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Στην «καμμένη γη», δύσκολα ανθίζουν τριανταφυλλιές κι 
αργούν να πρασινίσουν τα χωράφια… 

 
Του Βασίλη Θεοδωρόπουλου, Γιατρού του ΕΣΥ 
 

"Ο κακώς διανοηθείς περί των οικείων , 
ουδέποτε καλώς βουλεύεται περί των αλλοτρίων" 

 
 
     «Μπορεί να υπάρξει έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα, μετά τις τελευταίες αποφάσεις μας…» 
υποστήριξε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Σαρκοζί, όταν ρωτήθηκε αντίστοιχα από τους 
«ελεύθερους» Γάλλους δημοσιογράφους, στην προχτεσινή του συνέντευξη. Η φράση του αυτή, ήρθε σαν 
απάντηση στους δικούς του ψηφοφόρους, ενόψει μάλιστα των προσεχών γαλλικών εκλογών για την 
Προεδρία. Η ερώτηση που του έγινε μας έδωσε την εικόνα, πως σε άλλες χώρες του υπαρκτού ακόμη 
καπιταλισμού, υπάρχουν –δυστυχώς για μας – ελεύθεροι δημοσιογράφοι… Κι ήρθε να δέσει με τη φράση 
της Καγκελαρίου Μέρκελ: «Θα υπάρξει ένας σκληρός έλεγχος στα δημοσιονομικά προβλήματα των 
απείθαρχων δημοσιονομικά χωρών της Ευρωζώνης…», ευθέως αναφερόμενη στη χώρα μας… 
 
      Ακούσατε τίποτε τέτοιο στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας; Ίσως κάποια μισόλογα, να 
χαϊδέψουν τ` αφτιά μας, περί ανάπτυξης, κ.λ.π. κουραφέξαλα… Πως θα γίνει ανάπτυξη σε μια «κουρεμένη 
χώρα», με ισοπεδωμένους και «κουρεμένους» πολίτες; Απλά «έπεα πτερόεντα»… Ήρθε η ώρα να τα 
μαζέψουν και να φύγουν απ` τον τόπο, σε «καμμένη γη» δύσκολα ανθίζουν τριανταφυλλιές και αργούν να 
πρασινίσουν τα χωράφια… Είναι φυσικό φαινόμενο, κανείς δεν μπορεί εύκολα να το ξεπεράσει, δεν 
υπάρχουν πλέον μαγικές λύσεις…  
 
       Ο Ελληνικός λαός ενωμένος, μετά από μεγαλειώδεις πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, 
ξεπέρασε τα σύνορα του αδελφοκτόνου μίσους, κατάλαβε πως δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, 
όπως στο παρελθόν, ενώθηκε στο κοινό σύνθημα: Όλοι μαζί εναντίον του σάπιου και αποστεωμένου 
πολιτικού συστήματος… Δεν «τσιμπάει» σε διχασμούς, του τύπου, «ποιος καλύπτει τους 
κουκουλοφόρους», «να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση», «να σχηματισθεί κυβέρνηση εθνικής 
ενότητος», κ.λ.π.  
 
    Όλοι μαζί λέμε: Να φύγουν αμέσως, όλοι όσοι μας έφεραν μέχρις εδώ! Σίγουρο είναι πως δεν μπορούν 
να μας βγάλουν απ` αυτή την εθνική δίνη… Όταν οι κύριοι της «εσωτερικής Τρόϊκας» διαγκωνίζονται 
ποιος θα πρωτοδώσει περισσότερα απ` αυτά που οι επικυρίαρχοι ζητούν, ώστε να έχουν ν` ανταλλάξουν 
στο μέλλον, τότε τι να πούμε εμείς άλλο, απ` το να μας αδειάσουν το συντομώτερο τη γωνιά; 
 
«Ουχ οίον τε άνευ δικαιοσύνης αγαθόν πολίτην γενέσθαι» (Σωκράτης) 
 
     Όσο για τις «πολιτικές πρωτοβουλίες», που οι δειλοί ζητούν απ` τον πολυταξιδεμένο πρωθυπουργό 
μας, δηλ. το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας ή το πολυδιαφημισμένο δημοψήφισμα των 
καναλαρχών και μεγαλοκατασκευαστών, ένα έχουμε να πούμε:  
 
     Να φύγετε αμέσως, ν` απαλλαγούμε απ` όλους σας τώρα… Κάθε άλλη ενέργειά σας επιβαρύνει τη 
θέση σας στη συνείδηση του λαού, στο βιβλίο της ιστορίας. Είστε ανεπιθύμητα και τοξικά πρόσωπα! Δεν 
σας πιστεύουμε, δεν σας ακολουθούμε πια! Μάστε τα και δρόμο… Δίχως εσάς η Πατρίδα θα βρει το 
δρόμο της… Οι πολίτες πλέον δεν μασάνε στα κηρύγματά σας για δήθεν εθνικό διχασμό, για δήθεν 
εμφύλια σύρραξη, που προσπαθήσατε να σπείρετε, ρίχνοντας τη μια «συντεχνία» εναντίον της άλλης. 
Έτσι που όλοι οι Έλληνες, κατά τη δική σας γνώμη, ανήκοντες σε «οργανωμένες συντεχνίες», μοιραία θα 
στραφούν αναμετάξυ τους, συλλογίζεστε… Κούνια που σας κούναγε… Οι ευσεβείς πόθοι του «διαίρει και 
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βασίλευε» εξέπνευσαν, μετά τη μεγαλειώδη απάντηση του λαού στις 19 & 20 του Οκτώβρη: Να φύγετε 
απ` τη χώρα, άμεσα, δεν αντιπροσωπεύετε πλέον ούτε τις οικογένειές σας, είστε τα πιο μισητά 
πρόσωπα…  
 
    Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα δείτε ν` ανεμίζουν ξανά οι σημαίες του Έθνους και θα ριγήσουν 
οι πολίτες στο άκουσμα του Εθνικού μας Ύμνου, παλινδρομούντες στις δύσκολες μέρες του `40, που 
κάποιοι άλλοι πατριώτες είπαν ένα μεγαλόστομο ΟΧΙ στο άκουσμα της εθελούσιας υποδούλωσης της 
χώρας… Το ίδιο θα πούμε τώρα κι εμείς, ένα ανανεωμένο καινούριο ΟΧΙ!!! 
 
    Όλοι εμείς γνωρίζουμε καλά πως:  
       
Όταν πεθαίνει βασιλιάς, μη χαίρεσαι λαουτζίκο. 
Μη λες πως θάν΄ καλύτερος ο νυν από τον τέως 
πως θάναι το λυκόπουλο καλύτερο απ΄ τον λύκο. 
Τότε μονάχα να χαρείς: Αν θάναι ο τελευταίος. 
(Κώστας Βάρναλης) 
 


