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ΚΑΝ ΚΑΝ1 
(Οι Λουςτρογότθοι ςτην Αθήνα) 

 

Ωσ ευ παρζςτθσ «ςφντροφε», 
Δομίνικε Στροσ Καν2, 
που μζχρι χκεσ δεν ξζραμε 
ότι υπάρχεισ καν! 
 
Σακίμιαςε θ τφχθ μασ 
με τον ...Εξαποδό 
ι μιπωσ, τροσ, ςε κάναμε 
εμείσ ...πρωκυπουργό; 
 
«Ε, όχι και πρωτυπουργκό! 
Απλόσ ...προτεκτοράκοσ! 
Εγκϊ ...Παπαγκιαννόπουλο 
και ςεισ ο ...Σηαννετάκοσ!» 
 
Σόςο καλά μασ ξζρετε; 
Αλί ςε μασ, προτζκτωρ! 
«Ο Πάρισ πινταγκε Λενιιϊ 
και πλιρωνε ο ...Ζκτωρ!» 
 
Αυτό ςυμβαίνει πάντοτε, 
τρωσ Κάν μου ςτο ...Ελλάντα 
άλλοσ πθδά και χαίρεται 
κι άλλοσ πλθρϊνει πάντα! 
 
Καλά δεν ιςουν, Ντομινίκ, 
εκεί ςτθ Νζα Τόρκθ; 
Ο Γιϊργοσ μασ βεβαίωνε 
πωσ είχε κάνει ...ξόρκι! 
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«Ζκανε ξόρκι για τα ςπρεντσ3, 
αλλά του βγκικε ...φάβα, 
μετά με πιρε τζλεφον 
και μοφ ’πε ”ντίαρ τράβα”!» 
 
«Σα χρζθ4 ςασ με φζρανε˙ 
χρωςτάτε και ...τ’ αγίου 
κεριά, λαμπάδεσ, τάματα 
και τόκουσ του ...παγίου!» 
 
«τρϊσ-τε το ςτρϊμα ςασ για ...δυό, 
μιασ κι ιρκα για να ...μείνω˙ 
πιρα μαηί μου φάλαγγεσ, 
τςεκοφρια και ...κινίνο!» 
 
«Μ’ ζχετε ςϊγαμπρο, λοιπόν, 
και να’ςτε πια απίκου, 
“Ρεποφμπλικα” κα λζγεςτε  
“τ’ Αγίου Δομινίκου”!» 
 
«Σζρμα αυτά που ξζρατε, 
το είπε κι θ Αγγζλα5, 
και μάλιςτα πωσ πίνατε 
το αίμα τθσ ςαν ...βδζλλα!» 
 
ιγά τθ γκόμενα, ρε Καν, 
για να τθσ πιεισ το αίμα, 
και ...Μθτςοτάκθσ να ‘μουνα 
κα ζπεφτα ςτο ρζμα! 
 
Μ’ αφοφ το παραχόντρυνεσ 
ασ ποφμε και δυο λόγια, 
δεν μασ χαρίηουν οφτε ςεντσ 
τα ....τευτονολαμόγια6! 
 
Εμείσ τα χρεωςτοφμενα7 
τα δίνουμε με τόκο, 
μα για τα «χρζθ» των ναηί 
άπαντεσ κάνουν μόκο! 
 
Σο Εκνικό μασ Προϊόν 
επί ...τριάντα τρία8 
ιταν το κόςτοσ τθσ ηθμιάσ 
από τθν ...Χιτλερία 
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Ότι επιδικάςτθκε9, 
απ’ το ςαράντα επτά, 
το βάλαν ...κρεματόριο, 
γνωρίηουν απ’ αυτά; 
 
Οι μόνοι που χαρίηανε 
θμζτερουσ παράδεσ, 
ιταν γραικφλοι10 μίςκαρνοι11 
πολιτικοί ραγιάδεσ! 
 
Και ο «Εκνάρχθσ» κατ’ αρχιν, 
και ο Κινζηοσ είτα, 
λεσ κι ιταν του πατζρα τουσ, 
εχάριςαν12 τθν πίτα! 
 
Εμάσ δεν μασ χαρίςανε 
οφτε κερί αγίου, 
κι οι τράπεηζσ τουσ ζχουνε 
εξοπλιςμό ...ςφαγείου! 
 
Ωρφονται13 οι Γερμανοί 
πωσ τάχα υποφζρουν 
κι οι Ζλλθνεσ το φταίξιμο 
για τα «δεινά» τουσ φζρουν! 
 
Σο ζχουν χοφϊ, φαίνεται, 
για τον μαηοχιςμό τουσ 
να ρίχνουνε το φταίξιμο, 
αλί, ςτον διπλανό τουσ! 
 
Παλιότερα, τουσ ζφταιγαν 
για όλα οι ...Οβριοί, 
τουσ ...ξζκαναν και ςιμερα 
τουσ φταίνε οι ...Ρωμιοί! 
 
Με μίηεσ και με ίντριγκεσ 
(αλλά και με γραικφλουσ) 
πλθρϊναμε εξοπλιςμοφσ 
και μασ πουλοφςαν ...γρφλουσ! 
 
Μασ ςτείλαν υποβρφχια, 
που πεσ τθσ ότι ...γζρνουν 
και ςάπωνεσ του Άουςβιτσ 
που ...πτϊμα αποφζρνουν! 
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«...Θζλεισ να πεισ οι Γερμανοί 
ςασ φταίνε για το χάλι 
ι μιπωσ το ρωμαίικο 
και αδειανό κεφάλι;» 
 
Απ’ τουσ Ρωμιοφσ, Δομίνικε, 
φοβοφ τουσ ...πατρικίουσ, 
τρϊγαν και ζνα κόκαλο 
δεν ρίχναν ςτουσ πλθβείουσ 
 
Μάκε λοιπόν, Δομίνικε, 
πωσ ότι απ’ το χρζοσ 
λίγοι εφάγαν το ψθτό 
και οι λοιποί το ...δζοσ! 
 
«Εγϊ δεν ξζρω απ’ αυτά! 
Η μπάνκα δίνει χριμα, 
διπλά το κζλει αφριο 
ντουγροφ και παραχριμα!» 
 
«Να κόψετε το ςβζρκο ςασ, 
δικό ςασ ι εκείνων, 
που βγάηατε πρωκυπουργοφσ 
και μοιάηαν ...αρλεκίνων!» 
 
«το κάτω κάτω μόνο του 
το Δου Νου Του δεν ιρκε! 
Σο κάλεςε ο ...πωσ τον λεν, 
να τον ρωτιςτε ςφρτε...» 
 
Σι να ςου κάνει και αυτό, 
αμάλλιαγο θ μπόρα 
το βρικε και του ζλαχε 
να κυβερνά τθ χϊρα! 
 
Και πάλι δεν κα ζλεγα 
πωσ ειν’ ωκφσ14 ςτθ ςκζψθ, 
ϊςπου να ςτρϊςει πρόταςθ 
ο φπνοσ κα ςε κλζψει! 
 
Μθν πω για τον προκάτοχο, 
εκείνο τον μπουχζςα, 
που των νταβάδων ιτανε 
επάξια ...μαιτρζςα! 
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Σθ βάψαμε, Δομίνικεεε, 
λόγω ...αρχαίου κάλλουσ, 
μείναμε κει κι αφιςαμε 
τα των κοινϊν ςτουσ ...κάλουσ! 
 
Σον ζνα τον αμπϊχνανε 
ςτο κόμμα οι βαρόνοι, 
τον άλλο θ μανοφλα του 
ακόμα τον ...άμπϊνει! 
 
Περίςςεψαν οι «ελλιπείσ» 
ςε τοφτθ δω τθ χϊρα, 
γι’ αυτό και ςτον αγφριςτο 
οδεφουμε με φόρα! 
 
Σο ζγκλθμα δεν ζγινε 
απ’ τον Μπουχζςα μόνο˙ 
κι άλλοι «ταγοί», πριν απ’ αυτόν, 
ςυνείργθςαν ςτο φόνο! 
 
Σουσ λζγαν ... χαριςματικοφσ 
κι απ’ τθν πολλι τουσ χάρθ, 
λικάρι δεν αφιςανε 
α π ά ν ω  ς ε  λ ι κ ά ρ ι !  
 
Ζγνοια τουσ πρϊτθ και ςτερνι: 
το κόμμα τουσ να κάλλει, 
για να μποροφν ςτισ εκλογζσ 
να ξαναβγαίνουν πάλι! 
 
Σο κϊκο όλοι ικελαν 
μονάχα για το μζλι, 
με τουσ κθφινεσ τό ’τρωγαν 
κι ασ πάει το ...παλιαμπζλι! 
 
Σθ μια το τρϊγαν οι παλιζσ, 
οι ... δεξιοκουτάλεσ, 
τθν άλλθ το εροφφαγαν 
οι ...κεντροςοςιάλεσ! 
 
Από τισ ςτάλεσ ζγλειφαν 
και κάμποςοι ευνοφχοι, 
οι ρζςτοι δε εκοίταγαν 
το γλζντι απ’ το ...λοφκι! 
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Αβζρτα, φευ, μοιράηανε 
διοριςμοφσ και κζςεισ, 
κι αν ιςουν κομματόςκυλο 
μποροφςεσ να χωρζςεισ! 
 
Ο ζνασ πζταγε λεφτά 
ςα νά’ ταν ςε βαφτίςια 
και τ’ αλλουνοφ πλθρϊναμε 
εταίρεσ κι ...αφροδίςια! 
 
Αλίμονο δεν ιτανε 
κανείσ ςτα ”φρζνα” ςϊοσ 
ι μιπωσ μασ προζκυψε 
χρυςοφσ ο ...Αχελϊοσ;  
 
Γράψε αυτά ςτθν τςζτουλα15, 
τα άλλα ςτο τεφτζρι, 
θ Εςπερία είναι κεί 
και ο ...ςαράφθσ16 ξζρει! 
 
Η μάςα και το μπάχαλο 
γίναν ...δευτζρα φφςθ 
και οφτε που ςκεφτικανε 
τθ πτϊχευςθ οι ...«Κροίςοι». 
 
Αν κάποιοσ εςτθλίτευε 
το μζγα φαγοπότι,  
οι Εφιάλτεσ ςφςςωμοι 
τον ζκραηαν «προδότθ»! 
 
αν υβαρίτεσ17 πλαδαροί, 
μωροί ςαν Αβδθρίτεσ18, 
οι «εκλεκτοί» τοφ ζκνουσ μασ 
μασ είχαν για κοπρίτεσ! 
 
Για δανεικά, που ιξεραν 
αγχόνθ πωσ μασ ςτινουν, 
ενζχυρο μασ ζδωςαν 
και οφτε λόγο δίνουν! 
 
Παλιά γι’ αυτοφσ θ επωδόσ 
«γαία πυρί μειχκιτω», 
εμείσ όμωσ τουσ μάκαμε 
και βρίςκουμε τον μίτο! 
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Χωρίσ ντροπι και κόκκινο, 
ψυχρόαιμοι ςαν φίδια,  
το βλζπεισ μες’ τα μάτια τουσ 
ςε γράφουνε ςτ’ α...ίδια! 
 
Μα οφτε είχαν κι απ’ «αυτά» 
να ποφνε ζνα «ΟΧΙ», 
μια κι αςφαλϊσ δεν ιτανε 
όλοι ...κλεπταποδόχοι! 
 
Σςίπα αν είχαν μια ςταλιά, 
κα εφριςκαν ...ςκατείο 
να χϊςουν το κεφάλι τουσ, 
να κάνουν προςωπείο! 
 
Και όμωσ τα ανδράποδα 
κυκλοφοροφν ακόμα, 
θ κόρθ δε του Δρακουμζλ 
μασ ετοιμάηει κόμμα! 
 
Για να κολϊςουν το ντορό19, 
ωςάν τουσ παπατηιδεσ, 
ςτινουν «καβγάδεσ» οιονεί, 
ο ι  ε κ ν ο μ π α τ α χ τ η ι δ ε σ 20!  
 
Πταίει ο Σηϊρτη ι ο πατιρ; 
Ο μπάρμπασ ι τ’ ανιψι; 
Ο Θρουμπολιάσ ι το ...βαμπίρ; 
Σασ χείρασ ποιόσ κα νίψει; 
 
Φταίνε κι ΑΤΣΟΙ, φταίμε κι ΕΜΕΙ, 
ωσ λζει ο ...Κθλαθδόνθσ, 
γίναμε τςζρκι21 διεκνϊσ 
και χφμα να μουτηϊνεισ! 
 
Ασ δοφμε νυν και το ...«ΕΜΕΙ», 
γιατί, ωσ παλιοφάρα, 
φουμάραμε αςφςτολα 
των αλλουνϊν τςιγάρα. 
 
Θζλαμε δρόμουσ και ςχολειά 
και άμυνα και τάξθ, 
μ’ απ’ το δικό μασ το πουγκί 
οφτε δραχμι μθ ςτάξει! 
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Ειςζπραττεσ τον ΦιΠιΑ 
και τον ηουλοφςεσ, μάγκα, 
να κάνεισ τϊρα τουμπεκί 
που φάλιρε θ μπάγκα22! 
 
Εάν το φοροκλζψιμο 
τό είχεσ ... «κεκτθμζνο», 
δϊςε τθν κόρθ ςου ςτον τροσ 
και είναι πατςιςμζνο! 
 
Αφοφ «λαδάκι» ζπαιρνεσ 
για να δουλζψεισ «μόρτθ»23, 
δεν ςε λυπάμαι αν ςε δω 
να παίρνεισ παςαπόρτι! 
 
Εςφ που αναλάμβανεσ 
αυκαίρετα να χτίηεισ, 
ςε λίγο ςτον Εγκζλαδο 
μονάχα κα ελπίηεισ! 
 
Εςφ που το αυκαίρετο 
μαγκιά το κεωροφςεσ, 
πάλι κα βρεισ τον τρόπο ςου, 
εάν ψυχι πουλοφςεσ! 
 
Εςφ που το εκτάριο 
το διλωνεσ ...πεδιάδα, 
οφτε ςτιγμι δεν ςκζφτθκεσ 
τθν ιερι ....γελάδα! 
 
Να κλείςεισ κζςθ ς’ ζνοιαηε 
ςτα καμπαρζ εγκαίρωσ 
και πλιρωνεσ εργατικά 
από ςπορά ςε κζροσ! 
 
Εςφ που τισ «ιδζεσ» ςου 
μετζτρεψεσ ςε πόςτο, 
το λάβαρο που κοφναγεσ 
εκεί που ξζρεισ ...χϊςτο! 
 
Εδϊ που καταντιςαμε, 
ξεβράκωτοι πια όλοι, 
και ζνα «κιχ» πολιτικοφ 
μου φαίνεται ςαν βόλι! 
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Χρόνια και χρόνια διαρκεί 
ετοφτθ θ ςαπίλα, 
το πάλαι υπεριφανοι 
γινικαμε ξεφτίλα. 
 
Όλου του κόςμου οι λθςτζσ 
και όλοι οι καιροςκόποι, 
κουδοφνια μάσ κρεμάςανε, 
μασ πιραν ςτο κατόπι! 
 
Ψφχωςθ πια μου ζγινε 
με τοφτα τα χωνία, 
που δεν γνωρίηουν τι κα πει 
θ λζξθ «αυτοκτονία»! 
 
Θα ιμουνα πανευτυχισ, 
μιασ κι ζχουμε πατϊςει 
εάν αυτοκτονοφςανε 
τουλάχιςτον ...διακόςοι! 
 
Δεν κα μου λείψει λάρυγγασ 
κι οφτε φαιά ουςία, 
βρομάει ο αζρασ, φίλε μου, 
ιδοφ θ πεμπτουςία! 
 
Και αν θ αγανάκτθςθ 
τουσ παίρνει ςβάρνα όλουσ, 
ε, ασ τουσ πάρει, αδερφζ, 
κι ασ ςφίξουνε τουσ ...κϊλουσ! 
 
Μθδενιςτισ; Μθδενιςτισ 
και τα μθδζν δικά μου, 
κάλλιο παρά ς’ επιταγζσ 
να φεφγουν ...μακρυά μου! 
 
Και φςτερα ο ολετιρ24 
ςτθν πζφτει για ...ςωτιρασ 
και να περνά επάνω ςου 
ωςάν οδοςτρωτιρασ! 
 
Με ςυγχωρείσ, προτζκτορα, 
μα είμαι φουντωμζνοσ, 
δφο μιςκοί μου πζταξαν 
και ψάχνω απεγνωςμζνωσ! 
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Κοίτα να δεισ, ςτθ ηϊνθ μασ 
τελείωςαν οι τρφπεσ! 
αράντα χρόνια ςτενωποφσ, 
λιτότθτεσ και λφπεσ! 
 
Οι Σράπεηεσ και τα καρτζλ 
μαφίεσ με πατζντα, 
με πειραγμζνα τα «χαρτιά» 
πάντα μασ κάνουν ...κζντα25! 
 
Μασ ροκανίηουν διαρκϊσ, 
μασ ςπρϊχνουν προσ το τζρμα, 
πιςτωτικι κα δίνουμε 
ςτο Χάροντα για ...κζρμα! 
 
Οι «εκλεκτοί» μασ ςτθ Βουλι 
βαςτοφν τα «κεκτθμζνα», 
ωςάν ςκυλιά το κόκαλο 
και δεν γροικοφν κανζνα! 
 
Δομίνικε, αν ζκοβεσ 
ςτα δφο το μιςκό τουσ 
ίςωσ κι εμείσ να νοιϊκαμε  
το «ηόρι» το δικό τουσ. 
 
Οι άχρθςτοι, αν δοφλευαν 
ςτθν πιάτςα για λιγάκι, 
μπορεί και ν’ αφουγκράηονταν 
το κάκε μπατιράκι! 
 
«Εμείσ ςασ δίνουμε ...πατρόν 
και όχι το ....ψαλίδι˙ 
οι κυβερνιςεισ κόβουνε 
μιςκοφσ εν κατακλείδι!» 
 
Αλλά γιατί, προτζκτορα, 
μονάχα από μάσ; 
Γιατί και ςτουσ κατζχοντεσ 
δεν πζφτει «μποναμάσ»; 
 
 «Montie! Είςαι αγράμματοσ 
ι κάνεισ το “malaka” 
Μασ φζρανε να βάλουμε 
ςτισ απαιτιςεισ πλάκα…» 
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«Εάν μαηεφαν τα λεφτά 
απ’ όςουσ τα χρωςτάνε, 
κα ντρζπονταν ςτθ ...Μφκονο  
διακοπζσ να πάνε!» 
 
«Γι’ αυτό λοιπόν οι κόκορνοι26 
αρμζγουν τα ... «κωκϊνια»27 
κι αν είναι ςοςιαλιςτζσ 
το κάνουν με ... ςυμπόνοια!» 
 
«Μετά τα ρίχνουνε ςε μασ 
“πταίει το Δου Νου Του”, 
λεσ και μιλοφν ςε ζγχρωμουσ 
από το Σςιμπουκτοφ28!» 
 
«Εμείσ δεν πάμε πουκενά 
εάν δεν μασ φωνάξουν, 
μα όςοι παίρνουν δανεικά, 
μετά κ’ αναςτενάξουν!» 
 
«Για δζκα χρόνια, φίλε μου, 
κα μ’ ζχεισ ςτον αυχζνα, 
και αν χρεοκοπιςετε 
μπορεί κι ...είκοςι ζνα!» 
 
«Και αν, ωσ λζνε, το κακό 
ειν’ αμιγζσ καλοφ... 
κα ζχετε κυβζρνθςθ 
και όχι ....κουρελοφ!» 
 
«Φωνάξτε μου το Θόδωρο 
για να μου κάνει αζρα 
και για μαςάη τθν Άντηελα, 
αργά προσ τθν εςπζρα.» 
 
 «Να πείτε ςτον πρωκυπουργό 
να ζρκει ςε δυό μζρεσ, 
να πάρει πρόγραμμα δουλειάσ 
πριν φφγω για Μαδζρεσ.» 
 
«Σηόγκινγκ, κανό, ποδιλατο, 
κομμζνα να του πείτε, 
εγϊ δίνω παράγγελμα: 
... παίδεσ Ελλινων, ίτε29!» 
 
 



14 

 

 
«Δεν ξζρω αν το πιάςατε 
μα είςτε υποτελείσ! 
Η αφεντιά μου, κφριοι, 
Στροσ Καν - Τεπελενλισ30!» 
 
Λοιπόν, ωσ καταλάβατε, 
αγαπθτοί μου φίλοι, 
θ Ελλάδα πάει ...Σάρταρα 
και μασ κουνά μαντιλι... 
 
Σα ψζματα τελειϊςανε 
και τα κεφάλια μζςα, 
μα κά’κελα ςυμβολικϊσ 
να χζςω τον ...Μπουχζςα! 
 
          Μ.Π  
   21/5/10 
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1
 καν – καν: είδνο «ηνικεξνύ» ρνξνύ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ (κέζα 19

νπ
 αηώλα), πνπ ρνξεπόηαλ 

ζηα θακπαξέ ηνπ Παξηζηνπ, από μέθξελεο ρνξεύηξηεο πνπ θνξνύζαλ καύξεο θάιηζεο θαη θνύζηεο κε πνιιά 

βνιάλ. Τν θαλ θαλ ήηαλ ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Μνλκάξηεο θαη ν Τνπινύδ Λνηξέθ ην είρε απνζαλαηίζεη ζηα 

έξγα ηνπ. | Σην θακπαξέ «Ειιάο», κε δηεπζπληή ηνλ Γάιιν Νηνκηλίθ Σηξνο Καλ θαη ηελ θπβέξλεζε ζηε 

ιάηδα, ηηο ρνξνγξαθίεο ζα γξάθεη ην Δ.Ν.Τ. θη εκείο ζα ...ρνξεύνπκε. Νηαβαηδήδεο παξακέλνπλ νη ίδηνη. 
2
  Ντομινίκ Στροσ Καν: Ο Γάλλοσ ςοςιαλιςτισ, επικεφαλισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου. Εάν δεν 

υπιρχαν οι Ζλλθνεσ πολιτικοί, κα μποροφςε να κεωρθκεί ίςωσ ςαν το πιο ...αντιπακζσ άτομο ςτθ χϊρα 
μασ ςιμερα. Εν τοφτοισ, δθμοςκόπθςθ του ινςτιτοφτου IFOP, για λογαριαςμό του Paris Match δείχνει ότι 
το 76% των Σάλλων τον ςυμπακεί ιδιαίτερα! 
3
  ςπρζντ :(spread) θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ αγοράσ και τθσ τιμισ πϊλθςθσ (επίςθσ το περικϊριο πάνω 

από ζνα επιτόκιο αναφοράσ). Ειδικά για την ελληνική περίπτωςη, το ςπρεντ είναι θ διαφορά του 
επιτοκίου δανειςμοφ από τθν ελεφκερθ αγορά, των ελλθνικϊν ομολόγων από τα αντίςτοιχα γερμανικά, 
που είναι το μζτρο ςφγκριςθσ ςτθν Ευρϊπθ, αφοφ θ Γερμανία κεωρείται ωσ μια από τισ πιο υγιείσ 
οικονομίεσ ςτθν ευρωηϊνθ. (ιςτος. Δθμόςιασ Κεντρ. Βιβλιοκ. Λιβαδειάσ} 
4
  χρζθ, τα: Θζλετε να ρίξετε μια ματιά ςτθ διαχρονικι εξζλιξθ του Δ.Χ. (ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΠ), χωρίσ τισ 

υλακζσ και τια φλθναφιματα των «δθμίων» τθσ χϊρασ μασ, γαλάηιων και πράςινων, ζτςι ϊςτε 
ανεπθρζαςτοι να επιμερίςετε τισ «πολιτικζσ» (τισ άλλεσ ξεχάςτε τισ) ευκφνεσ ςε κακζναν από δαφτουσ; 
Ορίςτε λοιπόν: 
1974:   22,5% του ΑΕΠ, 1981:   31,2 % , 1987:   56,1 %, 1990:   80,7 %, 1993:  111,6 %, 2004:  108,5 %, 2008:    
97,2 %, 2009:  115,1 %, 2010: 133,0 % του ΑΕΠ (εκτίμθςθ). Ιςοπαλία ανευκυνότθτασ, διαγκωνιςμόσ 
αχρθςτίασ, διελκυνςτίδα αβελτθρίασ; Διαλζξυ και πάρτε, ότι και να πείτε δίκαιο κα ζχετε! Με το ΠΑΟΚ να 
τα κάνει μπάχαλο ςτθν πρϊτθ ςυνεχόμενθ διακυβζρνθςι του (1981-1989) και τθ Νζα Δθμοκρατία να ζχει 
το ξεςάλωμά τθσ τόςο κατά τθν ...παλινόρκωςι τθσ (Γκαντζμθσ, 1991-1993) όςο και κατά το Μπουχζςειο 
άςμα τθσ (2004-2009), θ οικονομία τθσ χϊρα εξαςκζνθςε ςε τζτοιο βακμό που γίναμε ζρμαιο των 
διακζςεων των διεκνϊν κερδοςκόπων, χωρίσ πολλά περικϊρια αντίδραςθσ και με μία κυβζρνθςθ που 
παλινδρομοφςε, για να πζςουμε τελικά ςτθ γκιλοτίνα του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου, χάνοντασ ζτςι 
τθν εκνικι μασ κυριαρχία. Και ςιμερα ζρχονται αμφότεροι οι κφτεσ να βυςςοδομιςουν επάνω από το 
πτϊμα τθσ εκτελεςμζνθσ Ελλάδασ, ανελεφκερθσ πλζον και προτεκτοράτο του διεκνοφσ κεφαλαίου, 
άγνωςτο για πόςα χρόνια και χωρίσ τθ βεβαιότθτα ότι δεν μασ περιμζνουν ακόμα χειρότερα! αν να ζχει 
τάχα καμμία ςθμαςία, όταν ζχεισ δυο μαχαίρια καρφωμζνα ςτθν καρδιά ςου, ποιό από τα δφο ζχει χωκεί 
πρωτφτερα ι βακφτερα! Ο μεν οιονεί πρωκυπουργόσ προςπακεί να μασ πείςει ότι μασ ...ζςωςε, ρίχνοντασ 
το κρίμα ςτουσ πολιτικοφσ του αντιπάλουσ, θ δε Καλαματιανι δεξιάτηα οδφρεται, τάχα μου, για τθν 
προςφυγι ςτο Δ.Ν.Σ., αγνοϊντασ ότι ο μπουχζςασ πρϊθν αρχθγόσ του ιταν αυτόσ που ζμπθξε τθν 
τελειωτικι μαχαιριά! Χζρι χζρι (και χωρίσ τον ...Καρατηαφζρθ) κατάφεραν τθν μοναδικι (αρνθτικι) 
παγκόςμια «πρωτιά»: να κάνουν τον Ζλλθνα παγκόςμιο πρωτακλθτι ςτο δθμόςιο κατά κεφαλι χρζοσ με 
το ποςό των 27.746 $. (από το άρκρο «ΛΕΦΣΑ ΤΠΑΡΧΟΤΝ» ςτισ «saltsinologies”). Ρίξτε και μια ματιά ςτο 
παρακάτω διάγραμμα: 
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5
  Αγγζλα, θ:εννοείται θ γνωςτι ...Άνγκελα Μζρκελ. Δεν κα τθνικελα οφτε για 

...δεςμοφφλακα!|(Απόςπαςμα τθσ Liberation για τθν καγλελάριο): Από τθν αρχι τθσ διεκνοφσ οικονομικισ 
κρίςθσ το 2007-2008,θ Άνγκελα Μζρκελ εξακολουκεί να αποδεικνφει ότι δεν διακζτει τα προςόντα που 
κάνουν τουσ μεγάλουσ θγζτεσ. Καλι καπετάνιοσ όταν ο καιρόσ είναι καλόσ, θ Γερμανίδα Καγκελάριοσ 
δείχνει ανίκανθ να αντιμετωπίςει τισ φουρτοφνεσ. Αρμενίηει απο εδϊ κι από κει, χωρίσ πολιτικό όραμα. 
Αναρωτιζται κανείσ εάν αυτι θ καγκελάριοσ ιταν ςε κζςθ να επιβάλει το ευρϊ ςτουσ πολίτεσ τθσ, κάτι που 
ζκανε ο Χζλμουτ Κολ ςτθν εποχι του, παρ ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία ιταν αντίκετθ .Η Άνγκελα Μζρκελ ζχει 
γίνει πλζον το κφριο πρόβλθμα τθσ Ευρϊπθσ. Για να γίνει αρεςτι ςτθν Bild Zeitung και τθν 
ανκελλθνικι,ξενοφοβικι εκςτρατεία τθσ που κυμίηει άλλεσ εποχζσ και πάνω απ 'όλα να μθ χάςει μια 
επικείμενθ, δφςκολθ περιφερειακι εκλογι, θ καγκελάριοσ φαίνεται τϊρα ζτοιμθ να κυςιάςει τθ ηϊνθ του 
ευρϊ,-ςίγουρθ ότι θ Γερμανία κα τα καταφζρει όπωσ πάντα, πράγμα πικανό. ... (Liberation: Μζρκελ,το 
μεγάλο πρόβλθμα τθσ Ευρϊπθσ, 25/3/10) 
6
  Τευτονολαμόγια, τα: τεφτονεσ + λαμόγια. Σεφτονεσ: αρχαίοσ γερμανικόσ λαόσ, πικανϊσ αςιατικισ 

καταγωγισ που κατοικοφςε ςτισ ακτζσ τθσ Βαλτικισ. το τζλοσ του 2ου π.Χ. αι και κάτω από τθν πίεςθ 
άλλων λαϊν, οι Σεφτονεσ μετακινικθκαν και με αρχθγό τον Σευτόβοδο ειςζβαλαν μαηί με τουσ Κίμβρουσ 
ςτθ Γαλατία και ςτθν Ιταλία (114-101 π.Χ.). Σο 102 νικικθκαν από το Ρωμαίο ςτρατθγό Μάριο κοντά ςτο 
Αιξ τθσ Προβθγκίασ και εξολοκρεφτθκαν. Μετά τθ ςυντριβι τουσ οι Σεφτονεσ αναμείχτθκαν με άλλα 
γερμανικά φφλα και οι παραδόςεισ τουσ άςκθςαν μεγάλθ επίδραςθ ςτο γερμανικό πολιτιςμό. Σο όνομά 
τουσ Teutsch ι Deutsch επζηθςε και δόκθκε ς' όλουσ τουσ λαοφσ τθσ γερμανικισ φυλισ.(LivePedia,gr) Ωσ 
προσ τα «λαμόγια» αναηθτιςτε τθν ζννοια τθσ λζξθσ ςτο λιμμα ...«SIEMENS»!  
7
  χρεωςτοφμενα: επειδι, αβάςιμα. υπάρχει ςε αρκετό κόςμο θ εντφπωςθ ότι τα περιςςότερα δάνεια ιταν 

«καλαςςοδάνεια», δθλ. δανεικά και αγφριςτα, πρζπει να κάνουμε τθ διευκρίνιςθ ότι αυτό μπορεί να 
ιςχφει για τα δάνεια που ζπαιρναν κατά καιροφσ οι «εκλεκτοί» των εκάςτοτε κυβερνιςεων, αλλά δεν 
ιςχφει, ςε καμμιά περίπτωςθ, για τα δάνεια που ζπαιρνε θ χϊρα από το εξωτερικό. Αυτά τα πλθρϊναμε 
και με το παραπάνω. Άςε που ςυνικωσ μόνο ζνα μζροσ του δανείου ζφτανε ςτα ταμεία του κράτουσ, είτε 
γιατί οι δανειςτζσ παρακρατοφςαν προκαταβολικά τουσ τόκουσ, είτε γιατί οι πολιτικοί που είχαν τθν 
εξουςία ςτθν επαναςτατικι (ι μεταεπαναςτατικι) Ελλάδα, τα ζφαηαν ςτθν τςζπθ τουσ. | [...υνολικά τθν 
περίοδο 1824-1932 είχαμε δανειςκεί από το εξωτερικό 2,2 δις. χρ. φρ. Μζχρι το 1932 είχαμε αποςβζςει 
2,38 δις. χρ. φρ. δθλαδι 183 περιςςότερα απʼ όςα είχαμε δανειςκεί και πάλι χρωςτοφμε 2 δις. χρ. φρ.! 
(Σάςοσ Ηλιαδάκθσ,  Δρ. Κοινωνιολογίασ, εφθμ. ΠΑΣΡΙ, 3/11/2009)] 
8
  τριάντα τρία:  Η κατοχικι καταςτροφι είχε φκάςει 33 φορζσ το εκνικό ειςόδθμα του 1946 (Σάςοσ 

Ηλιαδάκθσ,  Δρ. Κοινωνιολογίασ, εφθμ. ΠΑΣΡΙ, 3/11/2009) 
9
  Γερμανικζσ αποηθμιϊςεισ: Τπολογίηεται πωσ εξοντϊκθκε το 12% των Ελλινων. Σο 8% από τισ 

δολοφονίεσ-εκτελζςεισ και τθν πείνα, αλλά και ζνα 4% από τισ γεννιςεισ που δεν ζγιναν, λόγω των 
αςκενειϊν - κακουχιϊν. Πζρα από τισ καταςτροφζσ των δθμόςιων υποδομϊν και των ιδιωτικϊν 
περιουςιϊν, για τισ οποίεσ θ «Διάςκεψθ Ειρινθσ των Παριςίων» (1947) αναγνϊριςε μια ςυνολικι 
μελλοντικι απαίτθςθ για Επανορκϊςεισ-Αποηθμιϊςεισ φψουσ 8,5 δις. δολαρίων, αγοραςτικισ αξίασ του 
1938 (!), χωρίσ να αναγνωριςτοφν τα “διαφυγόντα κζρδθ” για τισ επόμενεσ δεκαετίεσ (!).  
Η Ελλάδα ηιτθςε τότε τθν αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων φψουσ 14 δισ δολαρίων. Σο 1959, θ κυβζρνθςθ Κ. 
Καραμανλι υποχρεϊκθκε από τθ “δθμοκρατικι” Γερμανία να κλείςει-αναςτείλει τθ λειτουργία του 
Ελλθνικοφ Γραφείου Εγκλθματιϊν Πολζμου (με προϊςτάμενο τον ειςαγγελζα Ι. Σοφςςθ) και να ςτείλει τουσ 
800 φακζλουσ ςτθ “Δικαιοςφνθ” τθσ τότε Δυτικισ Ομοςπονδιακισ Γερμανίασ, με τθν υπόςχεςθ ότι κα 
αςκιςουν οι ίδιοι δίωξθ ςτουσ ομοεκνείσ τουσ, επειδι είναι, τϊρα πια,... “δθμοκράτεσ”! Παράλλθλα, θ 
κυβζρνθςθ Καραμανλι υποχρεϊκθκε να αμνθςτεφςει και να ςτείλει, τον ςε 25 χρόνια κάκειρξθ 
καταδικαςμζνο Μαξ Μζρτεν (για τισ δολοφονίεσ και τθ λθςτεία των Εβραίων τθσ Θεςςαλονίκθσ) ςτθ 
Γερμανία, για να εκτίςει τθν ποινι του εκεί! Η ςυνζχεια ιταν θ “δθμοκρατικι” Γερμανία να τουσ απαλλάξει 
όλουσ (!) με βουλεφματα, με το ατράνταχτο νομικό επιχείρθμα ότι τα όλα τα εγκλιματα (και το 
ξεκοίλιαςμα εγκφων γυναικϊν) αποτελοφςαν νόμιμα «ςτρατιωτικά αντίποινα» για τθ δράςθ «ανταρτϊν» 
(όπωσ και το χιτλερικό διάταγμα για 50 εκτελζςεισ Ελλινων για κάκε Γερμανό που ςκοτϊκθκε από 
αντιςταςιακοφσ!).  
Ο καταδικαςμζνοσ (1958) από Ελλθνικό Δικαςτιριο Εγκλθματιϊν Πολζμου (τρατοδικείο) Μαξ Μζρτεν 
αφζκθκε ελεφκεροσ και απελάκθκε ςτθν πατρίδα του, για να πάρει ςτθ ςυνζχεια αποηθμίωςθ και ςφνταξθ 
από το γερμανικό κράτοσ «για τθν άδικθ μεταχείριςθ του ςτθν Ελλάδα»! Πζκανε «πλιρθσ θμερϊν» το 
1972 (!), αφοφ προθγουμζνωσ είχε απαλλαχκεί και αυτόσ για τθ δράςθ του ςτθν Ελλάδα με βοφλευμα, 
παρά τθν υπόςχεςθ τθσ Γερμανίασ ότι κα τον δίκαηε και κα τον φυλάκιηε…  
(“Nταντόν”, ΑΡΔΗΝ, τ.70) 



17 

 

                                                                                                                                                    
10

  γραικφλοσ, ο: παλαιότερθ περιφρονθτικι και υβριςτικι ονομαςία για τουσ Ζλλθνεσ. *λόγ. < λατ. 
Graeculus < Graec(us) = Γραι κ(όσ) -ulus = -φλοσ  
11

  μίςκαρνοσ, ο : (λόγ., για πρός.) που χάριν αμοιβισ απαρνείται ιδεϊδθ και ιδίωσ εκείνο τθσ πατρίδασ. 
*λόγ. < ελνςτ. μίςκαρνοσ`< μιςκόσ + άρνυμαι = καρπϊνομαι :που κερδίηει μιςκό. 
12

  εχάριςαν : εννοείται παρζγραψαν! Οι Καραμανλισ (1959) και θμίτθσ «φρόντιςαν» για τθν παραίτθςθ 
από τθ διεκδίκθςθ των γερμανικϊν αποηθμιϊςεων –και τθσ επιςτροφισ των αναγκαςτικϊν δανείων τθσ 
Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ προσ το Γϋ Ράιχ. Μιλάμε για ποςά που ξεπερνοφν τα 100 διςεκατομμφρια δολάρια! 
Η αποηθμίωςθ – επανόρκωςθ και θ αναγνϊριςθ του εγκλιματοσ κα αποτελοφςαν τθ μοναδικι δικαίωςθ 
των αγϊνων και των κυςιϊν του ελλθνικοφ λαοφ. Και όμωσ θ Γερμανία, αςκϊντασ ιμπεριαλιςτικι πολιτικι, 
δθλαδι εκβιαςμό μεγάλθσ δφναμθσ, αρνείται και να ςυηθτιςει ζςτω αυτό το κζμα. Και το ελλθνικό 
πολιτικό προςωπικό τθσ, αυτισ και των άλλων ιμπεριαλιςτικϊν χωρϊν (δθλαδι θ «πνευματικι» και 
οικονομικι ολιγαρχία που κυβερνά τθ χϊρα μασ), ακολουκεί τισ εντολζσ των «ςυμμάχων». Μπορεί ο 
Ανδρζασ Παπανδρζου, μετά από πολλά χρόνια αβελτθρίασ, να αποφάςιςε ςτον τελευταίο του λόγο 
μπροςτά ςτθν κοινοβουλευτικι ομάδα του Πα.ο.Κ. (Μάιοσ 1995), να ανακοινϊςει –όλωσ επιςιμωσ– ότι 
δίνει εντολι ςτον Ζλλθνα πρζςβθ ςτθ Βόννθ να υποβάλει διπλωματικι «ρθματικι διακοίνωςθ» προσ τθ 
Γερμανία, με τθν οποία ηθτά τθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων για τθν τακτοποίθςθ των οφειλϊν τθσ 
Γερμανίασ...  
Ο «Ευρωπαϊςτισ» όμωσ, ο «ςυνικθσ Κ. θμίτθσ», ζγραψε και αυτι τθν πολιτικι παρακατακικθ του πρϊθν 
αρχθγοφ του Πα.ο.Κ. εκεί που ζγραψε και τισ άλλεσ... Διότι, ςφμφωνα με τουσ μάνατηερ του νεο-
φιλελευκεριςμοφ και του «πολιτικοφ ρεαλιςμοφ», «πρζπει να κοιτάμε μπροςτά» και όχι ςτο «παρελκόν», 
για να κτίςουμε τθ «δυνατι Ελλάδα»... Σο καραγκιοηιλίκι αυτό ολοκλθρϊκθκε από τον «ςυνικθ Κ. θμίτθ» 
όταν ζκανε ανοιχτι παρζμβαςθ ςτθ Δικαιοςφνθ, βάηοντασ τον άλλο γερμανοςπουδαςμζνο υπουργό 
“Δικαιοςφνθσ”, τον Μιχ. τακόπουλο, να απαγορεφςει τθν κατάςχεςθ των ακινιτων του Ινςτιτοφτου Γκαίτε 
και τθσ Γερμανικισ Αρχαιολογικισ χολισ (διάβαςε τον Κυριάκο ιμόπουλο για τον ρόλο των ξζνων 
αρχαιολογικϊν αποςτολϊν ςτθν Ελλάδα), υπζρ τθσ αποηθμίωςθσ των κυμάτων του Διςτόμου, με μία 
αναχρονιςτικι διάταξθ του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, που λζει πωσ ο υπουργόσ Δικαιοςφνθσ μπορεί να 
αποτρζψει τθν εκτζλεςθ μιασ δικαςτικισ απόφαςθσ «όταν διακυβεφονται οι φιλικζσ ςχζςεισ με μία χϊρα 
και το επιβάλει το εκνικό ςυμφζρον...». Όπωσ γνωρίηουμε, τα ςυμφζροντα τθσ άρχουςασ τάξθσ 
μεταφράηονται πάντα ςε “εκνικά”, δθλαδι όλων μασ…τθ ςυνζχεια ο ίδιοσ ο “ςυνικθσ Κ. θμίτθσ”, ζκανε 
μια ακόμα πιο βαρεία πράξθ «εκνικισ αναξιοπρζπειασ» δίνοντασ, για πρϊτθ φορά, παράταςθ ςτθ κθτεία 
(που είχε λιξει) του τότε (2001) προζδρου του Αρείου Πάγου, τζφανου Ματκία, ϊςτε να προλάβει να 
ςυγκροτιςει Ειδικό Δικαςτιριο (με «ειδικι» ςφνκεςθ) με το οποίο κα ανατρζψει τθν απόφαςθ τθσ 
Ολομζλειασ (2001) του Αρείου Πάγου, θ οποία είχε δικαιϊςει τθν απόφαςθ του Πρωτοδικείου Λιβαδειάσ 
για καταβολι αποηθμιϊςεων ςτα κφματα του Διςτόμου, και απορρίψει τθν ζνςταςθ τθσ Γερμανίασ θ 
οποία ηθτοφςε τθν ακφρωςθ τθσ απόφαςθσ ςτθ βάςθ του “δικαιϊματοσ τθσ ετεροδικίασ”, δθλαδι ότι ζνα 
κράτοσ (θ Ελλάδα) δεν μπορεί να δικάςει ζνα άλλο κράτοσ (τθ Γερμανία), ακόμα και εάν τα μζλθ και τα 
όργανα του δεφτερου ζχουν αδικοπραγιςει ςτθν επικράτεια του πρϊτου! (“Nταντόν”, ΑΡΔΗΝ, τ.70). Χζςε 
μζςα, όπωσ κα ζλεγε και ο φίλοσ μου ο Μπίκοσ! 
13

  ωρφομαι: (λόγ.) βγάηω δυνατζσ και άγριεσ ι γοερζσ κραυγζσ εκφράηοντασ ζντονα ςυναιςκιματα 
αγανάκτθςθσ, οργισ, πόνου κτλ.· (πρβ. ουρλιάηω): Θφμωςε ςτα καλά κακοφμενα και άρχιςε να ωρφεται. 
*λόγ. < αρχ. ὠρφομαι+ | Από τθ ςτιγμι που ξζςπαςε θ δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, οι κζςεισ και οι 
δθλϊςεισ Γερμανϊν πολιτικϊν, από τθ μια μεριά, και θ αρκρογραφία των γερμανικϊν μζςων ενθμζρωςθσ 
- που είχαν πραγματικά αποχαλινωκεί - από τθν άλλθ, μου προκάλεςαν (με τθν προβολι βακφτατα 
προςβλθτικϊν απόψεων για τθν Ελλάδα και τουσ Ελλθνεσ) αιςκιματα όχι ιδιαίτερα ευχάριςτα απζναντι 
ςτθ Γερμανία, τθν οποία ματαίωσ προςπακϊ να ςυμπακιςω, παρά τα όςα κετικά ςτοιχεία κα μποροφςε 
να τθσ αναγνωρίςει κάποιοσ. Άρκρα όπωσ αυτό τθσ εφθμερίδασ «Ντι Βελτ» που ζγραφε: «Σα μζτρα 
λιτότθτασ που κα επιβλθκοφν ςτουσ Ελλθνεσ πρζπει να τουσ πονζςουν και να τουσ τρομάξουν. Και πρζπει 
να ςυνοδεφονται από δυνατότθτεσ ελζγχου που κα επεμβαίνουν βακιά ςτθν κρατικι κυριαρχία τθσ 
Ακινασ» (ΕΘΝΟ, Γ. Δελαςτίκ, 20/02/10) δεν μποροφν να ςε κάνουν να αιςκάνεςαι ευχάριςτα. Μζςα ςε 
ζνα γενικευμζνα αρνθτικό κλίμα εναντίον τθσ Ελλάδασ, όπου τα «Γουροφνια» μάσ αποκάλεςαν ... 
«γουροφνια» (PIGS), ιταν αναμενόμενο και το αρνθτικό αποτζλεςμα του γκαλοπ ςφμφωνα με το οποίο το 
67 % των Γερμανϊν δεν επικυμοφςε τθν ςτιριξθ τθσ Ελλάδασ. Και όταν λζμε ςτιριξθ, δεν εννοοφμε κάποια 
επιχοριγθςθ, δωρεάν δθλ. βοικεια, αλλά χοριγθςθ δανείου με επιτόκιο λιγότερο λθςτρικό από εκείνο με 
το οποίο οι γερμανικζσ (και άλλεσ) τράπεηεσ αγόραηαν τα ελλθνικά ομόλογα! Ασ ςθμειωκεί, ότι οι 
ωρυόμενοι «φίλοι», «εταίροι» και «ςφμμαχοί» μασ, ζςχιηαν τισ ...ηαρτιζρεσ τουσ εναντίον τθσ Ελλάδασ, 
κζρδιηαν 1.000.000.000 € εισ βάροσ τθσ από τθ διαφορά ςτα ςπρζντσ! Οι «φίλοι» μασ, λοιπόν, οι Γερμανοί 



18 

 

                                                                                                                                                    
– οφτε λίγο οφτε πολφ, ψάχνοντασ για εξιλαςτιρια κφματα, αποδίδουν τθν κρίςθ τθσ Ευροηϊνθσ ςτθν 
Ελλάδα. Ασ δοφμε όμωσ εάν και κατά πόςο είναι θ Ελλάδα υπονομεφει τθν Ευροηϊνθ και τι λζει ο 
κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου του Λονδίνου, Κϊςτασ Λαπαβίτςασ ςτον Πζτρο Παπακωνςταντίνου, πάνω 
ς’ αυτό το κζμα: «...Η λεγόμενθ ανευκυνότθτα των περιφερειακϊν χωρϊν (τθσ Ευροηϊνθσ), κι αν ακόμθ 
μποροφςε να αποδειχτεί, λίγα πράγματα ζχει να κάνει με τθν κρίςθ. Σα βακφτερα αίτια βρίςκονται ςτα 
πλεονάςματα τθσ Γερμανίασ που αντιςτοιχοφν ςε ελλείμματα των περιφερειακϊν χωρϊν. Η Ευρωηϊνθ ζχει 
μετατραπεί ςε περιοχι γερμανικισ εμπορικισ κυριαρχίασ λόγω των ςυνκθκϊν του ευρϊ. Η υπεροχι τθσ 
Γερμανίασ οφείλεται κακαρά ςτο ότι το ονομαςτικό κόςτοσ εργαςίασ παραμζνει κακθλωμζνο εδϊ και 
δεκαπζντε χρόνια, ενϊ οι πραγματικοί μιςκοί ζχουν ανζβει ελάχιςτα. Όλεσ οι χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ ζχουν 
αςκιςει πιζςεισ ςτθν εργαςία τα χρόνια που πζραςαν, προωκϊντασ πολιτικζσ ευελιξίασ και 
χειροτερεφοντασ τθ κζςθ των εργατϊν ωσ προσ το κεφάλαιο. Σο γερμανικό κεφάλαιο όμωσ ςθμείωςε 
ιδιαίτερθ επιτυχία που οφείλεται εν πολλοίσ ςτισ πολιτικζσ του οςιαλδθμοκρατικοφ Κόμματοσ αλλά και 
ςτθ δθμιουργία περιοχϊν-εριμων για τα ςυνδικάτα, ιδίωσ ςτθν πρϊθν Ανατολικι Γερμανία. Οι 
περιφερειακζσ χϊρεσ δφςκολα μποροφν να ακολουκιςουν τθ Γερμανία, διότι και οι πραγματικοί μιςκοί 
τουσ είναι πολφ χαμθλότεροι και τα κράτθ-πρόνοιασ είναι πολφ πιο αδφναμα. Για το λόγο αυτό, θ 
ανταγωνιςτικότθτα του γερμανικοφ κεφαλαίου μζςα ςτθν Ευρωηϊνθ μεγάλωνε ςυνεχϊσ. Δεδομζνου ότι 
δεν υπάρχει πλζον θ δυνατότθτα υποτίμθςθσ, οι περιφερειακζσ χϊρεσ οδθγθκικαν ςε ελλείμματα. Σα 
γερμανικά πλεονάςματα μετατράπθκαν ςε κεφάλαια προσ εξαγωγι, κυρίωσ ςε άμεςεσ επενδφςεισ και 
τραπεηικό δανειςμό. Η Ευρωηϊνθ κυριαρχείται πλζον από τθ Γερμανία, με όρουσ επαχκείσ για τθν 
περιφζρεια.» 
14

 ωκφσ, ο: αρχ. ταχφσ, γριγοροσ 
15

 τςζτουλα, θ: μικρό ξφλο ςτο οποίο ςθμειϊνονται με εγκοπζσ οι επί πιςτϊςει αγορζσ *< βεν. cetola < μςν. 
λατ. schedula  < υποκ. του ελλθν. ςχίδθ] 
16

  ςαράφθσ, ο: (λαϊκότρ.) αυτόσ που αγοράηει και πουλά νομίςματα, ο αργυραμοιβόσ, κολλυβιςτισ *τουρκ. 
sarraf -θσ (από τα αραβ.)+ 
17

 Συβαρίτεσ, οι: < φβαρισ, όν. πόλθσ, ελλθν. αποικία ςτθν Κάτω Ιταλία ονομαςτι για τον τρόπο ηωισ των 
κατοίκων τθσ, μζςα ςτθν χλιδι και τθν φιλθδονία | ςυβαριτιςμόσ: φιλιδονοσ, μαλκακόσ, τρυφθλόσ τρόποσ 
ηωισ. *λόγ. < γαλλ. sybaritisme < sybarit(e) = ςυβαρίτ(θσ) -isme = -ιςμόσ] 
18

 Αβδθρίτεσ, οι: < Άβδθρα, όν. πόλθ τθσ Δυτ. Θράκθσ τθσ οποίασ οι κάτοικοι ιταν ονομαςτοί για τθν 
ακριςία τουσ και τθν ματαιοδοξία τουσ. 
19

 ντορόσ, ο: (λαϊκότρ.) τα ίχνθ που αφινει το κιραμα: Tο ςκυλί χάνει / βρίςκει τον ντορό. || (επζκτ.) 
ανκρϊπινεσ πατθμαςιζσ. ΦP μπαίνω ςτον ντορό, αρχίηω να ηω μια τακτικι, κάπωσ τυποποιθμζνθ ηωι: 
Όταν παντρευτεί, κα μπει κι αυτόσ ςτον ντορό. πάω με τον ντορό, ακολουκϊ τα κακιερωμζνα ικθ και 
ζκιμα. [;] 
20

 εκνομπαταχτςιδεσ, οι: < ζκνοσ + μπαταχτςισ = αναξιόχρεοσ, αναξιόπιςτοσ 
21

 τςζρκι, το: (λαϊκότρ.) 1. μεταλλικό ςτεφάνι με το οποίο ςτερεϊνουν τισ κυρτζσ ςανίδεσ του βαρελιοφ. || 
(επζκτ.) μεταλλικό ζλαςμα ι ςιδερζνια βζργα κατάλλθλθ για να δζνουν ι για να ςυγκρατοφν κτ. 2. ξφλινο ι 
μεταλλικό ςτεφάνι που το κυλοφςαν τα παιδιά, κακϊσ το ζςπρωχναν με μια βζργα, για να παίξουν *ιταλ. 
αρς. cerchio, πλθκ. cerchi που κεωρικθκε ουδ. εν.+ 
22

 μπάγκα, θ: κ. θ μπάνκα, πιςτωτικό ίδρυμα, τράπεηα *< ιταλ. banca] 
23

 μόρτθσ, ο: (παρωχ.) μάγκασ ι αλιτθσ.*ίςωσ τουρκ. (λαϊκ.) morti `πεκαμζνοσϋ < ιταλ. morti πλθκ. τθσ λ. 
morto `πεκαμζνοσϋ· μόρτ(θσ) -ιςςα] 
24

 ολετιρ, ο: καταςτροφζασ, αυτόσ που φζρνει τον όλεκρο *<αρχ. ολετιρ < όλλυμι+ 
25

 κζντα, θ: (χαρτοπ.) κερδοφόροσ ςυνδυαςμόσ φφλλων ςτο πόκερ|(μτφ.) ςυνδυαςμζνθ ενζργεια δφο ι 
παραπάνω ατόμων που ςτζφκθκε από επιτυχία αποφζροντασ αξιόλογα οφζλθ, ςυνικωσ οικονομικισ 
φφςεωσ. 
26

 κόκορνοσ, ο: είδοσ υψθλοφ κλειςτοφ υποδιματοσ με πολφ παχφ πζλμα, το οποίο φοροφςαν οι 
υποκριτζσ ςτο αρχαίο ελλθνικό κζατρο. || (επζκτ.) για υπόδθμα με πολφ χοντρό πζλμα: Πϊσ περπατάσ μϋ 
αυτοφσ τουσ κοκόρνουσ, απορϊ. || (μτφ.) άνκρωποσ αναξιόπιςτοσ  *λόγ. < αρχ. κόκορνοσ] 
27

 κωκϊνι, το: (οικ.) μειωτικόσ χαρακτθριςμόσ για άνκρωπο ανόθτο και βλάκα. *λόγ. < αρχ. κωκϊνιον, 
υποκορ. του κϊκων `ςτρατιωτικό κφπελλοϋ, όπωσ ονομαηόταν παλαιότερα το κφπελλο για το πρωινό ςτο 
ναυτικό (θ λέα ζεκ. εηξ., κηθ.)] 
28

 Τςιμπουκτοφ, το: εςκεμμζνθ παραφκορά (με προφανζσ υπονοοφμενο) του ονόματοσ τθσ πόλθσ 
Τιμπουκτοφ (Μάλι, δυτικι Αφρικι) θ οποία ιδρφκθκε από νομάδεσ Σουαρζγκ κατά τον 10ο αιϊνα. Κατά 
τον 11ο αιϊνα, ζμποροι από τθν πόλθ Σηενζτου κεντρικοφ Μάλι δθμιοφργθςαν μια αγορά, κακϊσ και 
διζδωςαν το Ιςλάμ ςτθν περιοχι. Αλάτι από τθ Βόρεια Αφρικι ανταλλαςςόταν με χρυςό και 
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ελεφαντόδοντο ςτο Σιμπουκτοφ, κακϊσ και ςκλάβουσ από τθ Δυτικι Αφρικι. Αφοφ ιταν για ζνα διάςτθμα 
ςτθν κατοχι τθσ Αυτοκρατορίασ τθσ Γκάνα, θ πόλθ πζραςε ςτα χζρια του βαςιλιά Μοφςα Αϋ. τισ 17 
Αυγοφςτου 1591, θ πόλθ προςαρτικθκε ςτο Μαρόκο. Κατά το 19ο αιϊνα, θ πόλθ κατακτικθκε από πολλζσ 
φυλζσ τθσ περιοχισ, ενϊ αργότερα κατακτικθκε από τουσ Γάλλουσ. Κατά τθ Γαλλικι κατοχι, θ πόλθ ιταν 
τμιμα του Γαλλικοφ ουδάν. ςτο Σιμπουκτοφ εδρεφει ζνα από τα αρχαιότερα πανεπιςτιμια ςτον κόςμο, θ 
βιβλιοκικθ του οποίου διακζτει πολλά κείμενα ςτα Αρχαία Ελλθνικά. 
29

 ίτε :εκπξόο | ε θξάζε «Ω παίδες Ελλήνων, ίηε» είλαη κέξνο ηνπ ζηίρνπ 402 ηεο ηξαγωδίαο Πέρζαι ηνπ 

Αηζρύινπ, ε νπνία εμηζηνξεί ηε λαπκαρία ηεο Σαιακίλαο : "Ω, παίδες Ελλήνων, ίηε, ελεσθερούηε παηρίδ', 

ελεσθερούηε δε παίδας, γσναίκας, θεών ηε παηρώων έδη, θήκας ηε προγόνων` νσν σπέρ πάνηων αγών"  
30

 Τεπελενλισ, ο: Σο επίκετο του γνωςτοφ μασ Αλι Παςά (1744 – 1822) Σοφρου που είχε γεννθκεί ςτο 
Σεπελζνι. Η προςκικθ του επικζτου προςδιορίηει τθ νζα μασ «υποτζλεια» και τθν ςκλθρότθτά τθσ. 
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