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Να φύγουν, Τώρα, Τώρα!  
 
Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου, Γιατρού του ΕΣΥ, 21 Οκτώβρη 2011 
 
Να φύγει, Τώρα, Τώρα!  
Αυτός, ο υπεύθυνος συνταγματολόγος κι εισηγητής νομοθετημάτων 
προστασίας του καθεστώτος, που συνέγραψαν κι υποστηρίζουν, με 
στόχο να ληστέψουν τα δημόσια ταμεία και τα κονδύλια της Ε.Ε. και να 
προστατέψουν τις τράπεζες, που χρόνια θησαύριζαν προκλητικά στις 
πλάτες μας. Αυτός ο επόμενος capo της “οργάνωσης”, που παλιά 
λέγονταν ΠΑΣΟΚ, που βρίζει δημόσια –στο γυαλί- τον δημοσιογράφο 
Βαξεβάνη κι αποκαλεί έναν αρχηγό Κόμματος (τον Τσίπρα), μέσα στη 
Βουλή «τζάμπα μάγκα», γιατί; Για το αυτονόητο, γιατί ύψωσαν το 
ανάστημά τους, γι` αυτό… Ο επικίνδυνα αυταρχικός, εγωπαθής, 
αλαζόνας, δημαγωγός, ολιγαρχικός κι οπαδός ενός ολοκληρωτικού 
καθεστώτος διακυβέρνησης… στον οποίο ο «φευγάτος» πρωθυπουργός 
παρέδωσε τη σκυτάλη… Ο βίος κι η πολιτεία του στα κοινά έως σήμερα 
(το Σύνταγμα και οι νόμοι που εισηγήθηκε) μας οδήγησαν εν πολλοίς 
εδώ που φτάσαμε, να μοιάζουμε σαν χώρα και σαν πολίτες!. 
Να φύγει, Τώρα, Τώρα!  
Μαζί του κι ο άλλος ανισόρροπος κι ο ιδανικός αυτόχειρας! Αυτός που 
μας διαπόμπευε, που μας ντρόπιαζε, που μας παρομοίαζε με 
«τιτανικό», που μας κορόϊδεψε και τον ψηφίσαμε, σαν κουτορνίθια… 
Και μαζί τους κι οι προστάτες- τοκογλύφοι- δανειστές μας!  
Να φύγουν, Τώρα, Τώρα!  
Η Τρόϊκα των υπευθύνων, της διεθνούς δυσφήμισης και συκοφαντίας, 
της χρεοκοπίας της χώρας και των πολιτών της, με τη βίαια αφαίμαξή 
μας, μ` αποτέλεσμα να μας οδηγήσουν σε κοινωνικό, οικονομικό και 
υπαρξιακό αδιέξοδο! Η Τρόϊκα του κ. Ράϊχενμπαχ, με τις «διπλές 
δηλώσεις»…, ο συρφετός συμφερόντων, που καταχρηστικά λέγεται 
ομάδα ΠΑΣΟΚ, συζητούν μόνο με καναλάρχες, εκδότες, 
μεγαλοκατασκευαστές και τελικά αποφασίζουν με τους τραπεζίτες. 
Αυτούς μόνο θέλουν να σώσουν και μάλιστα εμάς θέλουν την ίδια 
στιγμή να μας αφανίσουν… 
 
Το ζούμε καθημερινά, να αισθάνονται ντροπή όλοι εκείνοι που με 
αγαθή πρόθεση, ψήφισαν, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε ο Γιωργάκης 
να είναι ο ηγέτης, που θα επαναπολιτικοποιούσε τη δημοκρατική 
παράταξη, μετά την διαλυτική ηγεσία του εκσυγχρονιστή Σημίτη, του 
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πρωθυπουργού που έλεγε για δήθεν δυνατή Ελλάδα, που 
προεισέπραξε τα μελλοντικά έσοδα του κράτους για να μπει στην 
Ευρωζώνη όπως- όπως, για να πουλά η Γερμανία (που τώρα μας 
φτύνει), ο Γιωργάκης του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο ή του τσάμικου με 
τον Τούρκο υπουργό εξωτερικών, με πρόσχημα δήθεν φιλίες, κ.λ.π.! 
Μετά το 2009 η κατάσταση ξέφυγε εντελώς και σήμερα βιώνουμε την 
απόλυτη διάλυση της κοινωνίας κι άρα την καταστροφή της χώρας! 
 
Και δεν ντρέπονται, δε μας φτάνουν όλ` αυτά και ταυτόχρονα σιωπηλά 
κι ανεπαίσθητα προετοιμάζουν μια «εσωτερική τρόϊκα πρόθυμων» 
απέναντι στην ομάδα τους, στο όνομα μιας ευτελιζόμενης καθημερινά 
συναίνεσης, στην οποία ευτυχώς – είναι το μόνο του καλό – σθεναρά 
αντιτίθεται ο …Αντώνης! Πιστεύω, πως αρκετοί απ` τη ΝΔ, θα 
φλέρταραν με τέτοιο ενδεχόμενο, όμως …Αρχηγού παρόντος… Αυτούς 
προωθούν λοιπόν κι άρα οι Έλληνες πολίτες πρέπει να προετοιμάζονται 
για τα χειρότερα, ο «νοών νοείτω»! «Σοφοί δε προσιόντων» κι εκτός 
αυτού το ποίημα «Περιμένοντας τους Βαρβάρους», που έγραψε ο 
μέγιστος ποιητής μας Καβάφης! 
 
Κάτι με άτυπο χρονογράφημα, είναι τούτο δω το κείμενο… Αλλά δε 
μπόρεσα να κλείσω μάτι απόψε, βαθύτατα πικραμένος, όχι για ότι έγινε 
χτες στην Πλατεία, αλλά για ότι έγινε μέσα στο Ναό της Δημοκρατίας, 
αλλά και τον άδικο χαμό του άνεργου οικοδόμου (που είχε τιμή κι 
αξιοπρέπεια στη φτώχεια του, αλλά κι ιδεώδη, άσχετα αν συμφωνούμε 
ή όχι!) … Δε μπορώ να ξεχάσω εκείνη το προσωπείο του πρόθυμου στο 
ΔΝΤ Αντι- πρωθυπουργού την ώρα πού `λεγε το «τζάμπα- μάγκα» ή που 
πέταγε στην «Εθνική (τρομάρα της) Αντιπροσωπεία» τα έγγραφα 
πειστήρια του ξεπουλήματος ενός λαού… 
Στην επιστολή του (η επιστολή του Πρωθυπουργού που είναι αλήθεια; 
Γιατί δεν την έδωσε; Πάντως όχι για δεοντολογικούς λόγους…) πουθενά 
δεν αναφέρονταν το επίμαχο θέμα του άρθρου 37 «περί κατάργησης 
των συλλογικών συμβάσεων», που σημαίνει πως αυτό είναι δική του 
«πρόθυμη προσφορά» προς την κα Λαγκάρντ, κάτι σαν φιλοφρόνηση ας 
πούμε, και μ` αυτή εκβίαζε –απόντος του Γιωργάκη – επί μέρες τους 
βουλευτές (χαρά στο πράμα…) να ψηφίσουν το πολυνομοσχέδιο –
τέρας, συναινώντας στον αφανισμό δια του ξεπουλήματος όλων των 
Ελλήνων, τάχα για να πάρουμε τη δόση, δηλ. τζάμπα πατριώτης, ας 
πούμε… Γιαυτό η κα Κατσέλη δεν το ψήφισε, γιατί τίποτε δεν τη 
δέσμευε… Γιατί αυτό δεν το θέλησε κανείς εκτός Ελλάδας, αλλά μόνο ο 
Τσάρος Prof… Και δυστυχώς, αυτό δεν το άκουσα από κανέναν στη 
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Βουλή, όλοι το `καναν γαργάρα… (Μόνο ο Γιώργος ο Τράγκας το `πε… 
Να `σαι πάντα καλά Γιώργο, μ` αυτά που λες δε θα σε ξεχάσουν ποτέ οι 
Έλληνες!) 
 
Μετά από αυτή την εξέλιξη των γεγονότων και πριν πεθάνουμε, θα 
πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στο Σύνταγμα. Τώρα πρέπει ν` 
αντιδράσουμε συνολικά,  τώρα που φάγαμε το ψέμα κατάμουτρα κι 
εμείς κι όλοι οι βουλευτές, που το ψήφισαν. Τώρα που βγήκε η αλήθεια 
στο φως και δεν τίθεται πια θέμα συνειδησιακού φορτίου για την 6η  
δόση, αλλ` όπως φαίνεται ένας ωμός εκβιασμός, απ` τους ίδιους για 
τους ίδιους, όσοι ψήφισαν θα πρέπει να αισθάνονται το λιγότερο 
κορόϊδα και θα πρέπει τουλάχιστον ή να εξαφανιστούν ή ν` 
αντιδράσουν με τη σειρά τους. Δεν είπαν όλοι τους ότι είναι η 
τελευταία φορά που ψηφίζουν κάτω από τέτοια πίεση; Ε, λοιπόν, πώς 
θ` αντιδράσουν τώρα που έμαθαν, ότι η πίεση αυτή ήταν «φτιαχτή 
προσφορά»;;;  Στις περιφέρειές τους τι θα πουν;;; Τραγικές φιγούρες 
όλοι τους, από σήμερα ψάχνουν σπηλιές να τρυπώσουν από τύψεις και 
ντροπή… (αν και δεν το νομίζω, γιατί θα μου πείτε πως το ήξεραν, απλά 
έκαναν τα γνωστά τσαλιμάκια, για άλλους λόγους…) 
 

Κι αρμενίζοντας στο Ίντερνετ, έπεσα πάνω σ` ένα καταπληκτικό κείμενο 
αγνώστου σχολιαστή, που καθρεφτίζει τις σκέψεις όλων μας…  Νά `το 
λοιπόν: «Ιδού κύριοι της Τρόϊκας τι μπορούμε να σας φέρουμε στο 
πιάτο ως ελληνική κυβέρνηση, εκβιάζοντας και παραμυθιαζοντας : το 
κεφάλι του έλληνα εργαζόμενου για να έρθετε να κάνετε τις μπίζνες σας 
στην Ελλάδα, σε κόστος που δεν φανταζόσασταν! Πιστεύω πως οι 
επιχειρηματίες σας θα το βρουν ιδιαίτερα ελκυστικό, ώστε να σας 
πείσουν, πως δεν αξίζει πια τον κόπο να κάνετε θέμα για τα ολίγα που 
ακόμα ξεκοκαλίζουμε στέλνοντάς μας μπάστακες (δηλ. Ράϊχενμπαχ…),  
να ελέγχουν τι δαπανάμε και που, και να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα 
ωραία λεφτά των φορολογούμενών σας, άλλοτε για να τα 
επιστρέφουμε στις τράπεζές σας κι άλλοτε για να συντηρούμε κι εμείς 
τη ντόπια νομενκλατούρα, τις συνήθειες τόσων χρόνων. Γιατί, όπως και 
να το κάνουμε, εσείς μας κακομάθατε τόσα χρόνια! Λοιπόν τι λέτε; Θα 
συνεχίσετε να μας στηρίζετε χωρίς πολλά- πολλά, άσχετα αν μας 
εμπιστεύεστε η όχι;…». Έτσι, μας εμπιστεύονται; Είναι αλήθεια αυτό κε 
καθηγητά; Μάθε όμως και κάτι άλλο: Όταν ένας ξένος άρχοντας (λ.χ. η 
Μέρκελ, ας πούμε), στέλνει τους δικούς του να πάρουν τον έλεγχο ενός 
κράτους, δεν το κάνει για να το …διορθώσει δημοσιονομικά, βρε μόνο 
για πλιάτσικο το κάνει… Κι οι Γερμανοί έχουν ιστορία στο πλιάτσικο. 
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Πρώτα μας βούλιαξαν με τους Βαυαρούς (διάβασε για τα δάνεια της 
εποχής της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, που πήγαν;), μετά με την 
κατοχή  (δάνεια, χρυσός, στάρι, κλπ) κι έκτοτε με τις μπίζνες τους, όχι 
όμως μόνο επί εποχής Χριστοφοράκου, αλλά από το ’50 και μετά 
(υπάρχουν δημοσιεύματα και σκάνδαλα της εποχής,  Ζήμενς, AEG, 
υποβρύχια, κ.λ.π.).  

Αυτή η επιστολή, που υπάρχει σήμερα παντού, είναι ένα απίστευτο 
μνημείο υποτέλειας, για να μην πω δουλοπρέπειας. Λίγο ακόμη και 
θυμίζει ένα …μεσιτικό MOU (memorandum of understandness)! Αλλά κι 
αυτό το «…are necessary (the measures) to rectify omissions of too 
many years», είναι η εκτίμηση που κάνει για μας, το λαουτζίκο, η 
εκτίμηση του αιώνα... Απίστευτο το πώς ο Πασόκος -καθηγητής του 
Συνταγματικού Δικαίου, μεταμορφώθηκε σε μερικά χρόνια σε γιάπη 
εκσυγχρονιστή (της Σημιτικής παρέας και του φουσκωτού 
χρηματιστηρίου), ύστερα νεο-φιλελεύθερο Αντ` Αυτού, 
κατακουρελιάζοντας το …Σύνταγμα, που υποτίθεται πως υπερασπίζεται 
και μάλιστα μέσα στη Βουλή...!! Ο ατίθασος βερμπαλισμός του, δείχνει 
έναν τύπο που αυτοαξιολογείται με άριστα, «μ` αρέσω πολύ, να μ` 
ακούω να μιλάω”, σαν τον Λουδοβίκο  «l’ etat c’ est moi», που βρυχάται 
στη Βουλή κινώντας επιτιμητικά το δάχτυλο ή χτυπώντας το χέρι στο 
έδρανο, o κ. καθηγητής, αφού πρώτα πάτησε μ` οδοστρωτήρα όλους 
τους Έλληνες, μ` αυτήν την επιστολή υπέγραψε και την άνευ όρων 
παράδοσή μας!!! Τα ταξίματα προς το ΔΝΤ, του τύπου «concessions», 
που σημαίνει «παραχωρήσεις», δηλ. «περάστε παρακαλώ, όλα δικά 
σας…».  Με τέτοια και τέτοια, τι θέλετε ο Έλληνας να πει και να κάνει; 
Μήπως το αυτονόητο; 
 

Κι άφησα το ανεκδιήγητο μελό της επιστολής του Τσάρου Prof. …για το 
τέλος: « ..Sacrifices… Hoped that soon will bear fruit and improve 
conditions for growth and prosperity» … Δάκρυσα… τι ξετσιπωσιά, Θεοί 
και πρόγονοι της Πατρίδας…  Η οποία φράση όμως, αφού είναι 
ψεύτικη, ανατρέπει την τεχνοκρατική σοβαροφάνεια, που επιδιώκει η 
επιστολή και καταντά ένα … μελό ραβασάκι…  Σημειώστε την Πασοκιά – 
Επιμύθιο, σε τόνο μελό, αλλά και τη φράση «…further to the letter of 
the Prime Minister…», που για μένα σημαίνει «παρατάτε εκείνη και 
δέστε τη δική μου, που σας παρέχει περισσότερα…» κι ίσως γιαυτό και 
δεν εμφανίζεται η επιστολή του …Πρωθυπουργού!! Και συνεχίζοντας 
σταματώ στη φράση: «adjust downwards… the child allowances» (να 
μειώσω προς τα κάτω τα επιδόματα παιδιών); Τι μας λέει ο 
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άνθρωπος!!! Σε μία χώρα με υπογεννητικότητα, με άθλιο τρόπο η 
κυβέρνηση, καταργεί ουσιαστικά τα επιδόματα των παιδιών και τιμωρεί 
όσους έχουν από 3 παιδιά και πάνω! H κυβέρνηση Καραμανλή, ήταν η 
μόνη που βοήθησε τα τρίτεκνα ζευγάρια κι έδωσε κίνητρο σ` αρκετά 
ζευγάρια για να κάνουν το τρίτο παιδί. Τι υποκρισία, φίλοι μου: Κι ο 
δειλός κι άφωνος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, παρά το ότι τα περισσότερα 
από τα πολύτεκνα ζευγάρια είναι άνθρωποι της Εκκλησίας του, δηλ. οι 
ιερείς του, δεν βρήκε να πει τίποτα! Κι η Ιερά Σύνοδος… ασχολείται με 
τα φορολογικά, τους τρίτεκνους ιερείς θα σκέφτεται… Ο κ. Βενιζέλος, 
δεν μπορεί και δεν πρέπει απ` εδώ και πέρα να κυκλοφορεί 
ανενόχλητος στο δρόμο...  

 
Γενικά μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι αυτοί οι ΠΑΣΟΚ-άνθρωποι, 
επιδιώκουν με κάθε τρόπο να προβούν σε μια πράξη, που θα τους 
δεσμεύσει ιστορικά έναντι του ελληνικού λαού. Για παράδειγμα ο κ.  
Βενιζέλος, ο οποίος ως νέος Υπουργός Οικονομικών δεν έφερε έστω και 
τυπικά την κύρια ευθύνη μέχρι και τον Ιούλιο, με το κείμενο αυτό 
επιδιώκει – ανεξήγητα ή/ και σκόπιμα; - να προβεί σε συγκεκριμένες 
πράξεις (τελική υπογραφή), οι οποίες μπορούν ουσιαστικά και τυπικά 
να τον οδηγήσουν «επικεφαλής» της παραπαίουσας παράταξής του, 
ίσως τον πιο μισητό πολιτικό στο λαό μας σήμερα, μετά τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό… (κι είναι και Συνταγματολόγος Καθηγητής, έλεος)…  
Εκτός αν ενδιαφέρεται για …εξωτερική ανταλλαγή, οπότε αλλάζει η 
γενική μας άποψη… Δε θέλω καθόλου να συγκρίνω ανόμοια πράγματα, 
αλλ` αυτό συμβαίνει πάντα με πολιτικούς ηγέτες, που εν ώρα κρίσεως, 
δεν λυπήθηκαν το λαό τους… Και προφανώς κανείς ξένος σοβαρός 
κερδοσκόπος δεν ενδιαφέρεται για τέτοιους υπαλλήλους, που γράφουν 
τέτοιες επαίσχυντες επιστολές, με ύφος που δείχνει να παρακαλά σαν 
«ζήτουλας» και στη προχειρότητα του λόγου του, που μοιάζει μ` 
επιστολή συλλόγου εργαζομένων σε μια μικρή επιχείρηση ή ενός μεσίτη 
3ης επαρχιακής κατηγορίας… 

Χτες, ήταν μια ημέρα σημαδιακή και μαύρη για το μέλλον του τόπου… 
Τη μέρα αυτή η μοναδική αντιπολίτευση ήταν ο Τσίπρας…  Όλοι τον 
χαρήκαμε, ανεξάρτητα ιδεολογίας…  Και μόνο που αναγκάζομαι να το 
γράψω, νιώθω έντονη πίκρα... «Απλά όμως της αληθείας τα ρήματα». Ο 
Αντώνης, περιστοιχισμένος από ιδεολόγους του παρελθόντος, έχει 
αποκοπεί – δυστυχώς - απ` την πραγματικότητα, δεν ακούει τη φωνή 
της Ιστορίας (όπως τουλάχιστον την αντιλαμβανόμαστε κάποιοι από 
μας κι ελπίζω – ειλικρινά – να έχουμε άδικο), κι αυτή χτες ήταν σίγουρα 
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η τελευταία του ευκαιρία: Τόσο η  δική του, όσο και της πιθανότητας να 
συγκροτηθεί ξανά μια πατριωτική, ευρεία λαϊκή παράταξη (σ` 
αντικατάσταση του απο-πολιτικοποιημένου τερατουργήματος του 
ΠΑΣΟΚ, που οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του απορρίπτουν πια…). Ο Τσίπρας, 
ΝΑΙ, ήταν η μόνη αντιπολιτευτική φωνή χτες!!!  Και μπράβο του, που 
τόλμησε να μιλήσει!!!. Και κρίμα, που δεν θέλησε να το τραβήξει στα 
άκρα!!! Και κρίμα που ο Αντώνης δεν ένωσε τη φωνή του, ούτε παρών 
δεν ήταν!!! Κρίμα του, που δεν τόλμησε!!!  Το συζητάει πια όλος ο 
κόσμος στις παρέες, στα πεζοδρόμια, στα σπίτια. Μπορεί όντως να `χε 
απέναντί του το τέρας της διαπλοκής, που εγκατέστησε ως καρκίνωμα ο 
πασοκικός «εκσυγχρονισμός», αλλά στα δύσκολα μετριέται ο 
«Ηγέτης»!!! Και φαίνεται, πως ο Αντώνης δεν είναι «Ηγέτης»!!!  Η 
κοινωνία δεν θα του το συγχωρέσει. Όταν θα σωριαστεί σε ερείπια, θα 
ακολουθήσει άλλες φωνές και μακάρι να `ναι οι πλέον άξιες … Κάποτε ο 
γερο- Καραμανλής είχε νευριάσει με μια νεαρή κι άπειρη βουλευτίνα… 
Στάθηκε μπροστά της και της  είπε: «Δεν φταις εσύ!» Έτσι κι εμείς 
απέναντί σου, Αντώνη μας… Εμείς φταίμε, που σε εκλέξαμε!! Γεια και 
χαρά σου, λοιπόν… 

 
 


