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Αυτή παιδιά μου ήταν τότες η μανούλα
ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές

το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα
κι απ΄τα κουρέλια φαινότανε οι πληγές
κι αν μας χτυπάει με μανία και φωνάζει
τη βάζουν άλλοι με συμφέροντα πολλά

το όνειρο που φεύγει τη τρομάζει
να αναζητάει μιά χαμένη ελευτεριά
Γ.Μαρκόπουλος-Ελλάδα (Λένγκω)

Ζούμε  μία  περίοδο  γεμάτη  ιστορικά,πολιτικά  και  οικονομικά  γεγονότα.  Παράλληλα 
βιώνουμε και απανωτές κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις. Για πολλοστή φορά αποδείχθηκε 
ότι η χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι και η παράνομη μετανάστευση πήρε τεράστιες διαστάσεις. Η 
κατάληψη της Νομικής άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου .Απέδειξε πόσο αδύναμη είναι η ελληνική 
δικαιοσύνη στο θέμα του ασύλου .Άνοιξε τον δρόμο για τους γιατρούς και τους δικηγόρους για να 
επιλέξουν  την  κατάληψη  αντί  για  άλλες  απεργιακές  κινητοποιήσεις.  Δίνουμε  αγώνες  και 
καθημερινές μάχες για να σώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο. Τα πολιτικά κόμματα μαλώνουν στην 
Βουλή αλλά ο Λ.Α.Ο.Σ. ζει την δική του ιστορία εθνικισμού και μεγαλομανίας. ΄΄Ότι του φανεί του 
λώλου  του  Στεφανή  ΄΄(παλιό  σμυρναίικο  ρητό).Το  ρητό  αναφέρεται  σε  έναν  που  ότι  και  να 
συμβαίνει δίπλα του δεν το παίρνει χαμπάρι. Ζει στην κοσμμάρα του και τίποτα δεν θα τον κάνει να 
ξυπνήσει στην πραγματικότητα. Ο κύριος Καρατζαφέρης ονειρεύεται ότι θα κυβερνήσει. Δηλώνει 
ότι το κόμμα του θα ξαναγράψει την ιστορία για το συμμοριτοπόλεμο και τους κομουνιστές και 
πάει λέγοντας. Θα σώσει την Ελλάδα από τους μετανάστες.

Οι άνθρωποι της τρόικας έρχονται και μας τρομάζουν ότι δεν θα μας δανείσουνε δηλαδή δεν 
θα  αυξήσουν  αυτά  που  τους  χρωστάμε.  Έχουν  γίνει  τσιμπούρια  στα  διάφορα  υπουργεία 
μας.Ελέγχουν με υπεροψία και ύφος. Μας χλευάζουν και ζητάνε καινούργιες θυσίες. Τίποτα δεν 
τους ευχαριστεί. Μας στραγγίζουν και μας ξεζουμίζουν με προγράμματα που θα κρατήσουν έως το 
2030.Αδιέξοδη  πολιτική  με  χρωστούμενα  που  δεν  θα  καταφέρουμε  ποτέ  να  τα  πληρώσουμε. 
Δηλώνει οργισμένη ,η κυβέρνηση, που οι κυνικοί εκπρόσωπου της τρόικας τα είπανε όλα φόρα 
παρτίδα. Ο κύριος Παπακωνσταντίνου ,κολλημένος στις υποσχέσεις του προς την τρόικα,χαμογελά 
αινιγματικά στα τηλεοπτικά μας κανάλια. Το μόνο που τον ενοχλεί είναι να μην αποτύχει αυτός ως 
υπουργός. Εμείς μπορούμε να πάμε να χαθούμε,δεν μετράμε ήμαστε τα πρόβατα που οδηγούνται 
στην σφαγή.  Και  η  κουτσή Μαρία τω κατάλαβε ότι  είναι  προσυμφωνημένα όλα και  αύριο  θα 
πουλήσουν τα πάντα χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν πάμε εμείς να βογκάμε και να κλαίμε που μας 
κομματιάζουν τους μισθούς και μας εξαφανίζουν τα εφάπαξ. Έχουν άλλα δυόμισι χρόνια για να 
εφαρμόσουν το οικονομικό πρόγραμμά τους άρα δεν τρέχει τίποτα. Οι συμφωνίες που κλείνονται 
αφορούν και τις επόμενες κυβερνήσεις όχι μόνο την τωρινή. Η μάνα Ελλάς ,σαν μία άλλη Λένγκω, 
μας χτυπάει με μανία αλλά δεν φταίει ,κάποιοι άλλοι την βάζουν να τω κάνει. Κάποιοι άλλοι,ξένοι 
και σκληροί που μας έρχονται κάθε μήνα μας δίνουν πλέον το ρυθμό στο χορό του Ζαλόγγου. Εκεί 
και τότε το 1803 αυτοκτόνησαν 60 γυναίκες προτιμώντας να πεθάνουν παρά να πέσουν ζωντανές 
στα χέρια των εχθρών τους. Εξήντα γυναίκες γκρεμίστηκαν από τα βράχια με τα παιδιά τους που 
μερικά ακόμη βύζαιναν. Εμείς θα αναζητήσουμε ένα όνειρο και μια καινούργια ελευθερία ή θα 
ακολουθήσουμε αυτό το λαμπρό παράδειγμα;Θα αντισταθούμε και θα παλέψουμε ή θα βουτήξουμε 
στο κενό για να μην γίνουμε σκλάβοι και να μην μας ατιμάσουν οι ξένοι ; 


