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Αυτή την λαϊκή ρήση την άκουσα τυχαία στο δρόμο. Ξαφνιάστηκα ,για το πόσο πεζή ήταν, αλλά 
θυμήθηκα ότι στα χωρία ο κόσμος δεν κρύβεται πίσω από το δάκτυλο. Ότι έχει να πει τω λέει και 
δεν σου μένει παρά να συμμορφωθείς ή να αδιαφορήσεις. Ένας πιο εκλεπτυσμένος τρόπος για να 
εκφράσεις τα ίδια είναι το: Σύν Αθηνά και χείρα κίνει .Η ιστορία αναφέρεται με έναν μεγάλο 
τεμπέλη που πήγε ταξίδι στην Πάρο με μία μεγάλη παρέα. Καλοσυνηθισμένος να του φέρουν όλα 
στα πόδια του είχε το ίδιο και απαράλλακτο πρόγραμμα μάμ, κακά και νάνι( έτρωγε, έπινε και 
κοιμότανε).Όταν ξέσπασε η φουρτούνα η παρέα του ετοιμάστηκε να κολυμπήσει αλλά ο τεμπέλης 
άρχισε να τάζει στην θεά Αθηνά ναό και διάφορες θυσίες. Ένας από τους φίλους του, του είπε ότι 
καλύτερα αντί να τάζει να βάλει ένα χεράκι αλλιώς θα πνίγει. 

 
Αυτή η παραινετική φράση που περιγράφει αυτούς που περιμένουν από τον Θεό να τους σώσει 
χωρίς να εξαντλούν και την δική τους δραστηριότητα σε μία δύσκολη στιγμή μου θύμισε την 
Ελλάδα μας. Είδα τον κύριο Παπανδρέου να χτυπά ξένες πόρτες για οικονομική βοήθεια αλλά 
συνάμα να περιορίζει τα εισπρακτικά μέτρα στους μικρομεσαίους και προβληματικούς κατοίκους 
αυτής της χώρας. Η επιλογή των ανθρώπων που θα πληρώσουνε την κρίση δεν αποτελεί είδηση. 
Το ίδιο έκαναν όλες οι κυβερνήσεις που μέχρι τώρα χειρίστηκαν τα οικονομικά της χώρας μας.  
 
Όμως το ΠΑΣΟΚ ζητάει συναίνεση από τα άλλα πολιτικά κόμματα επιμένοντας ότι ακολουθεί 
κοινωνική πολιτική!  
Πριν να κερδίσει τις εκλογές ισχυρίζονταν ότι λεφτά υπάρχουν τώρα τι έγινε; Ποιος τα έφαγε ή 
ποιος δεν μας έδωσε όλα τα στοιχεία του προβλήματος; Τι ακριβώς ειπώθηκε στις ομιλίες που 
έκανε στο εξωτερικό και έχουμε φτάσει σε αυτό το χάλι;. Που πήγε η φερεγγυότητα μας; Για τι μας 
λοιδορούν τόσοι; Αντί να αυξήσει μείωσε τη συμμετοχή των πλουσίων (τραπεζιτών, 
μεγαλοεργολάβων, εφοπλιστών) στα φορολογικά έσοδα (μείωση του συντελεστή τους κατά 
26%)!Τα δάνεια που θα πάρουμε με ποιούς όρους δανεισμού θα εξασφαλιστούν; Τα τοκογλυφικά 
επιτόκια θα αποφέρουν υπερκέρδη στους ξένους και εμάς θα μας λυγήσουν. Μέσα στην 
αναμπουμπούλα οι τράπεζες μας ,που τόσο τα βοηθήσαμε με τα 27 δίς , δηλώνουν κέρδη μόνο… 3 
δίς. 
 
Για τι πάντα ,ανεξάρτητα από την μπλε η πράσινη κυβέρνηση η αναδιανομή του πλούτου γίνεται 
σε βάρος του λαού ; Ο λαός δεν σας πιστεύει πια! Ποιά διαφάνεια και πράσινα άλογα 
διατυμπανίζεται στα έδρανα της Βουλής; Πόσο άπλετο φως θα ρίξετε στις βρώμικες συναλλαγές 
των τόσων βουλευτών προκειμένου για να εκλεγούν; Ποιά συναίνεση ζητάει το ΠΑΣΟΚ από τα 
υπόλοιπα κόμματα όταν έχει λερωμένη την φωλιά του με το σκάνδαλο του Χ.Α.Α. ;Τα λεφτά που ο 
κύριος Τσουκάτος αναγνώρισε δημόσια ότι τα έβαλε στα ταμεία σας που πήγανε;  
 
Ήμαστε η μόνη χώρα που τραβάει γερό κουπί για να βγει από την φουρτούνα; Τα παρακάλια που 
κάνει ο Κύριος Παπανδρέου στους ΄΄θεούς΄΄ της Ε.Ε. δεν φτάνουν αν δεν βάλει και αυτός το χέρι 
στις σωστές τσέπες; Για ποια κοινωνική πολιτική καυκιέται το ΠΑΣΟΚ όταν το μόνο βέβαιο σε αυτή 
την κρίση είναι ότι εμείς θα σφίξουμε ,για πολλοστή φορά, το ζωνάρι μας και άλλοι απλώς θα 
αλλάξουν τον τόπο κατοικίας τους και την μάρκα τεθωρακισμένου αυτοκινήτου τους; 
 
 


