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ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΘΙΜΑ 

Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου 

Paul Valery: «Ο φασισμός αρχίζει με τη σκέψη, ότι όλοι οι άλλοι είναι ανόητοι» 

Κι ενώ όλα ... «έβαιναν καλώς για τον τόπο» κι ετοιμαζόμασταν για τα πιο «θλιμμένα Χριστούγεννα» της τελευταίας 
40ετίας,  νάσου και τα πρώτα –πρώτα δειλά «μαγειρέματα»:  

Ένας τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, δημοφιλής Πρόεδρος, ο κ. Κωστής Στεφανόπουλος,  αυθορμήτως 
παρενέβη ...υπέρ του νυν Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως, που δεν προήλθε απ` τη βούληση του λαού, μετά 
από εκλογές, αλλά μετεξελίχθη σαν ... «ουρά και συνέχεια» της κυβέρνησης του Γιωργάκη... Δίχως κανείς να ζητήσει τη 
γνώμη του, γράφει – μεταξύ των άλλων - ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στεφανόπουλος, στην εφημερίδα 
«Καθημερινή», πως ο κ. Παπαδήμος «...διαθέτει τα προσόντα, το κύρος και τις γνωριμίες στο εξωτερικό, ώστε να 
βγάλει την χώρα μας απ` τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει ... να πάψουν (τα κόμματα) να ζητούν εκλογές και να 
αναγνωρίσουν τον συγκεκριμένο χρόνο, μέχρι της συμπληρώσεως της τετραετίας από τις προηγούμενες εκλογές, κατά 
τον οποίον ο κ. Παπαδήμος θα εργασθεί υπέρ του συμφέροντος της χώρας, ώστε να μη μας εξαναγκάσουν σε 
αποχώρηση από την Ευρωζώνη ή σε άλλες καταστρεπτικές εξελίξεις...»...  

Δυστυχώς, όμως, κατά το Σύνταγμα, όσα προσόντα και να διαθέτει ο κ. Παπαδήμος, όσο κύρος και να έχει ο κ. 
Παπαδήμος κι όσες γνωριμίες και να έχει ο κ. Παπαδήμος, πρέπει ταυτόχρονα και να διαθέτει την έγκριση και την 
νομιμοποίηση του Ελληνικού λαού, προκειμένου να χειριστεί τα «καυτά» θέματα της χώρας μας, τούτες τις δύσκολες 
στιγμές της πρόσφατης ιστορίας μας.  

Κρίμα και ντροπή να γράφονται τέτοια επιχειρήματα απ` τον κ. Στεφανόπουλο.  

Ο θεσμός της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αν μη τι άλλο, πρέπει ν` αποτελεί την εγγύηση της νομιμότητας, που πηγάζει 
απ` το Σύνταγμά μας κι όχι το μοχλό της εκτροπής του πολιτεύματος απ` αυτή...  

Πως μετά το πολιτικό μας σύστημα θα ζητήσει απ` τον Ελληνικό λαό σεβασμό στους θεσμούς και στους νόμους της 
πατρίδας μας; 

Μ` όλο το σεβασμό, που τρέφω, προς τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας μας, νοιώθω την ανάγκη να σας 
εξομολογηθώ τα εξής: 

1. Τώρα, άραγε, ανακαλύφθηκαν τα «ιδιαίτερα χαρίσματα» του κ. Παπαδήμου; Το ότι ενέχεται στις «λογιστικές 
αλχημείες» επί κυβερνήσεως Σημίτη, για τη νομισματική ένωση, δεν τον ενοχλεί; Το ότι υπήρξε ως τώρα, έστω κι 
Άμισθος Σύμβουλος του Εντολοδόχου πρώην Πρωθυπουργού, που έστειλε τη χώρα «με το έτσι θέλω στο απόσπασμα», 
δεν μετράει σε τίποτα; Πως από τέως σύμβουλος, τεχνοκράτης κι ουσιαστικά ...υπάλληλος, ο κ. Παπαδήμος, έχει 
καταστεί το «Νούμερο 1 Πρόσωπο», που καλείται να  μας βγάλει απ` το αδιέξοδο; Ποια πολιτική ικανότητα έχει 
επιδείξει ως τα τώρα και που, ο κ. Παπαδήμος;  

2. Αλλά κι ο κ. Στεφανόπουλος κράταγε, μέχρι τώρα, τις καλές συμβουλές «για πάρτη» του, ξέροντας πως θα κληθεί 
κάποια στιγμή γι αυτό ή τώρα, ξαφνικά, του ήρθε αυτή η θεία έμπνευση να μας σώσει; Αναμφισβήτητα, σ` όλους τους 
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Έλληνες – πλην του τ. Προέδρου - φαίνεται ...ευνόητο και φυσικό, ο πρώην  Σύμβουλος και νυν Δοτός Πρωθυπουργός, 
να συνεχίσει το έργον του προκατόχου του Εντολοδόχου...  

3. Η δημοκρατική συνείδηση του τ. Προέδρου, παρ` όλα αυτά, του επιτρέπει το διορισμό μη εκλεγμένου κι 
ουρανοκατέβατου Πρωθυπουργού; Κι ας ξεχάσω προς το παρόν, πως ο συγκεκριμένος είναι κι ο εκλεκτός της «ομάδας 
των δανειστών μας»!! 

4. Δεν αντιλαμβάνεται ο τ. Πρόεδρος, πως η παραμονή αυτής της κυβέρνησης, πέραν «του απολύτως αναγκαίου 
χρονικού διαστήματος», απενεχοποιεί τον Γιωργάκη και «κουρεύει» μεθοδικά την αυτοδυναμία της ΝΔ; Χωριό που 
φαίνεται, κολαούζο δεν χρειάζεται... Από ποιά «μήτρα» αυτός προέρχεται, άραγε; 

5. Θα μπορούσα να τον καταλάβω, βεβαίως, άν ταυτόχρονα παραδεχόταν δημόσια,  πως χρωστάει περισσότερα στο 
ΠΑΣΟΚ, που τον πρόταξε ως υποψήφιο Πρόεδρο, απ` όσα στην ΝΔ, αλλ` αυτό θεωρείται «θανάσιμο αμάρτημα» για 
μένα, προφανώς! 

Λυπούμαι, επιπρόσθετα, αλλ` αναγκάζομαι να σας θυμίσω μερικές «στιγμές απ` το παρελθόν» του, ως ότου ν` 
αποφασίσει κάποιος ν` ασχοληθεί και να του αποδώσει τις ευθύνες, που έχει... Σχετικά με τις παραβιάσεις του 
Συντάγματος, στις οποίες πρωταγωνίστησε κατά την Προεδρία του, όταν: 

-Δεν περενέβη, κατά παράβαση του Συντάγματος, όταν επετράπηκε η διέλευση ξένων – ΝΑΤΟϊκών -στρατευμάτων απ` 
το Ελληνικό έδαφος στη διάρκεια του πολέμου στην τ. Γιουγκοσλαβία, ενώ για κάτι τέτοιο πρέπει να αποφασίσει η 
Βουλή. Στη γειτονική μας,  υποτίθεται μη δημοκρατική, Τουρκία, τρεις φορές ψήφισε η Βουλή τους, μέχρι να επιτραπεί 
η διέλευση ξένων στρατευμάτων, που όδευαν για τον πόλεμο του ΙΡΑΚ. 

-Υπέγραφε σωρεία «πράξεων νομοθετικού περιεχομένου», κατά παράβαση του Συντάγματος, που το επιτρέπει μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Το έκανε για να διευκολύνει την κυβέρνηση του κ. Σημίτη, να μη περιμένει να ψηφιστούν οι 
Νόμοι, αλλά να γίνονται όλα με «πράξεις νομοθετικού περιεχομένου». 

-Δεν ήταν Πρόεδρος όλων των Ελλήνων, μιας κι ευθέως καταφέρθηκε κατά εκείνων που υπέγραψαν, ζητώντας – καλώς 
ή κακώς - τη διενέργεια  Δημοψηφίσματος για τις Ταυτότητες. 

Αυτά τα λίγα, για έναν «λαοφιλή» τ. Πρόεδρο, που το 1974, ψήφισε υπέρ της Βασιλευομένης Δημοκρατίας και με το 
κόμμα που είχε ιδρύσει αργότερα, τη ΔΗΑΝΑ, είχε συγκεντρώσει ποσοστό,  που μόλις άγγιζε το 1%... 

Για πόσο ανόητους, μας περνά ο κ. Στεφανόπουλος, αλήθεια; Ποιός ή ποιοί κρύβονται πίσω απ` τις απρόσκλητες 
δηλώσεις του είναι λίγο πολύ γνωστό: Την επομένη ακολούθησε την ίδια «γραμμή» κι η κα Διαμαντοπούλου (Ακόμη να 
φανούν τα βιβλία ελληνικών στα σχολεία... παρά ταύτα τα βιβλία αγγλικών ετοιμάστηκαν με ιδιαίτερη σπουδή και 
πολλά «ταρατατζούμ»...) 

Ας αφήσει λοιπόν ο κ. τ. Πρόεδρος τις συμβουλές και τις παραινέσεις του κι ας επιτρέψει στο λαό «να μιλήσει». Ούτε η 
προηγούμενη, ούτε αυτή η Κυβέρνηση έχουν Νομιμοποίηση, ν` αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς. Γιατί, όλοι αυτοί, την 
δική μας υποθήκη, την ενέγραψαν και στα παιδιά μας. Κι αν είναι να προκύψει απ` τις εκλογές Κυβέρνηση 
Συνεργασίας, θα είναι τουλάχιστον με τη δική μας απόφαση κι όχι με των ξένων!!!  

Εξ άλλου «στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα»!!! 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΜΕΣΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ!!!! 

Όμως, μέχρι να γίνουν οι πολυπόθητες εκλογές, η χώρα συνεχώς βυθίζεται, συμβιβάζεται, υποτάσσεται, δεσμεύεται, 
αποδομείται ...για δεκαετίες...  

Και δεν είναι κάτι απρόσωπο η χώρα: Είμαστε `μείς και τα παιδιά μας και τα παιδιά, που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί... 

Γιατί, ακόμη κι αν έρθει η «επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος» στην παρούσα Κυβέρνηση κι εφαρμόσει την πιο τέλεια 
οικονομική πολιτική, πάλι θα πάμε άσχημα, όπως προβλέπουν οι περισσότεροι των οικονομικών «εντρυφούντες»... 

Γιατί η Κυβέρνηση δεν μπορεί ν` αλλάξει «με τίποτε» την ψυχολογία των πολιτών... 
Γιατί δεν την εμπιστεύονται οι «υποψήφιοι επενδυτές», ώστε να επενδύσουν. 
Γιατί δεν δίνει όραμα, ούτε ελπίδα. Γιατί διώχνει τους νέους. 
Δεν δίνει έμπνευση. Δεν γεννά εμπιστοσύνη. 
Αντ’ αυτών «γεννά» την «προτεσταντική τιμωρία», την ανεργία και την ύφεση κι εν γένει την «συνολική κοινωνική  
κατάθλιψη». 

Αυτά, όπως φαίνεται, δεν τα υπολόγισε, ούτε κατ` ελάχιστον, ο αξιότιμος κ. Στεφανόπουλος... Ήταν γι` αυτόν «ψιλά 
γράμματα»... Απλά «στρατεύτηκε» στους πρότερον «ευεργέτες» του...  

Εμείς τι του φταίμε, άραγε; 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΜΕΣΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΡΑ!!!! 

 

.................................................................. 

ΥΓ. «Ευθύνη, απέναντι στα πράγματα είναι να μιλάς γι` αυτά. Υπευθυνότητα, ν` αντιλαμβάνεσαι την δικιά σου 
ευθύνη κι ανευθυνότητα, να μην θες να καταλάβεις τη διαφορά». 

............................................................................................................. 

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 1:“Οι εκλογές βλάπτουν” , μας έλεγε προ ημερών κι ο πολύς Συνταγματολόγος... κ. Βενιζέλος!!! 

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 2: Μπα σε καλό μου... Τι έχω πάθει; Κι όπως μου λέει κι ο φίλος μου ο Νίκος: «Όπως «φιρί –φιρί» το πάς, 
μάλλον θ` «αυτοδιαγραφείς»... 

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 3: Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Βήμα 99,5» το πρωί της Δευτέρας 12-12-2011, ο βουλευτής της 
ΝΔ κ. Κώστας Τζαβάρας δήλωσε «κατάπληκτος απ` τη χθεσινή παρέμβαση» του τ. Προέδρου της Δημοκρατίας, 
περιέγραψε την κυβέρνηση Παπαδήμου «ως κινούμενη στο όριο του πολιτεύματος», καταλόγισε στο εντός Βουλής 
«πολιτικό τοπίο αναντιστοιχία με τη βούληση του λαού» κι εκτίμησε ότι «ο κυρίαρχος λαός θα πρέπει να δώσει 
κυβέρνηση δημοκρατικά νομιμοποιημένη». Μήπως κι αυτόν θα τον «διαγράψουν»; 

Αθήνα 15-12-2011 

 


