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Τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα… 

Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου 

«Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πως να σου πω το σ’ αγαπώ, να με 
πιστέψεις...» Αλκίνοος Ιωαννίδης 

…Είπε μονολογώντας ο παππούς, καθισμένος στην πολυθρόνα του, μπροστά στη 
τηλεόραση, την ώρα που ο παρουσιαστής ανακοίνωνε και νέες μειώσεις στις 
συντάξεις:  «Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε τόσο τη δασκάλα μου να λέει: Να 
προσέχετε τα κόμματα!  Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να σας χαλάσει τελείως τη 
σύνταξη!... Έπρεπε να περάσουν εξήντα χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσε...» 

Πάει πια, τα παραμύθια τέλειωσαν… Ο φανταστικός τους κόσμος, σε πολλές στιγμές 
της σημερινής μας ζωής, δυστυχώς, πραγματώθηκε… Η παραμυθένια εκδοχή, 
κανείς δεν φαντάζονταν, πως θα γίνει καθημερινό μας βίωμα… Μα, φίλοι μου, δε 
χωράει στο ψέμα η αλήθεια… Ούτε το φως στο σκοτάδι… Μάταια, λοιπόν,  
προσπαθούν να παρουσιάσουν την «καυτή» αλήθεια, σ` ονειρική Φαντασίωση… 

«Ζούμε την προετοιμασία νεοφασιστικών καιρών, στ’ όνομα του παντοδύναμου 
λαού και των “απλών” ανθρώπων. Και φυσικά ήταν επόμενο να φανούν 
δημοσιογραφικά όργανα για να υπηρετήσουν τον προετοιμαζόμενο νεοφασισμό, με 
εκχυδαϊσμένη γλώσσα, εσκεμμένος λεξινοθείες και ευτελείς κολακείες γερόντων και 
υποανάπτυκτων πολιτών…» (απόσπασμα από το “Ο λόγος για τους Έλληνες νέους 
του ’88″, του βιβλίου: “Ο καθρέφτης και το μαχαίρι” του Μάνου Χατζιδάκι) 

Ακούστε, λοιπόν, μερικές δηλώσεις των δυο πολιτικών αρχηγών, στις ομιλίες τους 
στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων τους το προηγούμενο Σάββατο, στα 
πλαίσια του να δικαιολογήσουν την «κομματική πειθαρχία», που επέβαλαν στους 
Βουλευτές τους, ώστε να υπερψηφίσουν τη νέα δανειακή σύμβαση: Ο Γιωργάκης 
είπε πως «φτάσαμε κοντά στην πηγή. Πρέπει η χώρα να πιεί νερό…» κι ο Αντώνης 
είπε πως «Για να μείνει η χώρα όρθια… Όσοι φημολογούν τ` αντίθετα, δεν είναι 
παρά τσάμπα μάγκες… Κι αυτοί θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων… Είμαστε σε θέση 
να προετοιμάσουμε τις εκλογές…»!!  

Εξ άλλου όταν, λ.χ., λένε στην ανακοίνωση της ΝΔ πως:  
«Η αταλάντευτη και σθεναρή στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά 
σε όλη τη διάρκεια των επώδυνων και σκληρών διαπραγματεύσεων με την τρόικα… 
…Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε:  

• για πρώτη φορά να γίνει διαπραγμάτευση επί της ουσίας των 
προτεινόμενων μέτρων,  
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• να ληφθούν υπ’ όψιν οι ανάγκες των χαμηλοσυνταξιούχων που πλήττονται 
ανεπανόρθωτα από τη μνημονιακή πολιτική,  

• να αποτραπούν μέτρα νέας φορολογικής καταιγίδας, που θα συνιστούσε την 
ταφόπλακα της οικονομίας και εν τέλει  

• να αποτραπεί η καταστροφική εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής 
κατάρρευσης, που θα γυρίσει την Ελλάδα πενήντα χρόνια πίσω.  

• Και διαβεβαιώνει τους Έλληνες πολίτες ότι πολύ σύντομα, με τη δική τους 
ψήφο στις επερχόμενες εκλογές, θα ξεκινήσει τον τιτάνιο αγώνα για την 
ανασυγκρότηση της οικονομίας για να κερδίσουμε και πάλι την αισιοδοξία 
και την εθνική μας αυτοπεποίθηση…» (Ανακοίνωση Γραμματείας Πολιτικού 
Σχεδιασμού ΝΔ, 09/02/2012),  

τάχατες μας λένε την αλήθεια; Όχι, φυσικά…  

Ή σαν, ο ανεκδιήγητος τέως Πρωθυπουργός, δήλωνε πως: «Παλεύουμε ώστε σε 
κάθε οικογένεια να υπάρχει ένας τουλάχιστον εργαζόμενος»!!! (Γιώργος 
Παπανδρέου). Μήπως αυτή ήταν η μόνη αλήθεια πού `χει ως τα τώρα εκστομίσει; 

«Τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα…» (Ν. Γκάτσος)…   

«…Ξεγελάσατε όλοι σας, τόσα χρόνια τους Έλληνες με χάντρες, σαν να ήταν 
ιθαγενείς. Εξασφαλίσατε τη σιωπή και τη συναίνεσή τους με λίγα ψίχουλα, απ` τον 
κρατικό κορβανά, ως μισθό για τους διορισμένους στο δημόσιο, με ελάχιστα 
χρήματα ως επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις, που ιδρύθηκαν απλά και μόνο για την 
επιχορήγηση (για την οποία πάρθηκαν κι οι απαραίτητες μίζες), με επιδόματα και 
παροχές που προέρχονταν από τα δάνεια, που καλούνται να πληρώσουν τώρα, κ.α. 
…Σε όλα τα παραπάνω και σε ακόμα περισσότερα, αν δεν ήσασταν συμμέτοχος, 
ήσασταν απλός παρατηρητής… και τα δύο, εκ του αποτελέσματος, κρίνονται ως 
πράξεις προδοσίας. Έτσι το βλέπω πια, Κάρολε…» (Σεμίνα Διγενή, σε Παπούλια: 
Απορώ γιατί επιμένετε να είστε ακόμη Πρόεδρος! - iefimerida.gr 06.02.2012). 

Φίλοι μου, δε φτάνει ο κίβδηλος λόγος τους, ώστε να δαμάσει τ` αφηνιασμένα 
άλογα της εθνικής μας παράνοιας ή να γητέψει τα τρομοκρατημένα όνειρα των 
δύστυχων συμπατριωτών μας… Η Τρόϊκα κι οι ντόπιοι συνεργάτες τους, άπλωσαν 
πηχτό σκοτάδι στη νεκρική κοιλάδα των μοιραίων και των δωσίλογων αυτού του 
τόπου, την ίδια δε στιγμή όλοι μας οδοιπορούμε στην οδό του μαρτυρίου. Που 
δυστυχώς προετοιμάσαμε κατάλληλα και για τα παιδιά κι εγγόνια μας… Σε κάθε 
σταυροδρόμι το εκτελεστικό απόσπασμα των ξένων και ντόπιων δανειστών - 
τοκογλύφων, σε κάθε ανηφοριά οι εντός κι εκτός των τειχών φονιάδες της ιστορίας 
μας, υψώνονται σαν πελώριοι ίσκιοι, σαν αποτρόπαια φαντάσματα, δυσθεώρητου 
ύψους, με `κείνη τη θωριά των σύγχρονων έργων φρίκης και τρόμου! Μας 
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φοβερίζουν, μας τρομοκρατούν, μας ψεκάζουν, μας εξουθενώνουν, μας ρουφούν μ` 
απληστία το αίμα μας, ρίχνοντάς μας στην επαίσχυντη ζητιανιά μας… 

Μας εκτελούν με δόλιους λόγους απ` τις τηλεοπτικές οθόνες, οι τηλε-κύριοι με τ` 
αδειανά κουστούμια, τις φανταιζί γραβάτες, το μακιγιαρισμένο look και τα 
παραγεμισμένα, «με τα τριάκοντα αργύρια της προδοσίας», στόματά τους... Μας 
φτύνουν οι πρωτοκλασάτοι υπηρέτες - αρουραίοι των εφημερίδων, οι αρθρογράφοι 
«του μεγάλου κενού», οι Εθνοκτόνοι κι οι Ελληνοφθόροι λακέδες… 
 
Τούτες τις ώρες του μεγάλου εθνικού μας ζόφου, οι άνεργοι στη χώρα μας είναι 
5.450.000 άνθρωποι κι οι εργαζόμενοι ή υποαπασχολούμενοι μόλις 3.900.000, οι 
άστεγοι περνούν τις 25.000 κι οι αδικοχαμένοι αυτόχειρες τους 1.800… 

Ως κι οι πρώην συνοδοιπόροι τους, που αποσκίρτησαν για τον ένα ή τον άλλο λόγο, 
δεν κρύβουν πια την αγανάκτησή τους, όταν γράφουν: «Η Ελλάδα βρίσκεται 
μπροστά σε μια τραγωδία και μια κρίση που χειροτερεύει από χρονιά σε χρονιά». 
Πιο κάτω εξηγεί: «Ουσιαστικά μέσω της Ελλάδας γίνεται επίθεση στο νόμισμα (δηλ. 
στο ευρώ), μέσα από τα στοιχήματα για τα CDS, τα οποία ξεκίνησαν με το να είναι 
ασφάλιστρα κινδύνου και μετεξελίχθηκαν σε εργαλείο κερδοσκοπίας». (Άρθρο του 
κ. Χ. Παμπούκη, τ. Υπουργού, στην μεγάλης κυκλοφορίας γαλλική εφημερίδα “Le 
Monde”).  

«Θέμα χρόνου είναι η χρεωκοπία της Ελλάδας», αποφαίνονται οι οικονομικοί 
ειδήμονες, αυτοί με τους υπερσύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τα 
ατσαλάκωτα κουστούμια και τα αρπακτικά βαμπίρικα χέρια τους να στάζουν, από 
τώρα, αίμα… Κι ας ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Μάριο Μόντι 
(φιλαράκι του κ. Παπαδήμου…) πως: «Ακόμη κι αν η Ελλάδα πτωχεύσει, δεν 
πρόκειται να βγει από την Ευρωζώνη» ή ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας 
καθηγητής Krugman  πως: «Σταματήστε πια να ταλαιπωρείτε την Ελλάδα»!! «…Και 
να, που η ελληνική κυβέρνηση βρήκε την πολυπόθητη μηχανή και μας γυρνάει 
δεκαετίες πίσω…», γράφει η Ειρήνη Τσακίρη στο enikos.gr…  

Φίλοι μου, καλά κρατεί ο χορός των κερδοσκόπων και των εγχώριων εφιαλτών, που 
μας συμπαρασύρουν στο απονενοημένο πανηγύρι της εκφοράς των ελπίδων και 
των αδιέξοδων οραμάτων. Η μεγάλη παγκόσμια ομήγυρη των αδημονούντων την 
απώλεια του έθνους, των ανυπότακτων, έχει κιόλας παραταχθεί με κάθε λαμπρή 
επισημότητα, για να παρακολουθήσει το μεγάλο θέαμα. Ο δήμιος με την κουκούλα 
και τα διάστικτα μπράτσα με τα φασιστικά σύμβολα, αναμένει το νεύμα του 
«Μεγάλου Στοχαστή», του δοτού πρωθυπουργού, που στις πρόσφατες 
διαπραγματεύσεις, εκπροσωπώντας την Τρόϊκα, διαπραγματεύονταν – τα 
προαποφασισμένα «μαγείρευαν» - με τους αρχηγούς – χαρώ σε! – των τριών 
κομμάτων της Βουλής, που στήριζαν τη «σικέ» του κυβέρνηση…   
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«Το “κενό”, κ. Παπαδήμο, υπάρχει, όσο εμείς δεν πέφτουμε μέσα του. Η Ελλάδα 
εμπιστεύεται τον Ελύτη, όχι εσάς… Δεν θα βουτήξει!»   (“Η αντίδραση ήρθε απ` τους 
επιστήμονες”, Newstrap.gr, 08/02/2012) 

Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, ότι η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε, όχι μόνον 
εξαιτίας της τρόϊκας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι διαταγές της τρόϊκας και το 
ιταμό ύφος κι ήθος των «εταίρων και συμμάχων» μας, πρέπει να μείνουν 
αναπάντητα… Αλλά ακόμη κι αυτά τα μέτρα, που τώρα ψηφίστηκαν πρόκειται ν` 
αποτύχουν. Όχι, γιατί ο λαός μας δεν έδωσε ότι είχε και δεν είχε, απ` το υστέρημά 
του. Μα γιατί οι εγχώριοι δυνάστες μας, οι τυπο- καναλάρχες, οι μεγαλο- 
εργολάβοι, οι μεγαλο- τραπεζίτες κι όλοι όσοι στην πλάτη μας συσσώρευαν τόσα 
χρόνια πλούτη, με τη συνενοχή του υπαλληλικού τους πολιτικού προσωπικού, απλά 
συνεχίζουν να κερδίζουν με τη ρευστότητα της όλης κατάστασης, την οποία και 
οιωνεί – αν δεν ανατραπούν βίαια είτε από μας, είτε απ` τα αφεντικά τους – θα 
προσπαθούν να διατηρήσουν, ενώ ο λαός μας θα οδηγείται στον θάνατο, δια της 
ολοκληρωτικής του εξαθλίωσης, κάθε τρίμηνο και νέα μέτρα, κ.λ.π.… 

Ποιος άλλος λαός στην Ευρώπη θ` ανέχονταν τόσο εμπαιγμό, τόσο ψέμα, τόσο 
διασυρμό, τόση ξεφτίλα ; Ποιος θ` ανέχονταν αυτήν την άθλια σύμπραξη των «μέσα 
με τους έξω» ; Ποιος θα δεχόταν να κοιμάται μ` απειλές και να ξυπνά με 
τρομοκρατία ; Δεχόμαστε τους οχετούς όλης της Ευρώπης πάνω μας. Δεχόμαστε ν` 
ακούνε τα παιδιά μας, κάθε μέρα, πόσο άχρηστοι, τεμπέληδες, ψεύτες και 
τιποτένιοι είμαστε,  από τον καθένα τους... Που είναι το τέρμα, φίλοι μου; Ποιος θα 
φωνάξει: «Τέρμα απαίσια κοράκια, η σκύλευση της χώρας μας τέλειωσε»…;;; 

Με μεγάλη σοβαροφάνεια κι επιτηδευμένη θλίψη στα πρόσωπά τους οι τρεις 
πολιτικοί αρχηγοί, μας είπαν πως «διαπραγματεύτηκαν (με τον …πρωθυπουργό) 
σκληρά» κι «έσωσαν» το 13ο και το 14ο μισθό, ενώ την ίδια στιγμή μας έκοψαν τον 
11ο και το 12ο… Αφήστε  τους κ. κ . Βουλευτές μας… Να δούμε από αύριο, ποιοι και 
πόσοι απ` αυτούς θα χρειαστεί να σκάψουν «λαγούμια»… Και μετά την ψηφοφορία 
στη Βουλή, αν θα ξαναβγούν απ` τα «λαγούμια» τους, όσοι Βουλευτές μας 
τολμήσουν να ψηφίσουν τη νέα δανειακή σύμβαση, που παραδίδει την Ελλάδα!  Να 
είστε βέβαιοι, φίλοι μου, πως οι κύριοι αυτοί θα νοιώσουν την οργή του λαού… 
Προδοσία ο λαός αυτός δε θ` ανεχτεί κι αυτή η υπογραφή τους είναι «εσχάτη 
προδοσία»!  Όπως κι αν τη «στολίσουν», λέγοντας πως, δήθεν, οι απαιτήσεις της 
τρόϊκας ήταν διπλάσιες και διαπραγματεύθηκαν σκληρά κερδίζοντας τις μισές…  

Ακούστε μια και καλή, Κύριοι: Υπογραφή ίσον Εσχάτη προδοσία κι ακολουθούν τα 
προβλεπόμενα απ` το Σύνταγμα για όλους ανεξαιρέτως…!!!!  Δεν υπάρχει θέμα 
«κομματικής πειθαρχίας», παρά μόνο «εθνικής συνείδησης», αγάπης και θυσίας για 
την Πατρίδα και μόνον!!!!! 
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Δεν επιθυμούν να πιστέψουν οι «εξαγορασμένοι», οι υπόδουλοι κι οι ματαιόδοξοι, 
ανάμεσα  στη μεγάλη στρατιά των αρίστων της ιστορίας, των λαμπρών δημιουργών, 
των ποιητών, των αγωνιστών της ζωής, των εργατών, των καλλιτεχνών, των 
ανθρώπων της τίμιας δουλειάς και του πνεύματος. Ότι είχαν να κλέψουν το 
έκλεψαν, ότι είχαν να προσβάλουν το πρόσβαλαν, ότι είχαν ν` ατιμάσουν το 
ατίμασαν. Ήρθε η ώρα να πετάξουν το αποστεωμένο κουφάρι του λαού στη 
χωματερή της εξαθλίωσης και της απέραντης θλίψης… Μιας θλίψης, μιας πίκρας, 
που ζωγραφίζεται στα κινούμενα πρόσωπα των συμπατριωτών μας καθημερινά, κι 
όλο αυξάνεται… 

Την ίδια στιγμή ο κ. Ιγνατίου μεταδίδει πως ο επικεφαλής της Τρόϊκας κ. Τόμσεν  
«κατηγορείται από πολλά μέλη του ΔΝΤ, καθώς επίσης και από τον νυν 
προϊστάμενό του, κ. Ρεζά Μογκαντάμ, ότι έχει την ευθύνη για τον κακό σχεδιασμό 
του ελληνικού Μνημονίου και για τη μη έγκαιρη αντίδρασή του στη διαφαινόμενη 
αποτυχία του ελληνικού προγράμματος σταθερότητας…», οι δικοί μας τον 
προσκυνούν και τον θεωρούν Σωτήρα της χώρας…  

«Η χώρα μας, πέραν όσων συζητούμε, χρειάζεται μια θεσμική κοινοβουλευτική 
επανάσταση, να επανακαθορίσει το πολιτικό της σύστημα», αναφέρει μ` ειλικρίνεια 
ο κ. Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ… 

Την ίδια ώρα ο τ. Πρωθυπουργός, του «λεφτά υπάρχουν… Πάμε…», παραμένει 
ένοχα σιωπηλός… Έτσι πιστεύει ότι μπορεί ν` ανταποκριθεί στα κελεύσματα των 
καιρών ο «Μεγάλος Στοχαστής», ο δειλός πολεμιστής, ο αποτυχημένος 
ταχυδακτυλουργός με τα τρεμάμενα δάχτυλα και το θολωμένο μυαλό, ο θλιβερός 
ψεύτης, ο αμήχανος Οδυσσέας, που ούτε ταξίδι, ούτε Ιθάκη του απέμεινε, παρά 
μόνο η χλεύη των ανθρώπων και της ιστορίας…   

Κι οι δυο άλλοι;  Έντρομοι, σαν να ήσαν ένοχοι χειρουργοί, με τύψεις βιάζονται να 
καλύψουν με το σεντόνι της υποταγής και της ανικανότητάς τους, το κέρινο  
πρόσωπο της απονεκρωμένης πατρίδας… Μ` ατέλειωτα ψέματα, με στιχάκια 
κραταιών μας ποιητών και τίτλους ένδοξου ροκ συγκροτήματος (It is a hard day` s 
night των Beatles)… Η λέξη «ντροπή» είναι λίγη φυσικά… «Είναι προφανές, ότι ως 
αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας, δεν μπορώ να υλοποιήσω τα μέτρα που 
αποφασίστηκαν», δήλωσε τη μέρα της παραίτησής του ο πρώην  Υφ. Εργασίας κ. 
Κουτσούκος…, χωρίς να μας πει όμως, αν θα ψηφίσει τη σύμβαση, ως βουλευτής… 

Ημέρες ζόφου, οι μέρες που θα ξημερώσουν… Έκπληκτα τα μάτια της ιστορίας, 
βλέπουν τη λαίλαπα να πλησιάζει… Βλέπουν να βιάζεται το τσούρμο των 
θρασύδειλων και των μισαλλόδοξων, να τελειώνει μια και καλή με το γένος των 
αδάμαστων Ελλήνων της παγκόσμιας ιστορίας… Και τρέμουν τον Ελληνικό  λαό, ενώ 
με περισσή θρασύτητα τον καλούν, να τους εμπιστευθεί… Το βιβλίο, που λέγεται 
«Ελλάδα», πρέπει να κλείσει, η σπορά να νοθευτεί , ο αγρός με τα γεννήματα να 
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καταλειφθεί απ` αγριόχορτα και ζιζάνια κι ακόμα μια «χαμένη πατρίδα», να 
προστεθεί στις τόσες και τόσες, ανά τους αιώνες, «χαμένες, αλησμόνητες 
πατρίδες» (Σαν τους τίτλους των πύρινων πατριωτικών λόγων του Μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου)… 

«Αυτό το “ΟΧΙ”, στις νέες συνθήκες, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ένα και μόνο 
χρέος: Το χρέος απέναντι στον εαυτό μας, στους κόπους μας, στην αξιοπρέπειά μας, 
στα παιδιά μας», έγραφε στον «Ριζοσπάστη» της προηγούμενης βδομάδας ο 
έγκριτος Νίκος Μπογιόπουλος. Δυστυχώς, φίλοι μου, ΝΑΙ ειπώθηκε, ΝΑΙ… 

Έτσι αυτές τις μέρες το ΝΑΙ και το ΟΧΙ, έγιναν λέξεις, που είχαν την ιδιαίτερη 
…τιμητική τους. Πόση όμως μεγάλη σημασία παίρνουν οι λέξεις αυτές, όχι βέβαια 
στα στόματα των πολιτικών προσώπων, αλλά όταν εκφέρονται απ` τον μεγάλο μας 
ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη: 

«Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα 
που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι 
να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει 
έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα 

πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του. 
Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, 

όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει 
εκείνο το όχι -- το σωστό -- εις όλην την ζωή του.» 

(«Che fece.... IL gran rifiuto», Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, 1901) 

 «Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό του κάθε Έλληνα, ότι κύριοι υπεύθυνοι της 
χρεωκοπίας είναι η πολιτική και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία των τελευταίων 
ετών, που οδήγησε την κοινωνία στο να απωλέσει αρχές και αξίες, προσφέροντας 
επίπλαστο πλούτο, με αντάλλαγμα την σιωπή σε πρακτικές, που με μαθηματική 
ακρίβεια θα οδηγούσαν στο τραγικό αποτέλεσμα, που ζούμε σήμερα. Στη δίνη 
αυτής της κρίσης, οι ανεπάρκειες πολιτικών προσώπων, συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων, επιστημονικών τάξεων και κοινωνικών ομάδων, αναδεικνύονται 
τραγικά για μια ακόμη φορά… …Κανένας πλέον δεν δικαιούται να μένει αδρανής, 
ήρθε η στιγμή να αναδείξουμε τις νέες δυνάμεις, που θα μας οδηγήσουν στην 
κάθαρση, ήρθε η στιγμή ο ένας να απλώσει το χέρι στον άλλον και με γνώση ότι το 
πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την ανατολή, να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα 
που μας ανήκει…» (H πτώχευση της πολιτικής και συνδικαλιστικής εκπροσώπησης 
οδήγησε στο σύγχρονο "Δυστυχώς Επτωχεύσαμε", του Δρ. Γιώργου Ελευθερίου, 
Αγγειοχειρουργού, Μέλους ΔΣ του ΙΣΑ, Newstrap.gr, 05/02/2012). 
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Στην Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το Σάββατο, που διήρκεσε 7 
ώρες περίπου, μίλησαν πάρα πολλοί βουλευτές. Άλλοι κατά, οι περισσότεροι όμως 
υπερ της νέας δανειακής συμφωνίας… Τη συνεδρίαση «χρωμάτισε» η μεγάλη 
«κόντρα» ανάμεσα στον κ. Βενιζέλο και τον κ. Λαφαζάνη… Με βαριά λόγια κι 
έντονη σύγχυση, κι απ` τα δυο μέρη, γεγονός που ανάγκασε την κα Βάσω 
Παπανδρέου, που προήδρευε, να παρέμβει… Από τις προσεκτικές τοποθετήσεις των 
βουλευτών, έβγαλα το συμπέρασμα, πως οι περισσότεροι διακατέχονταν απ` την 
αγωνία, αν θα επανεκλεγούν στις …προσεχείς εκλογές… εφ` όσον φυσικά 
μπορέσουν να διεξαγάγουν, έστω, κάποιον προεκλογικό αγώνα… Οι ψηφοφόροι 
τους, έχουν, τις περισσότερες φορές, ακόμη κι «άγριες» διαθέσεις… 

Φαίνεται ότι, επιτέλους, η χώρα δείχνει να ξυπνά από τη νάρκωση του φόβου και 
να θέτει αντεπιχειρήματα. Ένα “ΟΧΙ”, λ.χ., θα μπορούσε να έχει ειπωθεί κοφτά, 
αλλά θα μπορεί να ειπωθεί και στο μέλλον, με πολλούς άλλους τρόπους, που 
σίγουρα γνωρίζουν ή θα μάθουν, όσοι είναι πατριώτες και διπλωμάτες. Ας έχουμε 
υπομονή…  Οι εκλογές, άλλωστε, σιμώνουν… Το ποιος θα διαπραγματεύεται και 
πόσο θα ενεργεί υπέρ της χώρας μας, άλλωστε, θα φανεί, δε θα μπορεί να κρύβεται 
για καιρό. Το κριτήριο του κόσμου δεν ξεγελιέται τόσο εύκολα τώρα, που γενικά, 
είμαστε όλοι τόσο καλά υποψιασμένοι… 

«Το "όχι" αν ειπωθεί κατηγορηματικά, είναι καλύτερο από το "ναι", που ειπώθηκε 
μόνο και μόνο για να χαρεί κάποιος ή - το χειρότερο - για να αποφευχθούν κάποια 
προβλήματα», είπε κάποτε ο μεγάλος Μαχάτμα Γκάντι… 

Και να προσθέσω δυο ακόμη λογάκια: Ακούστε μας καλά, υπερφίαλοι αγορητές του 
θράσους και της ανοησίας, εντός κι εκτός συνόρων… Αυτή η χώρα είναι η Πατρίδα 
μας και δεν αντέχει προσβολές ούτε λοιδορίες, δεν αντέχει επιτηρητές ή παράσιτα… 
Αυτή η χώρα δεν είναι τυχαία: Είναι η Ιερή Γη των Ελλήνων,  των προγόνων μας και 
θα την υπερασπιστούμε… ακόμη και με το αίμα μας, αν χρειαστεί...!!! 

«Τοίς ελευθέροις μεγίστη ανάγκη η υπέρ τών πραγμάτων αισχύνη» 
(Είναι ανάγκη οι ελεύθεροι να έχουν συναίσθηση της ευθύνης, για τα πράγματα της 
πολιτείας)  Δημοσθένης 

………………………………………………………………………… 

ΥΓ. 1. «…Αν λοιπόν δεν είναι η Ελλάδα Ευρωπαϊκή χώρα, ποιος αξίζει αυτόν τον 
τίτλο; Ο Γερμανός βάρβαρος ή η ύπουλη Αλβιών, την οποία ο μεγαλύτερος ποιητής 
της, ο Βύρωνας, κατηγορούσε ήδη για λεηλασία της χώρας του Ομήρου;… Το 
ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι περισσότερο ή λιγότερο ευρωπαϊκή: τα ίδια τα 
θεμέλια της Ευρώπης δεν υφίστανται χωρίς τον Ελληνισμό…», έγραφε ο Ετιέν 
Ρολάν, στη γαλλική «Le Monde», προ καιρού…  
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ΥΓ.2. Περισσότερο εντυπωσιακή, είναι η «Προφητεία» του Χάρρυ Κλύνν: «Σε είκοσι 
- τριάντα χρόνια από σήμερα, Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να μην υπάρχει... Θα 
υπάρχει όμως μια Ελλάδα πτωχευμένη κι ένας λαός στα όρια της οικονομικής και 
ηθικής εξαθλίωσης…».  (‘Έλεγε το 1983 ο Χάρυ Κλύνν, στη μυθική παράστασή του, 
στη  Μπουάτ «Διαγώνιος» - Παράσταση με τίτλο: «Αλλαγή και πάσης Ελλάδος»).  

ΥΓ.3. Πρώτο θέμα την προηγούμενη βδομάδα στον παγκόσμιο τύπο, ήταν η 
συμφωνία των τριών αρχηγών και του πρωθυπουργού, για τη νέα δανειακή 
συμφωνία και το PSI. Στο Marketwatch, ανακοινώθηκε με ειδική αναφορά και στην 
αντίδραση των αγορών. Μάλιστα με το άνοιγμα της Wall Street το Marketwatch 
σχολίασε πως: «Η Ελλάδα εμπνέει τους επενδυτές»! 

ΥΓ.4. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο www.koutipandoras.gr ο ανεξάρτητος 
βουλευτής Πάνος Καμμένος, μιλάει για όλα αυτά που καταλογίζει το τελευταίο 
διάστημα, μέσω της προσωπικής του σελίδας στο facebook. Σ` αυτήν αναφέρεται 
αναλυτικά στην πώληση των CDS (ασφάλιστρα κινδύνου) από το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο: «που κατά διαβολική σύμπτωση έγινε την περίοδο, που ο τέως 
πρωθυπουργός έκανε το περίφημο διάγγελμα στο Καστελόριζο». Ποιοι αγόρασαν τ` 
ασφάλιστρα κινδύνου, που η αξία τους εκτοξεύτηκε στα ύψη; Ποιοι κέρδισαν μέσα 
σε μια μέρα 22 δις ευρώ; Γιατί η Βουλή των Ελλήνων αρνείται, κατά παράβαση των 
κανονισμών, ν` απαντήσει σ` επίκαιρη ερώτηση, για το θέμα του βουλευτή Π. 
Καμμένου, αλλά κι άλλων βουλευτών; Γιατί άραγε, γιατί;;; 

ΥΓ.5. Το Αμερικανικό δίκτυο CNN - που πρωταγωνίστησε μιντιακά σε όλες τις 
κρίσεις και τους πολέμους της τελευταίας εικοσαετίας - «καπάρωσε», σύμφωνα με 
πληροφορίες, που κυκλοφόρησαν το πρωί, τον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου 
Μεγάλη Βρετανία, για έναν ολόκληρο μήνα, ως τις αρχές Μάρτη… Αν η πληροφορία 
ευσταθεί, γεννά συνειρμούς και στους παλιότερους, αλλά και στους νεότερους που 
γνωρίζουν Ιστορία: Οι Αμερικανοί περιμένουν να σκάσει η «εξέγερση», όμοια μ` 
αυτή που οδήγησε στα Δεκεμβριανά του 1944. Εκεί είχε «στρατοπεδεύσει» τότε και 
το BBC, αλλά κι ο υποκινητής των Δεκεμβριανών, στρατάρχης Σκόμπι, εκεί 
εγκατέστησε το επιτελείο του. Το κανάλι της Φλόριντα βλέπει την νομική έκρηξη 
στην Ελλάδα. Τ` αποικιοκρατικά μέτρα που θέλουν να μας επιβάλουν, ξέρουν ότι 
δεν θα περάσουν αναίμακτα…  Αυτό που δεν μπορούνε να προσδιορίσουν, είναι η 
έκταση κι η μορφή της έκρηξης. (Newstrap.gr 08/02/2012). 

Αθήνα 13-02-2012 

 

 

 

http://www.koutipandoras.gr

