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της. ∆ηλαδή, την καταπολέµηση της 
φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, τη 
φορολογική δικαιοσύνη, τον ουσιαστι-
κό εκσυγχρονισµό του κράτους. Ταυτό-
χρονα, έχει θέσει σε κίνηση τις νοµοθε-
τικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση 
του ελληνικού λαού από τη θηλιά της 
υπερχρέωσης, αλλά και την ανάκτηση 
βασικών δικαιωµάτων, τα οποία οι ερ-
γαζόµενοι στερήθηκαν στα χρόνια του 
Μνηµονίου. Είναι τόσο κακόπιστοι οι 
αντίπαλοι τής κυβέρνησης που και αν 
οι εταίροι µας δεχτούν σήµερα τον κύ-
ριο στόχο της κυβέρνησης να αναλάβει 
την έξοδο από την κρίση µε τις δικές 
της πολιτικές, αυτοί θα συνεχίσουν να 
µιλούν για... αποτυχία της!
Ο Σαµαράς, ο Βενιζέλος και το ΚΚΕ 
ήδη µιλούν για νέο «µνηµόνιο» και 
«κωλοτούµπα» τής κυβέρνησης, παρό-
λο που στην οποιαδήποτε συµφωνία µε 
το Eurogroup δεν θα υπάρχουν µέτρα 
λιτότητας, το απαραίτητο στοιχείο των 
µνηµονίων, ενώ η κυβέρνηση Τσίπρα 
θα µπορεί να εφαρµόσει τις προεκλογι-
κές υποσχέσεις της για ν’ ανακουφίσει 
τους συνταξιούχους, τους εργαζόµε-
νους, τους άνεργους και να προστατεύ-
σει τις χιλιάδες Ελλήνων που κινδυ-
νεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Να 
σάς υπενθυµίσω ότι ο Σαµαράς, ο Βενι-
ζέλος και ο Κουτσούµπας δεν κινδυνεύ-
ουν, βέβαια, να χάσουν τα σπίτια τους, 
ενώ καλά περνούν µε τον βουλευτικό 
µισθό και τα άλλα προνόµιά τους. Για 
τον φτωχό που θα χάσει το σπίτι του θα 
νιαστούν, ή για το παιδάκι που λιπο-
θυµεί από την πείνα και τον γέρο που 
τρώει σκουπίδια; Ευτυχώς που νιάζεται 
γι’ αυτούς η νέα κυβέρνηση... 
Αλλωστε, την εθνική προδοσία τού Σα-
µαρά και τού Βενιζέλου επιβεβαίωσε 
o πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρό-
µπερτ Φίτσο, όταν είπε πρόσφατα πως 
µια πιθανή έξοδος της Ελλάδας από 
την ευρωζώνη «θα ήταν λιγότερο επι-

κίνδυνη σήµερα σε σύγκριση µε αυτό 
που ήταν πριν από δύο, τρία ή τέσσερα 
χρόνια».
Καταλάβατε τί εννοεί αυτή η δήλωση 
τού Φίτσο; Πως πριν από δύο, τρία ή 
τέσσερα χρόνια, θα ήταν επικίνδυνη 
για την Ευρώπη η έξοδος τής Ελλά-
δας από την ευρωζώνη, ενώ δεν τους 
νιάζει αν αποχωρήσει τώρα η Ελλάδα. 
Kαι τί έκαναν οι πολιτικάντηδές µας στο 
ΠΑΣΟΚ και τη Ν.∆.; Αντί να το χρη-
σιµοποιήσουν σαν όπλο, προτίµησαν 
να προδώσουν τον ελληνικό λαό, αλλά 
αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για έλληνες 
πολιτικούς. Εκείνο που βγάζει µάτι εί-
ναι το θράσος τους να συµµετέχουν σε 
εθνικές εκλογές µε την προσδοκία ότι 
θα τους εκλέξει ο ελληνικός λαός(!) 
και όταν µαυριστούν υπονοµεύουν µια 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση που, τελοσπά-
ντων, το παλεύει παλικαρίσια για να 
σώσει την πατρίδα µας. Το θράσος εί-
ναι εµφανές από τη δήλωση τού Κ. Κα-
ραγκούνη, εκπρόσώπο Τύπου της Νέας 
∆ηµοκρατίας, ο οποίος δήλωσε ότι η 
νέα κυβέρνηση επανέρχεται στο σηµείο 
που παρέλαβε από την προηγούµενη, 
αλλά, όπως είπε, υπό πολύ χειρότερες 
συνθήκες. 
«Με παράταση του ίδιου Μνηµονίου για 
τέσσερις µήνες, µε αξιολόγηση από την 
ίδια Τρόικα, και οδηγώντας στη συνέ-
χεια σε νέο Μνηµόνιο. Κι όλα αυτά την 
ώρα που η προηγούµενη κυβέρνηση θα 
έβγαινε οριστικά από τα Μνηµόνια στο 
τέλος Φεβρουαρίου...», συµπλήρωσε ο 
κ. Καραγκούνης χωρίς ίχνος ντροπής. 
Λένε ο Καραγκούνης και ο Σαµαράς 
πως η κυβέρνηση τής Ν.∆. θα έβγαινε 
οριστικά από τα Μνηµόνια στο τέλος 
Φεβρουαρίου και νοµίζουν οι ανόητοι 
πως τους πίστεψαν οι Ελληνες; Μα, αν 
πίστευαν ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από 
τα µνηµόνια µε τον Σαµαρά, γιατί ψήφι-
σαν Τσίπρα; Εξάλλου, που θα εύρισκαν 
τα λεφτά για να κυβερνήσουν µετά τις 

28 Φεβρουαρίου χωρίς Μνηµόνιο και 
δεν τα βρίσκει ο Τσίπρας για να εφαρ-
µόσει το πρόγραµµά του;
Το ΠΑΣΟΚ και η Ν.∆. συνεχίζουν να 
υπονοµεύουν, όχι την κυβέρνηση πια, 
αλλά την ίδια την πατρίδα που τους διό-
ρισε στα ανώτατα αξιώµατα και πρόδω-
σαν το λαό της, αφού αν δεν είχε κερδί-
σει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση 
Σαµαρά - Βενιζέλου θα είχε εφαρµόσει 
τις εντολές µε email τής τρόϊκα για πε-
ραιτέρω  µείωση των συντάξεων, αύξη-
ση φόρων κλπ.
Αυτοί που αµφισβητούν την κυβέρνηση 
Τσίπρα πριν συµπληρώσει ένα µήνα 
στην εξουσία, κάνουν πως δεν καταλα-
βαίνουν ότι µόλις ανέλαβε την εξουσία 
έδωσε µάχες και υπέστη κάθε είδους 
εκβιασµού και συκοφαντικών επιθέσε-
ων στο Eurogroup -και στην Ελλάδα- 
για να σώσει τα σπίτια χιλιάδων συ-
µπατριωτών µας, για να µην πεινούν τα 
παιδιά, για να µην αυτοεξορίζονται οι 
επιστήµονες που σπούδασαν η Ελλάδα 
και οι γονείς τους µε τεράστιο κόστος, 
για να µην τρώνε σκουπίδια οι συντα-
ξιούχοι, για να µην κλείνουν οι επιχει-
ρήσεις και για να βρουν δουλειά στην 
πατρίδα τους οι µισοί νεαροί που είναι 
άνεργοι σήµερα.
Βασικά, οι κακοµοίρηδες στη Ν.∆., το 
ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ εύχονται ν’ αποτύ-
χει ο ΣΥΡΙΖΑ για να λεηλατήσουν τους 
ψηφοφόρους του, άσχετα αν µια τέτοια 
αποτυχία θα καταστρέψει την πατρίδα. 
Την  ίδια ώρα οι Γερµανοί φοβουνται 
πως αν πετύχει τους στόχους της η ελ-
ληνική κυβέρνηση, θα γίνει αναπόφευ-
κτα η σύγκριση από όλο τον κόσµο και 
ειδικά στην Ισπανία και Πορτογαλία 
ανάµεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 
τις κυβερνήσεις υποτέλειας Σαµαρά, 
Ραχόϊ και Κοέλιο, που κυριολεκτικά 
γονάτισαν τους λαούς τους µε τις πολι-
τικές απόλυτης υποταγής στην Μέρκελ 
και τον Σόιµπλε.

Σαµαράς και Βενιζέλος εξόντωσαν 
τον µεσαίο χώρο στην πολιτική
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Μαθήµατα Μουσικής 
από τον Θέµο Μέξη
Οπως έχω γράψει ήδη, µαζί µας βρίσκεται ο πολύ 
γνωστός συνθέτης και πιανίστας, Θέµος Μέξης και 
παρουσιάζεται µια λαµπρή ευκαιρία για όσους θέ-
λουν να διδαχτούν πιάνο και θεωρητικά, ή θέλουν 
να πλουτίσουν τις γνώσεις τους από έναν έµπειρο, 

καταξιωµένο µουσικό. Ο Θέµος µάς ενηµέρωσε ότι 
παραδίδει ιδιωτικά µαθήµατα µουσικής στα ανατο-
λικά προάστεια τού Σίδνεϊ, πιάνο και θεωρία, αρ-
µονία, επεξεργασία µουσικής, ενορχήστρωση και 
σύνθεση. 
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήσετε στον 
Θέµο τηλ:  0420 265 255. 

Καλόο!
Επικίνδυνες καταστάσεις στο σπίτι µου. Ανοιξα το 
ψυγείο για να πιώ νερό και µού επιτέθηκε το εκλε-
ράκι στο στόµα!
Ακόµη ένα:
Όταν βλέπω ονόµατα ερωτευµένων στα δέντρα, απο-
ρώ γιατί κουβαλάνε µαχαίρια στα ραντεβού τους...

∆
εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
οι πρόσφατες δηµοσκοπήσεις 
δείχνουν πως το 80% των 
Ελλήνων εγκρίνουν την Κυ-

βέρνηση, ενώ το ποσοστό ψήφων τής 
αντιπολίτευση έχει συρρικνωθεί. Οσον 
αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αυτό έχει πάει για... 
βρούβες από τότε που πέθανε ο Αντρέ-
ας και ανέλαβαν το τιµόνι ο «έντιµος 
τεχνοκράτης» Σηµίτης, ο Γιωργάκης και 
ο Βενιζέλος. Σύµφωνα µε τις δηµοσκο-
πήσεις, το ΠΑΣΟΚ θα δυσκολευτεί να 
µπει στην επόµενη Βουλή και η Ν.∆. 
θα περιοριζόταν στο 18% των ψήφων, 
επειδή -όπως έχω γράψει πρόσφατα- ο 
Σαµαράς έκανε... ΠΟΛ.ΑΝ, το µεγάλο 
κόµµα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Κα-
ραµανλής. Με δυο λόγια, ο Σαµαράς 
και ο Βενιζέλος εξόντωσαν τον µεσαίο 
χώρο στην πολιτική, αφήνοντας τον 
ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχο στο γήπεδο τής πο-
λιτικής. 
Παρόλα αυτά, οι γελωτοποιοί τής πο-
λιτικής κατακρίνουν µια κυβέρνηση 
που δεν συµπλήρωσε ούτε ένα µήνα 
ζωής και όµως κατάφερε ν’ αναστατώ-
σει τους Ευρωπαίους και να βάλει την 
Ελλάδα πάλι στο χάρτη σαν ισότιµος 
εταίρος στην Ε.Ε. Φωνασκούν η Ν.∆. 
και το ΠΑΣΟΚ επειδή η κυβέρνηση 
Τσίπρα δεν... διέγραψε στις πρώτες 
25 µέρες τής ύπαρξής της τα δάνεια 
που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις τους 
-τής υποταγής και τού εθνικού εξευτε-
λισµού-, ούτε τις δεσµεύσεις τους που 
έδεσαν χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό. 
Το ΚΚΕ και ο Μανόλης Γλέζος, δυστυ-
χώς, σιγοντάρουν τους παραδοσιακούς 
εχθρούς τους εναντίον µιας αριστερής 
κυβέρνησης µε τον γελοίο ισχυρισµό 
ότι υπέγραψε «Μνηµόνιο» επειδή προ-
φανώς δεν µπορούν να διακρίνουν 
τη διαφορά του από ένα «πρόγραµµα» 
που προτείνει η κυβέρνηση. Μνηµό-
νιο σηµαίνει µέτρα λιτότητας, υπο-
ταγή, εξευτελισµό, εθνική προδοσία, 
ενώ πρόγραµµα σύµφωνα µε το λεξικό 
σηµαίνει «συνολικό σχέδιο στο οποίο 
προκαθορίζονται (και εξαγγέλλονται) 
οι προθέσεις, οι αρχές, η τακτική προ-
σώπων, οµάδων, οργανισµών κτλ. 
προκειµένου να επιτευχθούν κάποιοι 
(γενικοί ή ειδικότεροι) στόχοι». Αυτά 
ακριβώς που προτείνει η κυβέρνηση 
Τσίπρα στους δανειστές της, οι οποίοι 
σήµερα θ’ αποφασίσουν αν θα τα δε-
χτούν.  
Η ελληνική πλευρά πέτυχε στο 
Eurogroup ν’ απαλειφθούν από την 
ηµερήσια διάταξη η ολοκλήρωση των 
µνηµονιακών δεσµεύσεων, η τρόικα ως 
υπέρτατος θεσµός και τα νέα µέτρα και 
προαπαιτούµενα που περιλαµβάνονταν 
στο περιβόητο e-mail Χαρδούβελη, στο 
οποίο είχε δεσµευτεί η προηγούµενη 
κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, προωθεί τις 
µεταρρυθµίσεις που η ίδια είχε θέσει 
ως αιχµή του δόρατος της πολιτικής 


