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Τέσσερις η ώρα το ..πρωί. Εκκωφαντικοί βομβαρδισμοί με πολύχρωμες εντυπωσιακές ουρές .Πυροτέχνημα 
,κρότου και λάμψης,με χιλιάδες αστεράκια να ζωγραφίζουνε όμορφα σχήματα στον ουρανό . Πεταχτήκαμε έντρομοι 
όλοι έξω από τα κρεβάτια μας . Τα πυροτεχνήματα ,στον έναστρο ουρανό μας ,είχαν σαν πυγή το ρετιρέ ενός κτηρίου 
επισκιάζοντας την φωτισμένη Ακρόπολη. Έξαλλοι κοιτάξαμε και αναρωτηθήκαμε να καλέσουμε την Αστυνομία για 
διατάραξη της κοινής ησυχίας. Για περίπου μισή ώρα τα πυροτεχνήματα συνεχίστηκαν ξυπνώντας όλα τα τετράγωνα 
της περιοχή του Πεδίου του Άρεως και των Πατησίων. Φυσικά δεν ντράπηκαν να μας ξυπνήσουν μέσα στα άγρια 
χαράματα. Ούτε που σκέφτηκαν ότι ξεσήκωσε όλη την γειτονιά. Ούτε εθνική γιορτή να ήταν! 

 
Απόρεσα για τι μέσα στην κρίση υπάρχει η χαρά και το γλέντι; Γάμος, γενέθλια ή ονομαστική γιορτή; Και ας 

υποθέσουμε ότι είναι μία προσωπική γιορτή ,κάποιου ή κάποιας, προς τι η δημοσιοποίηση του γεγονότος; Σεβαστή η 
χαρά και το γλέντι του συμπολίτη μας αλλά η επιλογή πρωινής ώρας τι νόημα είχε; Η φασαρία και η ταραχή 
προκάλεσαν περισσότερα οργή, αγανάκτηση και δυσαρέσκεια παρά θυμηδία και χαμόγελα. Όταν σταμάτησε ο 
σαματάς πήγαμε πίσω στα κρεβάτια μας αλλά πού να κλείσεις μάτι; Πως να σε πιάσει ο ύπνος αφού το μόνο που 
σκεφτόσουνα ήταν που είναι ο υπεύθυνος και πώς να τον επιπλήξεις για την κουταμάρα του; Σιγά, σιγά σβήσανε τα 
φώτα, στα διπλανά μπαλκόνια, και ξαναγυρίσαμε στην ησυχία και την χαλάρωση. Η ευχή όλων μας ήταν η 
παραδειγματική τιμωρία του αλλά ποιος θα το κάνει; 

 
Το πρωί έψαξα στο ιντερνέτ, την λέξη πυροτεχνήματα και τις προσβάσεις που έχουμε σε αυτά. Έμαθα ότι τα 

εκρηκτικά πυροτεχνήματα έχουν και δημόσια χρήση αφού χρησιμοποιούνται για αισθητικούς και ψυχαγωγικούς 
σκοπούς. 254.000.000 παραπομπές .Οι μισές ήταν site προς πώληση ,διάθεση και εκμετάλλευση των προϊόντων στην 
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο Οι τιμές κυμαίνονταν μεταξύ 40-11 ευρώ για 15-20 κομμάτια διαφορετικού τύπου και 
ήχου. Άρα το γλέντι των διπλανών δεν τους στοίχησε πολλά και θα το ξανακάνει.  

 
Πέρασαν ημέρες μέχρι να ηρεμήσω και να μου φύγει η αγανάκτηση. Πικραμένη κατάλαβα ότι δυστυχώς στην 

Ελλάδα κανείς δεν νοιάζεται για τον διπλανό του. Το γλέντι να γίνει και όποιον πάρει ο Χάρος. Η άμεση προέκταση 
του θέματος ήταν ότι όχι μόνοι στην ψυχαγωγία αλλά και στην πολιτική οι πολιτικοί μας έχουν τα πυροτεχνήματα 
τους. Ποιός θα το έλεγε ότι στην Ελλάδα της Δημοκρατίας θα έχουμε εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής ,μέσα στην 
Βουλή; Εδώ ο κόσμος χάνεται και αυτοί πληθύνονται και ,μέσα στην μέθη της εξουσίας κάνουν γλέντια και χαρές. 
Εμείς βιώνουμε μία έντονη οικονομική κρίση ,θα ζήσουμε στην ψάθα και στην ανεργία και αυτοί αδιάφορα γλεντάνε 
,ανοίγουν σαμπάνιες και γιορτάζουν σαν να μην τρέχει τίποτα.  

 
Αύριο αρχίζει ,στην Βουλή ,η συζήτηση για το μέλλον της χώρας μας με τον καινούργιο πρωθυπουργό 

.Ερωτηματικά μου προκαλεί επίσης η αποδοχή του 80% της κοινής γνώμης που απολαμβάνει ο Λουκάς Παπαδήμος ( 
Metron Analysis).Πότε πρόλαβε και τι έργο έχουν δει αυτοί που είπαν το Ναι; Η κυβέρνηση ,συνεργασίας των τριών 
κομμάτων, θα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και λειτουργία και πρέπει να γίνει αναφορά στις επερχόμενες εκλογές 
του 2012. 

 
Στην Ελλάδα ,ο εκλογικός νόμος του 2006, αίρει τα εμπόδια για τη δημιουργία συνασπισμών κομμάτων, 

διατηρώντας το «πλαφόν» του 3% για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή . Από τις 300 έδρες, οι 260 μοιράζονται 
αναλογικά σε όλα τα κόμματα που έχουν περάσει το «φράγμα» του 3% για την είσοδό τους στη Βουλή . Όμως ΄΄ 
δωρίζει ΄΄ 40 έδρες στο πρώτο κόμμα που πλειοψήφησε στις εκλογές, προκειμένου να σχηματιστεί αυτοδύναμη 
κυβέρνηση. Το πρώτο κόμμα, μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με 42,5%. Μήπως ο λόγος που οι εθνικοί 
σωτήρες ανοίγουν σαμπάνιες και ρίχνουν πυροτεχνήματα είναι ότι πατάνε στο γεγονός εξασφάλισης της 
αυτοδυναμίας κλέβοντας ψήφους; Κύριοι Βουλευτές ο εκλογικός νόμος θα αλλάξει επιτέλους ,για να ισχύσει από τις 
επόμενες εκλογές, ή θα κάνετε πάλι την πάπια; 
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