκη, 1990: 46,8% µε Κ. Μητσοτάκη, 1993: 39,3% µε 
Κ.  Μητσοτάκη, Ευρωεκλογές 1994: 32,66% µε Μιλτιάδη Έβερτ, 
1996: 38,12% µε Μ. Έβερτ, Ευρωεκλογές 1999: 36% µε Κώστα 
Καραµανλή, 2000: 42,7% µε  Κ. Καραµανλή, 2004: 45,3% µε Κ. 
Καραµανλή, Ευρωεκλογές 2004: 43,01% µε Κ. Καραµανλή, 
2007: 41,8% µε Κ. Καραµανλή, Ευρωεκλογές 2009: 32,29% µε  Κ. 
Καραµανλή, 2009: 33,4% µε Κ. Καραµανλή, Μάιος 2012: 18,8% 
µε Αντώνη Σαµαρά, Ιούνιος 2012: 29,6% µε Α. Σαµαρά, Ευρω-
εκλογές 2014: 22,7% µε Α.  Σαµαρά, 2015: 27,8% µε Αντώνη Σα-
µαρά. Οπως βλέπουµε, ο Αντώνης Σαµαράς κατάφερε σε 2,5 
χρόνια να κάνει... ΠΟΛ.ΑΝ τη Νέα ∆ηµοκρατία! 
@ Quo vadis ΚΚΕ; ∆ιερωτήθηκα πού πήγαν οι αρχές τού ΚΚΕ 
όταν διάβασα την κριτική που άσκησε στον ΣΥΡΙΖΑ µετά τη συ-
νάντηση τού Βαρουφάκη µε τον επικεφαλής του Eurogroup, 
Γ. Ντάισελµπλουµ. Ο Βαρουφάκης απάντησε περήφανα στον 
Ντάισελµπλουµ και εξόργισε τους οσφυοκάµπτες σε Ν.∆. και 
ΠΑΣΟΚ που είναι αµάθητοι σε τέτοια λεβεντιά. Αλλά να εξοργι-

στεί και το ΚΚΕ; Κρίµα...
@ ∆ιερωτώµαι ακόµη αν θα ήταν σήµερα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ µε αρχηγούς τον Αλαβάνο ή τον Κωνσταντόπουλο. Μάλλον 
όχι, άρα γιατί οι Ελληνες προτίµησαν τον Αλέξη Τσίπρα; Επει-
δή είναι νέος; Αµφιβάλλω. Επειδή είναι χαρισµατικός; Ούτε. 
Επειδή πίστευαν τις υποσχέσεις του; Αποκλείεται. Γιατί, λοιπόν, 
εµπιστεύτηκαν τη µοίρα τους σ’ έναν νεαρό και αδοκίµαστο πο-
λιτικό; Υποπτεύοµαι πως στην αρχή κάποιοι κοµµουνιστές και 
αριστεροί Πασόκιοι τον ψήφιζαν από αγανάκτηση, όπως άλλοι 
ακροδεξιοί ψήφιζαν τον Μιχαλιολάκο, όµως καθώς περνού-
σε ο καιρός και ο Αλέξης προσαρµοζόταν σ’ αυτά που ήθελε 
ο λαός, οι υπόλοιποι ψηφοφόροι άρχιζαν να τον παίρνουν στα 
σοβαρά. Στα σοβαρά τον πήραν και πολλοί σπουδαίοι άνθρω-
ποι προοδευτικοί που συντάχθηκαν µαζί του για να κάνουν την 
ανατροπή και το 2015 ο Ελληνας ψηφοφόρος σκέφτηκε «ρε 
µήπως αυτός ο πιτσιρικάς έχει το τσαγανό να κάνει τα πάνω 
κάτω και να µάς γλιτώσει από το ζόρι που τραβάµε µε τον Σα-
µαρά και τον Βενιζέλο;» Η αµείλικτη ιστορία θα κρίνει αν οι Ελ-
ληνες είχαν δίκιο να εµπιστευτούν τον αδοκίµαστο νεαρό µε την 
ελληνική λεβεντιά...
@ Βρε τί έπαθε ο Βενιζέλος... Τού πήραν, λέει, τη θωρακισµένη 
BMW και τη βγάζουν στο «σφυρί»! Ο Μπένι κυκλοφορούσε τα 
τελευταία χρόνια µε µια πανάκριβη BMW που κανονικά ανήκει 
στον εκάστοτε Υπουργό Οικονοµικών. Ο ίδιος όµως την κρά-
τησε όταν αποχώρησε από το Υπουργείο για να συνεχίσει τη 
θητεία του ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ. Η αξία του, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, αγγίζει τις 
750.000 ευρώ! Για να αποδειχθεί τού λόγου µου το αληθές πως 
ο Βενιζέλος θα συµµαχούσε και µε το διάβολο για να παραµεί-
νει σε όποια κυβέρνηση και να νέµεται τα προνόµια τής εξου-
σίας, όπως όλοι άλλωστε οι πολιτικάντηδες που χρεοκόπησαν 
την πατρίδα µας.... 

Πρόσκληση
Τα  µέλη  του  Κέντρου  Ελληνικής  Λογοτεχνίας  και  Ποί-
ησης, «ΚΩΣΤΗΣ  ΠΑΛΑΜΑΣ», της  ΑΧΕΠΑ  στο  Σύδνευ, 
σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο σας  
προσκαλούν στην οµιλία τής επισκέπτριας στην Αυστραλία, 
Καθηγήτριας Μαρίας Πλαστήρα, της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε  θέµα 
«Αρχαίοι Μακεδόνες Επιγραµµατοποιοί». 
Θα  λάβει  χώρα  την προσεχή  Κυριακή  8 Φεβρουαρίου  
2015  στις 6 µ.µ.  στό  ΑΧΕΠΑ χώλλ  στο  394-396  Princes  
Highway, Rockdale  NSW  2216. Είσοδος ελεύθερη και όλοι 
ευπρόσδεκτοι.

Καλόο!
Η Πιπίτσα και η Κικίτσα συζήταγαν για τις κόρες τους. Σε κά-
ποια φάση λέει η Κικίτσα στην Πιπίτσα:
- Εµένα η κόρη µου τα είχε µε ένα γυναικολόγο για τρεις µή-
νες. Ένα πολύ καλό παιδί, αλλά τα χάλασε. Μετά τα έφτιαξε µε 
έναν ασκούµενο δικηγόρο. Πάρα πολύ καλό παιδί και αυτό, 
αλλά τα χάλασε πάλι. Αργότερα τα έφτιαξε µε έναν αρχιτέκτο-
να. Εξαιρετικό παιδί, Πιπίτσα µου, αλλά τα χάλασε και µε αυ-
τόν. Και τέλος τα έφτιαξε µε το αφεντικό της στο γραφείο που 
εργαζόταν. Τι να σου λέω. Ανοιχτοχέρης, γενναιόδωρος, κα-
λοσυνάτος! Ένας εκπληκτικός άνθρωπος! Τα χάλασε όµως 
και µε αυτόν. Πες µου όµως και για την δικιά σου κόρη.
- Ε, τι να σου πω Κικίτσα µου, και η δικιά µου, πόρνη είναι!

Ακόµη ένα:
Ας βγει επιτέλους ο Μητσοτάκης να µας πει! Σε εκείνη τη 
κρίσιµη ψηφοφορία, τι απόφαση είχε πάρει. Χριστό ή Βα-
ραββά;

T
ο είδαµε στην Ελλάδα, το είδα-
µε προχθές στη µεγαλειώδη δια-
µαρτυρία στην Ισπανία, το είδαµε 
και στο Κουίνσλαντ πως οι λαοί 

έχουν οργιστεί µε τις ακρότητες τού νεο-
φιλελευθερισµού όπου εφαρµόστηκε και 
µε µανία έπληξε τις πιο αδύναµες κοινω-
νικές οµάδες για να γεµίσει τις τσέπες τών 
τραπεζών, των µονοπωλίων και των δι-
σεκατοµµυριούχων κροίσων. Ο Σαµαράς 
πλήρωσε ακριβά την υποταγή του στον 
νεοφιλελευθερισµό, ο Τόνι Αµποτ είναι 
στο χείλος τού πολιτικού γκρεµού εξ αιτίας 
τού απάνθρωπου προϋπολογισµού του, ο 
Κάµπελ Νιούµαν τιµωρήθηκε σκληρά από 
τους πολίτες τού Κουίνσλαντ σαν η κακή ει-
κόνα σκληρού νεοφιλελεύθρου πολιτικού. 
Χωρίς αµφιβολία σειρά έχει η Ισπανία να 
διώξει κακήν κακώς τούς εκµεταλλευτές 
των λαών και θ’ ακολουθήσουν η Ιταλία, η 
Γαλλία και Πορτογαλία για να µείνει µόνη 
κι’ έρµη η Μέρκελ µε τον Σόιµπλε µέχρι να 
ξυπνήσουν οι Γερµανοί πολίτες.
Ωφεληµένα από την οργή των λαών δεν 
θα είναι µόνο τα αριστερά, αλλά και τα δε-
ξιά κόµµατα που θ’ αναγκαστούν εκ των 
πραγµάτων να επιστρέψουν στις παραδο-
σιακές αρχές τους µε µετριοπαθείς ηγέτες, 
αν δεν θέλουν -όπως το Πασόκ, ας πούµε 
- να χάσουν κάθε ελπίδα για να κυβερνή-
σουν ξανά.
Οι ψηφοφόροι δεν πιστεύουν πια τις σο-
φιστείες των νεοφιλελευθέρων για την 
ευηµερία των χωρών τους που θα εξαρτά-
ται δήθεν από την µικρή φορολογία των 
πλουσίων, φθηνά µεροκάµατα, χαµηλές 
συντάξεις, ανύπαρκτες κρατικές υπηρεσίες 
και µεγάλο κόστος για να πάνε οι φτωχοί 
στο γιατρό ή το νοσοκοµείο και για να µορ-
φωθούν τα παιδιά τους. Οι ψηφοφόροι 
δεν πιστεύουν πια ότι είναι απαραίτητα τα 
µέτρα λιτότητας για την ευηµερία των χω-
ρών τους, αφού έχουν νιώσει στο πετσί 
τους τη δυστυχία από την ανεργία, τη  φτώ-
χεια και τα κοινωνικά προβλήµατα που 


