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Σι πολιτικοί τθσ «γενιάσ του Υολυτεχνείου» και οι αυτοεξόριςτοι μπον βιβζρ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ 
εξαργφρωςαν τισ πατριωτικζσ υπθρεςίεσ τουσ με το παραπάνω: κορόιδεψαν, ςφετερίςτθκαν, 

λεθλάτθςαν, ποφλθςαν, ζκλεψαν, γ&&&$@ν, €φαγαν, κατζςτρεψαν, πρόδωςαν. 
εκουμπιςκιτωςαν! 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΙΑ 

(Εφ’ Ολθσ τθσ Φλθσ) 

 

A. Ο “ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ” ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
 

Χαν διεφκαρμζνοσ επιβάτθσ του βυκιηόμενου Ψιτανικοφ, με το «αδιάφκορο» πλιρωμα να μασ 
χαιρετά απ’ τισ ςωςτικζσ λζμβουσ και τον ηαβλακωμζνο καπετάν Χτόκο να παρακολουκεί το κζαμα 
από ελικοπτζρου, ζγραψα αυτζσ τισ γραμμζσ όχι για να τισ βάλω ςτο μπουκάλι και να τισ πετάξω 
ςτθ κάλαςςα για όποιον τισ εφρει, αλλά για να διαςκεδάςω το φόβο και τθν αγωνία που μασ 
τριγυρίηουν, παρζα με τουσ καρχαρίεσ που μαηεφτθκαν από το βορρά γφρω απ’ το ναφγιο 
οςμιηόμενεσ ςάρκεσ και αίμα. Δεν κομίηω γλαφκα εισ Ακινασ, άλλωςτε με τόςθ ςοφία που 
κυκλοφορεί ςτθ Παξίμου μόνο γφπεσ και κοράκια κα πετοφν ςε λίγο πάνω απ’ τθν Ελλάδα, αλλά 
χαραμάδεσ για λίγο φωσ ςτθν επερχόμενθ πολικι νφχτα. 
 

Θ μεταπολιτευτικι πολιτικι ηωι των πολυτεχνθτϊν και ςαλτιμπάγκων, ζχοντασ κλείςει ζνα 
φαφλο κφκλο 37 ετϊν, πρζπει λογικά να βγεί ςτθ ςφνταξθ. . Ψα δζκα ςκαςτοφρια τθσ αντίςταςθσ 
και τισ τρεισ νφχτεσ του Υολυτεχνείου εξαργυρϊκθκαν και με το παραπάνω:κορόιδεψαν, 
ςφετερίςτθκαν, λεθλάτθςαν, ποφλθςαν, ζκλεψαν, ζφαγαν, κατζςτρεψαν, πρόδωςαν. Ωπάρχουν 
και κάνα δφο ριματα ακόμα που χαρακτθρίηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ, αλλά τ’ αφινω ςτθ 
διακριτικι ςασ ευχζρεια.  
 

Ξατά τθν «θρωικι» περίοδο τθσ επταετίασ (1975 – 1981) που ακολοφκθςε τθν «επταετία», 
αφοφ εμπεδϊκθκε θ δθμοκρατία άρχιςε θ ςπορά των ηιηανίων για τθ ςταδιακι μετάλλαξι τθσ ςε 
ολιγαρχικι αςυδοςία, πράγμα που κατοχυρϊκθκε ςυνταγματικά δφο επταετίεσ αργότερα με τθν 
ανακεϊρθςθ του 1996 και τθν κακιζρωςθ τθσ βουλευτικισ αςυλίασ (Αρκρο 62 Χ.). Θ παιδεία και θ 
δθμόςια διοίκθςθ κομματικοποιικθκαν και αποςακρϊκθκαν, θ παραγωγικι βάςθ (πρωτογενισ 
και δευτερογενισ) ςυρρικνϊκθκε, το παρεμπόριο και το νταβατηιλίκι αποκεϊκθκαν, θ 
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αναξιοκρατία κεςμοκετικθκε και θ τιμιότθτα... περικωριοποιικθκε. Ψο Εκνικό Υροϊόν αυξικθκε 
ελζω εξωτερικοφ δανειςμοφ, ευκόλωσ και απεριςκζπτωσ ςυναπτομζνου τω καιρϊ εκείνω, με 
αναπόφευκτο αποτζλεςμα τθ χρεωκοπία και τθν απϊλεια τθσ εκνικισ μασ κυριαρχίασ. 

 
 

B. ΕΝΑΣ ΓΙΑΝΚΗΣ ΣΤΟ... ΕΛΛΑΝΤΑ 

Κα διαφωνιςω κακζτωσ, οριηοντίωσ και ...διαγωνίωσ με εκείνουσ που ελαφρά τθ καρδία 
διατείνονται ότι ο πεφωτιςμζνοσ θγζτθσ “μασ”, ο Φόρεςτ Γκαπ, ο αυτοαποκαλοφμενοσ και 
εκνοςωτιρασ μασ, είναι... πουλιμζνοσ. Ξατ’ αρχιν, εάν εςείσ ιςαςταν... αγοραςτισ, κα 
χαραμίηατε ζςτω και μια δραχμι για να τον αγοράςετε; Ξατά δεφτερον, είναι γνωςτό - και δεν το 
κρφβει άλλωςτε οφτε ο ίδιοσ - ότι ο Γκαπ είναι ζνασ γθγενισ Αμερικανόσ (εξ εβραιοπολωνισ 
μάμμθσ και εξ εβραιοαμερικάνασ μαμάκασ, για τθν ακρίβεια) ο οποίοσ ουδζποτε αποποιικθκε τθν 
ικαγζνεια αυτι. Πια ικαγζνεια1 εκ τθσ οποίασ απορρζουν κάποιεσ υποχρεϊςεισ για όςουσ τθν 
κατζχουν, όπωσ:  

 Ρα κάνουν φορολογικι διλωςθ κάκε χρόνο ςτθν αμερικανικι κυβζρνθςθ και να 
πλθρώνουν φόρουσ πάνω ςε όλα τα ειςοδιματα τουσ, ανεξάρτθτα από που διαμζνουν 
και από που προζρχονται αυτά τα ειςοδιματα. [Εν Ελλάδι μπορεί να απολαμβάνει τισ 

φορολογικζσ αβάντεσ των «ταγϊν» μασ, αλλά ςτθν Αμερικι τα... ακουμπάει κανονικά, πίςω από τθν 

πλάτθ μασ και πάνω ςτθν καμποφρα μασ!] 

 Ξάκε φορά που ζρχονται ςτισ ΘΥΑ να χρθςιμοποιοφν αποκλειςτικά και μόνο αμερικανικό 
διαβατιριο, χωρίσ τθν δυνατότθτα να απολαμβάνουν διπλωματικισ αςυλίασ, μια και όλοι 
οι αμερικανοί πολίτεσ είναι ίςοι και ζχουν ίςα δικαιϊματα. [Κι εμείσ εδϊ ςτθν Poor Costaina’s 

Land είμαςτε όλοι ίοοι, εκτόσ από τουσ βουλευτζσ που είναι... ιςότεροι!] 

  Να τθροφν πίςτθ και υποταγι ςτισ ΗΠΑ και ποτζ να μθν ςυμμετζχουν ςε πόλεμο εναντίον 
των ΘΥΑ ι να βοθκοφν τουσ εχκροφσ αυτϊν. [το ςθμείο αυτό ο Φόρεςτ παίρνει άριςτα! Θα τον 

ηιλευε και ο επίςθσ μυαλοφυγόδικοσ ςυμπατριϊτθσ του Σηωρτη Μπουσ!] 

 Τποιοσ αμερικανόσ πολίτθσ παραβεί τα ανωτζρω, μπορεί να καταδικαςτεί για εςχάτθ 
προδοςία και να αντιμετωπίςει ακόμα και τθν ποινι του κανάτου. [Οkey Γιάνκθδεσ, 

κουλάρετε! Σο παιδί ςασ δίνει...  και γθ και φδωρ, και βουνά και κάλαςςα, και υφαλοκρυπίδα και ότι 
άλλο οίδα! Μασ πιρε τα ςϊβρακα προσ χάρθ των τρaπεηϊν ςασ και τϊρα ζβαλε χζρι και ςτα ςπίτια 

μασ...] 

Από τθν ίδια πθγι (υποςθμείωςθ 1) μακαίνουμε ότι παγκοςμίωσ υπάρχουν μόνο δφο 
προθγοφμενα αρχθγϊν κρατϊν με αλλοδαπι ικαγζνεια: του Alberto Fujimori (πρϊθν προζδρου 
του Υεροφ, με ιαπωνικι και περουβιανι ικαγζνεια) και του John Turner (πρϊθν πρωκυπουργοφ 
του Ξαναδά, με καναδικι και βρετανικι ικαγζνεια2). Αντιλαμβάνεται κανείσ ότι θ κοινι λογικι και 
θ ςτοιχειϊδθσ πολιτικι ευκιξία – για να μθν ανακατζψω τθν ςτραπατςαριςμζνθ προ πολλοφ 
εκνικι περθφάνεια – κα επζβαλαν ςε κάποιον νουνεχι πολιτικό να αποποιθκεί3 τθν ξζνθ 
ικαγζνεια, όπωσ ζκανε και ο πατζρασ του Αντρζασ όταν επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα για να πολιτευτεί 
πλάϊ ςτον... πατζρα του (ςόι το βαςίλειο)! 

Ξαι τί ςθμαςία ζχει θ διατιρθςθ τθσ αμερικανικισ ικαγζνειασ από τον Γκαπ, κα μποροφςε, 
εφλογα, να ρωτιςει κάποιοσ (ακόμα κι αν δεν υπάγεται ςτθν τάξθ των γλοιωδϊν 
πραςινοςκωλικων), ςε ςχζςθ με τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ωσ πρωκυπουργοφ; Θ απάντθςθ 
είναι ότι πζραν των υποχρεϊςεων (κεωρθτικϊν και πρακτικϊν) που ςυνεπάγεται αυτι και πζραν 
τθσ ςθμειολογικισ βαρφτθτασ ωσ προσ τθν «εξάρτθςθ», ςτθν πράξθ αποδεικνφεται κακαρά ότι ο 
Γκαπ ενεργεί ανερυκρίαςτα - και ςχεδόν ρομποτικά -  ςαν  διοριςμζνοσ δερβζναγασ4 του 
αμερικανικοφ δοβλετίου που λζγεται «Ελλάσ». Ζνασ “διοριςμόσ” που ζγινε με τισ διαδικαςίεσ τθσ 
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(...κλθρονομικισ) κοινοβουλευτικισ δθμοκρατίασ (=ολιγαρχίασ), ιτοι με κάλπεσ και φανφάρεσ, ωσ 
ςυνικωσ. Πε τισ ίδιεσ αφανείσ (και κατά τφπον φανερζσ) διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ είχαν “οριςτεί” 
και οι προκάτοχοί του, μθδενόσ εξαιρουμζνου, και του αγιοποιθκζντοσ πατρόσ του 
ςυμπεριλαμβανομζνου.  

Ωσ προσ τον τελευταίο, από τισ αρχζσ του προθγοφμενου χρόνου, κυκλοφορεί ευρφτατα ςτο 
διαδίκτυο ζνα ζγγραφο που είχε πρωτοδθμοςιευτεί ςτο βιβλίο του Κων. Μπαρμπι «Η Ελλάδα 
Ξαναςταυρϊνεται»5 και ςφμφωνα με το οποίο ο ιδρυτισ του Υ.Α.Ξ.6 χρθματοδοτικθκε από ζνα 
όμιλο αμερικανικϊν εταιρειϊν (ARAMCO, Chase Manhattan Bank κ.α.) με 100.000.000 $ για να 
ιδρφςει ζνα νζο κόμμα (το ΥΑΧΣΞ) που κα λειτουργοφςε ςαν ανάχωμα ςτθν άνοδο τθσ αριςτεράσ. 
Ακόμα και αν το ζγγραφο7 αυτό ιταν καταςκευαςμζνο8, όπωσ ιςχυρίηονται κάποιοι, οι πολιτικζσ 
πράξεισ που ακολοφκθςαν τθν άνοδο του «κινιματοσ» ςτθν εξουςία (1981 και μετά) φαίνεται πωσ 
δικαιϊνουν ςε μεγάλο βακμό το περιεχόμενό9 του. Χφμφωνα μ’ αυτό, ο θγζτθσ του υπό ίδρυςθ 
κόμματοσ δεςμευόταν για μια πολιτικι που κα ανταποκρινόταν ςτισ επιταγζσ των ΘΥΑ και του 
ΡΑΨΣ, ενϊ θ όποια  «πολεμικι» που ενδεχομζνωσ κα αςκοφςε εναντίον αυτϊν (για λόγουσ 
εςωτερικισ κατανάλωςθσ), κα περιοριηόταν μόνο ςε... λεκτικό επίπεδο. Επίςθσ, δεν κα 
«ακουμποφςε» (ο χορθγοφμενοσ) το Ξυπριακό, με αντάλλαγμα τθν μθ φπαρξθ προβλθμάτων με 
τθν Ψουρκία. 

Ππορϊ να ςυμφωνιςω με όςουσ υποςτθρίηουν ότι το περιβόθτο αυτό ζγγραφο είναι 
καταςκευαςμζνο και ότι θ ίδρυςθ του ΥΑΧΣΞ δεν ςυνδζεται με Αμερικανοφσ κουβαρντάδεσ και με 
μυςτικζσ υπθρεςίεσ. Τμωσ, όπωσ υπαινίχκθκα και πιο πάνω, θ πολιτικι ιςτορία τθσ χϊρασ, ςε όλθ 
τθ διαδρομι τθσ από τθ μεταπολίτευςθ ωσ ςιμερα, δείχνει ότι θ εξωτερικι τθσ  πολιτικι κινείται 
αυςτθρά πάνω ςε αμερικανικοφσ τροχοφσ. Σ Αντρζασ «ζφτιαχνε» το λαό με τα γνωςτά 
μπαλκονάτα πυροτεχνιματά του - «ΕΟΚ και ΝΑΣΟ, το ίδιο ςυνδικάτο», «Η Ελλάδα ανικει ςτουσ 
Ζλλθνεσ», και άλλα τζτοια μαχαλομαγκίτικα -  αλλά πζραν αυτοφ ουδζν. Σφτε από το ΡΑΨΣ βγικε 
ποτζ, και ςτθν ΕΣΞ ςτρογγυλοκάκθςε, οφτε το «Χόρα» βφκιςε, αλλά και το Ξυπριακό... 
καταχϊνιαςε! Χε καμμιά περίπτωςθ δεν πιγε κόντρα ςτουσ ςυμπατριϊτεσ τθσ οικογζνειάσ του. 
Είχε τον τρόπο να χορταίνει τον κόςμο με ό,τι ικελε ν’ ακοφςει, μα ςτθν πράξθ ζκανε τα αντίκετα. 
Εκείνα τα φολκλορικά ανοίγματά του με τα διεκνοςοςιαλιςτικά κινιματα – τφπου Ξαντάφι και 
Πουμπάρακ - και τουσ «τρίτουσ δρόμουσ» - δεν τα ζπαιρνε ςοβαρά οφτε ο ίδιοσ. Ψθν ίδια 
πολιτικι, χωρίσ όμωσ το ανδρεϊκό ραφινάριςμα, εφάρμοςε και ο διάδοχόσ του Ξινζηοσ, ο οποίοσ 
μάλιςτα δεν παρζλειψε να εκβάλλει και ζνα βακφτατο «ευχαριςτϊ» προσ τουσ «πάτρονζσ» μασ για 
τθν “βοικειά” τουσ κατά τθν αποφράδα νφχτα των Λμίων, αλλά και ο πανζξυπνοσ κανακάρθσ του, ο 
διαδικτυοπρόβλθτοσ Γκαπ, που διακιρυςςε πωσ κα τα «άλλαηε όλα». Υζρα από τθν «Παναγία» 
που μασ αλλάξε και το «Χριςτό» που μασ βγάηει, με αντεροβγαλτικι ςυνζπεια κάκε μζρα, ςτθ 
διεκνι ςκθνι τρζχει ςαν τθν άδικθ κατάρα προςπακϊντασ να χτίςει το προφίλ του μεγάλου θγζτθ 
με ηεϊμπζκικα, καρςιλαμάδεσ και πράςινα άλογα! By the way, που λζνε και οι “ςφμμαχοί” μασ, ι 
παρεπιπτόντωσ, που λζμε εμείσ οι ικαγενείσ, οι δεξιάτηεσ Ξαραμανλιδεσ (και αυτοί τθσ ίδιασ 
ςχολισ κιαςϊτεσ), «Εκνάρχθσ» και Ππουχζςασ, τουλάχιςτον, τόλμθςαν ςε δφο περιπτϊςεισ να 
υπερβοφν τα... εςκαμμζνα: με τθν ζξοδο από το πολιτικό ςκζλοσ του ΝΑΣΟ ο πρϊτοσ (ζςτω και για 
λίγο) και με τθν υπογραφι του ρωςικοφ αγωγοφ φυςικοφ αερίου (Ππουργκάσ – 
Αλεξανδροφπολθ)  ο δεφτεροσ! Αντίκετα, το «πατριωτικό» ςοςιαλιςτικό κίνθμα και τον Στςαλάν 
«κάρφωςε» ςτουσ Ψοφρκουσ, και ςτον πόλεμο κατά τθσ Χερβίασ ςυμφϊνθςε, και τθ ςυμφωνία με 
τουσ Φϊςουσ ακφρωςε. Για να μθν μποφμε ςτα... βακιά και μιλιςουμε για υφαλοκρθπίδεσ, ΑΣΗ και 
τα τοιαφτα. Χε όλεσ τισ... πλειοδοςίεσ υπζρ τρίτων ο Γκαπ ιταν παρϊν υπογράφοντασ και με... τα 
τζςςερα. Ζνα γραπτό δείγμα πατριωτικοφ... ενδοτιςμοφ του Γκαπ υπάρχει ςε ςυνζντευξθ τφπου 
ςτο Ψορόντο (πθγι: Περιοδικό «Νζμεςισ», τεφχοσ Ιαν.-Φεβ. 2004). Απολαφςτε το με... 
ςυγκρατθμζνθ αγανάκτθςθ: 

"Προςωπικά πιςτεφω ότι είναι καλφτερα να ζχουμε μερικά ςτρζμματα γθσ λιγότερα από εκείνα που 
μασ ανικουν, και να κοιμόμαςτε τα βράδια ιςυχοι και αςφαλείσ, παρά να ζχουμε ότι μασ ανικει 
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και να μθν μποροφμε να κλείςουμε μάτι από τον κίνδυνο κάποιασ ξαφνικισ επίκεςθσ κακόβουλων 
γειτόνων εναντίον μασ". Γιϊργοσ Παπανδρζου (υνζντευξθ τφπου, Σορόντο Καναδά, 1999) 

 

Υάρτονε ςτο γάμο ςου να ςου πει «και του χρόνου!» ι ςτείλε τον για διαπραγματεφςεισ, να 
ςου πάρουν και τα ςϊβρακα! Οεσ και μίλαγε το ηωντανό για «ςτρζμματα» του αμπελιοφ του ι τθν 
αυλι του παπαντρζϊκου ςτο Ψορόντο! Πε τζτοια αγάπθ για τθν μακαριότθτα του φπνου, δεν είναι 
τυχαίο που κοιμάται ολόρκοσ και που κουβάλθςε ςτο Ωπουργείο Εξωτερικϊν για «ςυμβοφλουσ» τα 
μιςά αποβράςματα10 τθσ CIA και του State Department:  Alex Rontos, Gregory Maniatis, Eerik-Niiles 
Kross και άλλα μπουμποφκια εφοςμα τθσ ίδιασ ςυνομοταξίασ. Ππορεί να ακοφγεται ςαν... ποντιακό 
ανζκδοτο, αλλά πρζπει να είμαςτε θ μοναδικι χϊρα ςτον κόςμο που προςλαμβάνει και 
χρυςοπλθρϊνει τουσ... υπονομευτζσ τθσ! 

Ακολουκϊντασ λοιπόν το ςκεπτικό των πιςτϊν... πραςινοςκωλικων11 που ορκίηονται ςτθ 
μεγαλοςφνθ του πατρόσ και τθν... αγακοςφνθ του υιοφ, δεν κα υποςτθρίξω πωσ ο υιόσ πλθρϊνει 
“ανεξόφλθτα γραμμάτια”, όπωσ δθλαδι ιςχυρίηονται όςοι παίρνουν ςαν δεδομζνθ τθν 
αμερικανικι «χορθγία» για τθν ίδρυςθ του κινιματοσ, αλλά κα εικάςω ότι ο Γκαπ, ωσ ικαγενισ 
Αμερικανόσ πολίτθσ πιςτόσ ςτα κακικοντα που απορρζουν από αυτι τθν ιδιότθτα, κάνει ότι 
μπορεί προκειμζνου να υπθρετιςει τθν φυςικι του πατρίδα, τθν Αμερικι, μιασ και τθν επίκτθτθ, 
τθν Ελλάδα, τθν ζβλεπε – και τθν ζβλεπαν οικογενειακϊσ12 - ςαν αγελάδα13 για... άρμεγμα! Ζτςι 
υπό τθν ιδιότθτά του ωσ... manager του βαλκανικοφ προτεκτοράτου Greece εργάηεται για τθν 
υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ αμερικανικισ πολιτικισ θ οποία, ςε ό,τι αφορά τα κακ’ θμάσ, ςτοχεφει 
ςτον απόλυτο ζλεγχο των Βαλκανίων (μζςω τθσ ομογενοποίθςισ τουσ) και τθν ενίςχυςθ του 
θγετικοφ ρόλου τθσ Ψουρκίασ ςτθν ανατολικι Πεςόγειο και ςτθ Πζςθ Ανατολι. Επειδι ιταν 
ςίγουρο ότι οι Ζλλθνεσ, ωσ ο παλιότεροσ, ιςτορικότεροσ και πλζον... περίεργοσ λαόσ των 
Βαλκανίων, δεν κα ζβλεπαν με καλό μάτι τθν αχταρμοποίθςι τουσ, κα ζπρεπε για τθν κακυπόταξι 
τουσ να εφαρμοςτοφν με «ςυνεπι» τρόπο τα ςχζδια τθσ Λζςχθσ Bilderberg, όπωσ αυτά 
χαράχτθκαν από τον ιςόβιο πρόεδρό τθσ, τον βρομφλο Henry Kissinger, πρϊθν Ωπ.Εξωτερικϊν των 
Θ.Υ.Α., ο οποίοσ ςε ομιλία του ςτθν Συάςιγκτον (1974) ζλεγε:  

“Οι Ζλλθνεσ είναι αναρχικοί και δφςκολα κουμαντάρονται. Γι’ αυτόν τον λόγο πρζπει να χτυπιςουμε 
βακιά μζςα ςτισ πολιτιςμικζσ τουσ ρίηεσ: ζτςι ίςωσ καταφζρουμε να τουσ αναγκάςουμε να 
ςυμβιβαςτοφν. Εννοϊ βζβαια να χτυπιςουμε τθν γλϊςςα τουσ, τθν κρθςκεία τουσ, τα πολιτιςμικά και 
ιςτορικά αποκζματα, ζτςι ϊςτε να ουδετεροποιιςουμε τθν δυνατότθτα τουσ να αναπτφςςονται, να 
διακρίνουν τουσ εαυτοφσ τουσ, ι να αποδεικνφουν ότι μποροφν να νικοφν, ζτςι ϊςτε να ξεπεράςουμε 
τα εμπόδια ςτα ςτρατθγικϊσ απαραίτθτα ςχζδια μασ ςτα Βαλκάνια, τθν Μεςόγειο, και τθν Μζςθ 
Ανατολι.” 

Αμ’ ζποσ, αμ’ ζργον! Δεν πρζπει να υπάρχει νοιμων Ζλλθνασ που να μθν ζχει αντιλθφκεί τθ 
ραγδαία αποδόμθςθ που ςυντελζςτθκε τα τελευταία τριάντα πζντε χρόνια ςε όλα τα ςτοιχεία που 
αποτελοφν τουσ αρμοφσ τθσ εκνικισ μασ ταυτότθτασ. Ρα ιςοπεδωκοφμε ϊςτε να γίνουμε ζνα 
κομμάτι ςτο παηλ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ οποίασ ο Γκαπ είναι οπαδόσ και απροκάλυπτο 
φερζφωνο14. Ζτςι λοιπόν γίναμε μάρτυρεσ τθσ χειροτζρευςθσ και του αφελλθνιςμοφ τθσ παιδείασ15 
τθσ «ςτρογγφλευςθσ» τθσ Λςτορίασ16, τθσ υποβάκμιςθσ του πολιτιςμοφ και τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ 
γλϊςςασ17. Υαράλλθλα, με το ξεχαρβάλωμα τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ και τθν διόγκωςθ 
του εξωτερικοφ χρζουσ, ωσ αποτελζςματοσ τθσ πολιτικισ αβελτθρίασ, διαφκοράσ και 
ανικανότθτασ, φτάςαμε ςτθν εκχϊρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ μασ ςε ξζνα κζντρα (Ε.Ε. - Δ.Ρ.Ψ.-ΘΥΑ) 
και πλζον οδεφουμε ςτακερά προσ το ξεποφλθμα των πάντων, ςτθ διάλυςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ 
και ςτθν υποκικευςθ του μζλλοντοσ των παιδιϊν μασ. Ξαι το χειρότερο απ’ όλα, γίναμε ρεντίκολο 
ςε όλθ τθν Ευρϊπθ εκλιπαρϊντασ τθ βοικεια ανφπαρκτων μζχρι χκεσ κρατϊν. Από τα «λεφτά 
υπάρχουν» και το «μαηί τα φάγαμε» φτάςαμε ςτα απανωτά χαράτςια και ςτθν απίκανθ... 
ευαγγελικι ριςθ: «δεν πρόκειται περί φόρου αλλά περί... τζλουσ!». Πε τόςο... αποτελεςματικοφσ 
ολετιρεσ, οι εχκροί μασ φαντάηουν για... φιλζλλθνεσ!  
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C. ΕΘΝΟΡΑΤΕΕΣ ΜΕ... ISO 

Πιλϊντασ για φιλελλθνιςμό και αναλογιηόμενοσ τθν ανιδιοτζλεια τθσ πλειονότθτασ των 
φιλελλινων, τα «παίρνω ςτο κρανίο» όταν ακοφω τουσ ςθμερινοφσ πολιτικοφσ να 
κομπορρθμονοφν περί τθσ «προςφοράσ» τουσ και να κεωροφν τθν ανάμιξι τουσ ςτα κοινά περίπου 
ςαν... αυτοκυςία. Βζβαια, δεν μασ λζνε, ποιόσ από δαφτουσ – πλθν ελαχίςτων – εάν εργαηόταν 
ςτον ιδιωτικό τομζα κα ζπαιρνε  περιςςότερα από το 20 % τθσ βουλευτικισ τουσ αποηθμίωςθσ, 
χωρίσ να υπολογίςουμε τα... παραφερνάλια; Σ πατζρασ του Γκαπ, ο μεγάλοσ ςοςιαλιςτισ και 
πατριϊτθσ, κατζβθκε ςτθν Ελλάδα ςχεδόν με το ηόρι, αφοφ - όπωσ ζγραφε το 1957 ςτον κουμπάρο 
του Αδαμάντιο Πεπελάςθ (μετζπειτα διοικθτι τθσ ΑΨΕ) μασ ζβλεπε ςαν... καγκουρϊ (να υποκζςω 

πωσ μασ μπζρδευε με τθν... Αςτραλία;): «... Σι να κάνω εγϊ ςε μία χϊρα που κατοικείται από οκτϊ 
εκατομμφρια καγκουρϊ;». Ψελικά, υποχωρϊντασ ςτο κάλεςμα του πεπρωμζνου του και ςτα... 
φιλοηωικά του αιςκιματα, ο Ελλθνοαμερικανόσ εβραιοπολωνικισ καταγωγισ κακθγθτισ μασ 
ζκανε τθ χάρθ και παλινόςτθςε, για να ςτιςει - δζκα πζντε χρόνια αργότερα - το δικό του μαγαηί 
που εκτόσ από ... καγκουρϊ περιελάμβανε και φαινεσ, και καρχαρίεσ, και φίδια, και γφπεσ, και 
ιζρακεσ, και ςκϊλθκεσ και ακρίδεσ. Φυςικά, περιελάμβανε ζνα κλαςςικό... μποφφο (ονόματα... δεν 
λζμε) και ςμινοσ κθφινων. Ψα ελάχιςτα περιςτζρια που παρειςζφρθςαν, φαγϊκθκαν ςτθν πορεία.  

Πε τθν άνοδό του ςτθν εξουςία ο κφριοσ κακθγθτισ, πάνω απ’ όλα, εμπζδωςε «πνεφμα και 
θκικι», δίδαξε δε... «αξιοκρατία»! Θ οικογενειοκρατία18 μπικε κι αυτι, μαηί με τθ δεξιά, ςτο 
χρονοντοφλαπο τθσ ιςτορίασ! Ψο ότι ζκανε τθ γυναίκα του Υρόεδρο των Ελλθνίδων Γυναικϊν, ενϊ 
ιταν… Αμερικανίδα υπικοοσ, τον πρωτότοκο γυιό του βουλευτι και αργότερα υφυπουργό, τον 
άλλο γυιό του, Αντρίκο, “ειδικό ςφμβουλο” ςτο Ωπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, τον γαμπρό του 
διοικθτι ςτον ΣΑΕΔ και αργότερα ςτο ΛΞΑ, τθν κόρθ του, Κοδϊραινα, μζλοσ ςε «Επιτροπζσ 
Εργαςίασ» τθσ Α.Ψ.Ε. και τον κουμπάρο του Αδαμάντιο διοικθτι τθσ Α.Ψ.Ε., δεν αποτελεί τυπικό 
δείγμα... νεποτιςμοφ (< nepos = ανθψιόσ) αφοφ ςτθ λίςτα δεν φαίνεται οφτε ζνα... ανθψίδι! Ψθν 
ίδια... αδιάφκορθ και «λεβζντικθ» τακτικι ακολοφκθςε ολόκλθρο το Ξίνθμα, κατ’ εικόνα και κακ’ 
ομοίωςθ του ιδρυτι του. Δεν κα κίξουμε τον τακτικϊσ.. άτακτο οικογενειακό βίο του ανδρόσ, γιατί 
αφ’ ενόσ μεν αποτελοφςε... κλθρονομικό κεκτθμζνο από τον πατζρα του, αφ’ ετζρου δε 
ενδυνάμωνε το μετα-αμερικανικό προφίλ του ωσ Ζλλθνοσ ανδρόσ «πολλά βαρζωσ»! 

Για να αλλάξουμε λίγο διάκεςθ και για να εκτονωκεί ενδεχόμενθ δυςφορία ςασ από τθν 
υπενκφμιςθ... οικείων κακϊν, παρακζτω το παρακάτω ιςτορικό ανζκδοτο19::  

Ψο 1951, όταν πρωκυπουργόσ ιταν ο Ρικόλαοσ Υλαςτιρασ
20

, θ ηυκοποιία ΦΛ ζβαλε αγγελία ςτισ εφθμερίδεσ και 
ηθτοφςε ζναν οδθγό αυτοκινιτου. Πε τθν ανεργία που υπιρχε τότε, παρουςιάςτθκαν δεκάδεσ υποψιφιοι. 
Ανάμεςά τουσ και ζνασ μεςόκοποσ άνκρωποσ του μόχκου που διλωςε ςτον υπάλλθλο τον επιφορτιςμζνο με τθν 
πρόςλθψθ ότι ονομάηεται Υλαςτιρασ. Σ υπάλλθλοσ του ΦΛ κφτταξε τον υποψιφιο πάνω από τα γυαλιά του και 
ςκζφκθκε ότι μποροφςε να κάνει και λίγο χιοφμορ. “Σον πρωκυπουργό τι τον ζχετε;”, ρϊτθςε γελϊντασ. Σ 
άνκρωποσ που ηθτοφςε δουλειά δίςταςε για λίγο και μετά είπε χαμθλόφωνα, ςχεδόν ςαν να ντρεπόταν γι’ αυτό: 
“Είναι αδελφόσ μου. Αλλά τόςο εκείνοσ, όςο κι εγϊ, επικυμοφμε αυτό να μθ ςασ επθρεάςει, αν υπάρχει κάποιοσ 
κατάλλθλοσ γι’ αυτι τθ κζςθ”... 
 

Πάλλον μελαγχολιςατε. Ψο ίδιο ςυνζβθ και ςε μζνα όταν το διάβαςα. Χθμειωτζον ότι ο 
Υλαςτιρασ ζηθςε αςκθτικά και πζκανε πάμφτωχοσ. Τπωσ ακριβϊσ οι πολιτικοί του ςιμερα! 
Άκθδεσ και «-άκθδεσ» όλου του χρωματικοφ πολιτικοφ φάςματοσ.  

 

D. ΤΩΝ “ΕΧΘΩΝ” ΤΑ ΦΟΥΣΑΤΑ ΡΕΑΣΑΝ” 

Ασ αφιςουμε όμωσ τθ «φτϊχεια» του 1951 κι ασ πάμε ςτθ γκλαμουριά και ςτουσ 
ανοιχτοχζρθδεσ του 1981. Για να βολευτοφν όλοι οι ςυγγενείσ και «κολλθτοί» τθσ «αλλαγισ», οι 
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κυβερνϊντεσ άρχιςαν να ιδρφουν αχρείαςτουσ Σργανιςμοφσ και «Γραμματείεσ» με αςτρονομικοφσ 
μιςκοφσ και απίκανα λειτουργικά ζξοδα. Σι παχυλϊσ αμειβόμενοι «ςφμβουλοι» (αεριτηιδεσ 
«αγωνιςτζσ», πραςινοφρουροί με τθν ορολογία τθσ εποχισ) φφτρωναν ςαν τα μανιτάρια μζςα ςτα 
υπουργεία και αςκοφςαν παραδιοίκθςθ, πίςω και πάνω από μια ιςοπεδωμζνθ διοίκθςθ. Σι 
διοριςμοί ςτο Δθμόςιο, ςτενό και ευρφτερο, γίνονταν από πόρτεσ και παράκυρα ϊςτε να 
ικανοποιθκοφν όλοι οι...  αφιςοκολλθτζσ και παρατρεχάμενοι, από τθ μια μεριά, και να 
προςελκυςκοφν νζοι ψθφοφόροι, από τθν άλλθ. Θ τακτικι αυτι του «όλοι, κουτςοί ςτραβοί ςτον 
‘Αγιο Παντελειμονα», που υιοκετικθκε και απϋ όλεσ τισ μετζπειτα κυβερνιςεισ, οδιγθςε ςε ζνα 
υπερτροφικό κράτοσ21 με 760.000 υπαλλιλουσ ςτο Δθμόςιο22 και ±230.000 ςτισ ΔΕΞΣ (ΡΥΛΔ κ.α.).  

Ξατά τθν ίδια περίοδο θ αδυναμία προγραμματιςμοφ, θ καταςπατάλθςθ των κοινοτικϊν 
πόρων και θ ςτρεβλι νοοτροπία ενόσ «χαϊδεμζνου» ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ αφάνιςαν τον 
παραγωγικό ιςτό τθσ χϊρασ με το κλείςιμο τθσ μιασ βιομθχανίασ μετά τθν άλλθ (ΨΕΣΞΑΦ, ΕΟΛΡΨΑ, 
Βαμβακουργία ΒΛΣΑΟ, Ξλωςτιρια Φιλιατϊν, ΦΣΞΑΧ, Χκαλιςτιρθσ, ΥΕΛΦΑΝΞΘ-ΥΑΨΦΑΝΞΘ, OPEL, 
IDEAL STANDARD, Πεταλλεία Φωκίδασ, ΕΟΒΣ, Φωςφορικά Οιπάςματα, Υλαςτικά Ξαβάλασ, 
Πεταλλεία Χαλκιδικισ, ΒΛΑΠΩΟ κ.α.). Πζςα ς’ αυτό τον ορυμαγδό ιδρφκθκε ςαν κεραςάκι ςτθν 
τοφρτα και ο περιβόθτοσ Οργανιςμόσ Αναςυγκρότθςθσ Προβλθματικϊν (ΣΑΥ) που με κάποιουσ 
περίεργουσ «μανατηαραίουσ» ανζλαβε τθν «εξυγείανςθ» των προβλθματικϊν επειχειριςεων για 
να τισ καταβουλιάξει μζςα ςε λίγα χρόνια, καταχρεϊνοντασ το Δθμόςιο με διςεκατομμφρια και 
οφελϊντασ μόνο κάποιουσ κομματικοφσ χρυςοδάκτυλουσ. Ψο Δθμόςιο, ο αςφαλισ και «χαλαρόσ» 
εργοδότθσ ικανϊν και ανικάνων, τιμίων και επιτθδείων, διογκϊκθκε εκτονϊνοντασ ωσ ζνα βακμό 
τθν ανεργία (τθσ οποίασ τα ποςοςτά είχαν πάρει τθν ανθφόρα) και διευκολφνοντασ ταυτόχρονα το 
πελατειακό πολιτικό ςφςτθμα. 

Χτον αγροτικό τομζα το «ό,τι ςπείρεισ κα κερίςεισ» ζδωςε τθ κζςθ του ςτο... «ςπείρε αζρα 
και κζριςε επιδοτιςεισ». Σι επιδοτιςεισ, οι αποηθμιϊςεισ, οι αποςφρςεισ, οι αγραναπαφςεισ και 
οι...αναπαφςεισ, γενικϊσ, καλλιζργθςαν τθ ραςτϊνθ και το εφκολο κζρδοσ που ζγινε ιδανικό ςε 
όλθ τθν επικράτεια και ςε όλουσ τουσ τομείσ. Σι αγροί εγκαταλείφκθκαν και  θ αγροτικι οικονομία 
αποςακρϊκθκε. Εκεί που δεν φτιάχναμε οφτε καρφίτςα, αρχίςαμε να μθν παράγουμε οφτε... 
ντομάτα! Ψο ιςοηφγιο τθσ αγροτικισ παραγωγισ ζκανε μακροβοφτι ςτον Ξαιάδα. Ψα χωριά τθσ 
Κεςςαλίασ γζμιςαν με κάτι διαςτθμικά τρακτζρ αραγμζνα ςτισ αυλζσ και με πολυτελι «κάρα» 4Χ4 
αραγμζνα ζξω από τα ουκρανοβρικι μπαράκια. Σι κάμποι πλθμμφριςαν με ςκυλάδικα και το 
ουίςκυ, που βαφτίςτθκε «αγροτικό», ζρρεε ςαν τον υπό εκτροπι Αχελϊο. Σι αγροτοπατζρεσ 
πλοφτιςαν ςε βάροσ των πραγματικϊν ξωμάχων και οι ςυνεταιριςμοί,  αφοφ πρϊτα ζγιναν 
κομματικά παραμάγαηα, ςυρρικνϊκθκαν και αδρανοποιικθκαν προσ τζρψθ των περιβόθτων 
μεςαηόντων που ουδζποτε ενοχλικθκαν. Τμωσ ο λογαριαςμόσ τθσ αβελτθρίασ καταφκάνει όςον 
οφπω. Ψο 2013 τα κεφάλια μζςα, αφοφ τερματίηονται πλζον και οι επιδοτιςεισ. Ψο χειρότερο είναι 
ότι δεν κα υπάρχει οφτε... πετρζλαιο για να βγουν τα τρακτζρ ςτισ εκνικζσ. 

 

E. Ο ΚΛΕΨΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΨΑΝΤΟΣ 

Ψα ςκάνδαλα, οι λοβιτοφρεσ (“δωράκια εισ εαυτοφσ”), θ αυκαιρεςία, θ φοροκλοπι, ο 
χρθματιςμόσ, οι προμικειεσ και τα φακελάκια ζγιναν κακεςτϊσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ ηωισ μασ. 
Ξακεςτϊσ όχι για όνειδοσ, αλλά για... κομπαςμό! Σ τίμιοσ ζγινε ςυνϊνυμο του μαλάκασ! Πζςα 
από αυτά ξεπιδθςε μια τάξθ χλιδάτων, τηιπάτων, πιςινάτων, αεράτων και... μουτηάτων 
νεόπλουτων. Σ παραςιτιςμόσ και το εφκολο κζρδοσ ζγιναν τρόποσ ηωισ (life style ) και 
προιχκθςαν ςε  «παλικαριά». Χτο εφλογο ερϊτθμα «πϊσ ζνα κόμμα με τόςα λίγα χρόνια ςτθν 
εξουςία κατάφερε να διαφκαρεί τόςο γριγορα και τόςο πολφ» τθν απάντθςθ ζδωςε ο Διμοσ 
Μ.Μπότςαρθσ (μζλοσ του ΥΑΞ) που ςτο βιβλίο του «Η Εφα Γ. Παπανδρζου Αποκαλφπτει» 
(Εκδόςεισ Ιςοκράτθσ, 1988) γράφει: 
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«... τόςο οι “Αμερικανοςπουδαγμζνοι”, όςο και οι φοιτθτζσ τθσ Ευρϊπθσ που πλαιςίωναν τον Ανδρζα 
Παπανδρζου και το ΠΑΚ, απζβλεπαν ζκτοτε ςτον ίδιο κοινό ςτόχο: το προςωπικό τουσ “βόλεμα” μετά 
τθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ...| .. Σι ζγιναν αλικεια, εκείνα τα τεράςτια ποςά των δολαρίων, των 
μάρκων και των κορωνϊν που περιιλκαν ςτο ΠΑΚ; |... αλλά: το ΠΑΚ εξωτερικοφ επί ζξι ολόκλθρα 
χρόνια δεν ζκανε καμιά ςθμαντικι πράξθ αντίςταςθσ ςτθν Ελλάδα. Δεν ξόδεψε οφτε μια δραχμι. 
Αγοράςτθκαν, όμωσ, τθν ίδια εποχι ... θ βίλλα ςτο Σορόντο και τα μαγαηιά ςτο Μόντρεαλ. |... 
“Ρεμοφλεσ” όμωσ ςτα χριματα του ΠΑΚ γίνονταν και από τθν θγετικι “κλίκα” του ΠΑΚ ςτθ Δυτικι 
Ευρϊπθ, όπου δζςποηε θ ομάδα Σςοχατηόπουλου.|...Ζνασ εξάδελφοσ του αξζχαςτου Νικθφόρου 
Μανδθλαρά, μζλοσ του ΠΑΚ και του ΠΑΟΚ αργότερα, δεν άντεξε! Βγικε κάποια ςτιγμι ανοιχτά από 
τισ εφθμερίδεσ και κατάγγειλε ότι οι ικφνοντεσ του ΠΑΚ Γερμανίασ είχαν καταςπαταλιςει και 
ςφετεριςτεί χριματα του ΠΑΚ.|.κ.λπ.

23
»  

Τλα, λοιπόν, αυτά τα “ανιδιοτελι μπουμποφκια” πζραςαν ςτθν θγετικι ομάδα του «κινιματοσ» 
και μετ’ ου πολφ... κίνθμα και εξουςία εγζνοντο δφο εισ ςάρκαν μίαν. Πετά ιρκε ο... ζρωτασ! 
Πζςα ςε οκτϊ χρόνια ο μεγάλοσ εραςτισ κατάφερε να ανεβάςει το εξωτερικό χρζοσ τθσ χϊρασ 
από το 31,4% επί του ΑΕΥ (1981) ςτο 80% και πάνω (1989), ςκάβοντασ ζτςι τα πρϊτα μζτρα του 
ςθμερινοφ μασ λάκκου. Σι ςοβαροί, νουνεχείσ και μθ αυλοκόλακεσ πολιτικοί που αντιδροφςαν ς’ 
αυτό το ςκορποχϊρι παραιτοφνταν ι απομακρφνονταν. Αργότερα, το 1990, όταν θ “Δεξιά” βγικε 
από το χρονοντοφλαπο, ο Δρακουμζλ μθ δυνάμενοσ εκ φφςεωσ να αποςτεί τθσ... κουτάλασ, μζςα 
ςε τρία χρόνια εκτίναξε το χρζοσ ςτο 110,0% (1993 ενϊ κάπου εκεί παρζμεινε ςτθ μετα-Χζρφιλντ 
εποχι, για να φτάςει, φςτερα από κάποια ενδιάμεςα ςκαμπανεβάςματα, ςτα χάλια του ςιμερα24, 
όπου καλπάηει πάνω από το 148% (≈356,28 δις. €). 

 

 

Σ κακθγθτισ Μανόλθσ Δρεττάκθσ25 ςε άρκρο του ςτθν «Ελευκεροτυπία» (21/05/2009) με τίτλο 
«φίγγει θ “κθλιά” του δθμοςίου χρζουσ» παρατθρεί:  

«...Η διαχρονικι αφξθςθ του δθμοςίου χρζουσ οφείλεται ςτθν οικονομικι πολιτικι όλων των μζχρι 
ςιμερα κυβερνιςεων, μια πολιτικι που διακρίνεται από: 
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 Σθν ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ για τον δραςτικό περιοριςμό εκτεταμζνθσ παραοικονομίασ και 
τθσ οργιάηουςασ φοροδιαφυγισ και ειςφοροδιαφυγισ, θ οποία ςτερεί τον κρατικό 
προχπολογιςμό από ζςοδα 20-25 δις. ευρϊ τον χρόνο, και  

 Σθ ςπατάλθ ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ και τθ διαςπάκιςθ του δθμοςίου χριματοσ εξαιτίασ τθσ 
εκτεταμζνθσ διαφκοράσ και των πολυποίκιλων ςκανδάλων.» 

Τςο μεγάλεσ και αν είναι οι παρωπίδεσ του κομματικοφ φανατιςμοφ και από όςουσ 
βακμοφσ... εκελοτφφλωςθσ και αν πάςχει κάποιοσ, οι αρικμοί είναι αμείλικτοι, τα αποτελζςματα 
μετριςιμα και οι ευκφνεσ δεν μποροφν να εκτονϊνονται ςτθν αζναθ διελκυςτίνδα τθσ 
γαλαηοπράςινθσ αντιπαράκεςθσ  περί του.... ποταπότερου! Αμφότεροι μασ... πρόκοψαν! Ξατά το 
αρχαιοπρεπζςτερο, και τα δφο κόμματα εξουςίασ τα ζκαναν... ςκατά!26 Σι ευκφνεσ όμωσ των 
πράςινων, αφότου μπικαν ςτο γαϊτανάκι τθσ εξουςίασ, είναι ποςοτικά και ποιοτικά αςυγκρίτωσ 
μεγαλφτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ των βζνετων: 

 Ποςοτικά γιατί το ΥΑΧΣΞ όχι μόνο κυβζρνθςε περιςςότερα χρόνια, αλλά και γιατί θ 
άνοδόσ του ςτθν εξουςία ςυνζπεςε με τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ χϊρασ μασ ςτθν ΕΣΞ που είχε 
ωσ ςυνεπακόλουκο τθν άνευ προθγουμζνου ειςροι ενόσ πακτωλοφ πόρων. Ωπιρχαν όλα 
τα εχζγγυα για τθν ριηικι αναγζννθςθ τθσ χϊρασ, τον εκςυγχρονιςμό τθσ και τθν 
απογείωςι τθσ.  

 Ποιοτικά γιατί το κόμμα αυτό ενςάρκωςε μετά τθ μεταπολίτευςθ τισ ελπίδεσ μεγάλθσ 
μερίδασ του λαοφ για ζνα καλφτερο, δικαιότερο και αξιοπρεπζςτερο αφριο. Ζνα αφριο 
χωρίσ διακρίςεισ και μιςαλλοδοξίεσ. Πε τθ δυνατότθτα να μπορεί κανείσ να ηει, να 
ονειρεφεται και να πεκαίνει με αξιοπρζπεια. Σ κόςμοσ είχε φάει τθ «δεξιά» ςτθ μοφρθ και 
τθν είχε ηιςει ςτο πετςί του. Δεν ζτρεφε αυταπάτεσ και οφτε περίμενε καλφτερθ 
ςυμπεριφορά από δαφτθ. Σι «φάκελοι», οι διακρίςεισ, τα ξερονιςια και το άβατο τθσ 
κρατικισ μθχανισ για τουσ ετερόδοξουσ ιταν ακόμθ νωπά ςτθ μνιμθ του. Χτο ΥΑΧΣΞ όμωσ 
ο λαόσ είχε επενδφςει τισ ελπίδεσ του για μια άλλθ πορεία τθσ χϊρασ. Αυτζσ τισ ελπίδεσ 
καλλιζργθςε ο Αντρζασ και αυτοφσ τουσ πόκουσ εκμεταλλεφτθκε για να ανζβει ςτθν 
εξουςία, που ιταν ο μεγαλφτεροσ νταλκάσ τθσ ηωισ του. Ψθν πιρε και θ «αλλαγι» ζγινε 
πολφ γριγορα... μεταλλαγι, για να καταλιξει ςε... δεξιά παραλλαγι! Χρωματικι και όχι 
μόνο. Σι περίφθμεσ πρϊτεσ «εκατό μζρεσ» ζγιναν ... νφχτεσ εφιαλτικζσ και ατελείωτεσ! 

Ψϊρα, μετά από τρεισ δεκαετίεσ και με τον πανάξιο διάδοχό του - Γεϊργιο Β’ τον Σλετιρα - 
ςτα θνία τθσ χϊρασ, χάςαμε αυγά και καλάκια και... εξεμϊντασ27 το «ψωμί που... δεν «φάγαμε» 
γυρνάμε ολοταχώσ προσ τον Μεςαίωνα.  

 

F. ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΔΕΛΕΣ 

Χε πολιτικό επίπεδο, για να αποδίδονται τα τω Ξαίςαροσ τω Ξαίςαρι, κα πρζπει να 
επιςθμανκεί ότι το ςτοιχείο που αναμφιςβιτθτα πιςτϊνεται ςτθν «αλλαγι, είναι το άνοιγμα του 
Ξράτουσ προσ τθν αριςτερά θ οποία ωσ τότε ιταν  αποκλειςμζνθ από το Ξράτοσ, αφοφ οι 
μεταπολεμικζσ κυβερνιςεισ είχαν δομιςει ζνα απροςπζλαςτο δεξιοκρατοφμενο φζουδο. Τμωσ, 
κα αντιτείνουν οι «ανδρεοςκεπτικιςτζσ, αυτι ακριβϊσ θ κίνθςθ του Ανδρζα ανζκοψε τθν άνοδο 
τθσ παραδοςιακισ Αριςτεράσ θ οποία ζκτοτε ςπάνια ξεπζραςε το 10%, ςτο ςφνολό τθσ, ενϊ 
προδικτατορικά ςυγκζντρωνε μεγαλφτερα ποςοςτά και είχε ανοδικι τάςθ. Ζνα μζροσ των 
αριςτερϊν ψθφοφόρων ενςωματϊκθκε μόνιμα ςτο ΥΑΧΣΞ και μαηί με τουσ λιγότερο 
ςυντθρθτικοφσ εκ των “κεντρϊων” αποτζλεςαν τον βαςικό πυρινα του για τα επόμενα χρόνια. 
Δθλαδι, ο Ανδρζασ ςτθν πράξθ αποτζλεςε τον κυματοκραφςτθ τθσ ανοδικισ πορείασ τθσ 
Αριςτεράσ, γεγονόσ που ζτςι κι αλλιϊσ ιταν επικυμθτό από τουσ «ςυμμάχουσ» μασ. Εάν αυτό ζγινε 
βάςει ςχεδίου που είχαν εκπονιςει οι Αμερικανοί ςε ςυνεργαςία με το ΥΑΞ, όπωσ λζνε όςοι 
δζχονται ςαν γνιςιο το ζγγραφο που μνθμονεφτθκε πιο πάνω (κεφ. Αϋ), ι απλϊσ ο Αντρζασ 
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“γοιτευςε” ωσ προςωπικότθτα τουσ αριςτεροφσ που είχαν βαρεκεί το περικϊριο και ικελαν 
πρόςβαςθ ςτθν εξουςία, δφςκολα μπορεί να απαντθκεί. Υάντωσ, κατά τθν άποψι μου, το 
κοινωνικό και πολιτικό προφίλ του μακαρίτθ δεν αποτελοφςαν γνιςια ζκφραςθ αριςτεροφ 
ιδεολόγου. Ξινικθκε μζςα ςτο καπιταλιςτικό ςφςτθμα με τθ νοοτροπία αριςτεροφ τθσ 
νομενκλατοφρασ, γι’ αυτό και κζριεψαν δίπλα του τα ηιηάνια τθσ αυκαιρεςίασ, τθσ διαφκοράσ και 
τθσ αναξιοκρατίασ. 

αναγυρνϊντασ πίςω ςτθν πρϊιμθ εποχι τθσ «αλλαγισ», με μόνθ αιτία νοςταλγικισ 
αναπόλθςθσ τα χρόνια που ζφυγαν, ασ κυμθκοφμε τθ λιψθ κάποιων κεςμικϊν μζτρων τα οποία 
κολάκευαν μεν τα αριςτερά αντανακλαςτικά μιασ μεγάλθσ μερίδασ του κόςμου, ίςωσ τθσ 
μεγαλφτερθσ, όπωσ: θ αναγνϊριςθ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, το πανεπιςτθμιακό άςυλο, θ 
κακιζρωςθ του πολιτικοφ γάμου  κ.λπ., ςτθν πράξθ όμωσ δεν ανταποκρίνονταν ςτθν 
προςδοκϊμενθ αλλαγι. Ασ τα δοφμε για λίγο, ζνα - ζνα: 

 Θ αναγνϊριςθ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ μπορεί να ικανοποίθςε, ωσ ζνα βακμό, το αίςκθμα τθσ 
δικαιοςφνθσ  ςτουσ κατοχικοφσ αντιςταςιακοφσ, όμωσ τα προνόμια που προζβλεπε ο Ρόμοσ 
1285/82 πολφ γριγορα μετουςιϊκθκαν από τον κομματικό μθχανιςμό ςε βιομθχανία παροχισ 
«τιμθτικϊν ςυντάξεων»  (από το πολφπακο ΡΑΨ) ςε μαϊμοφδεσ αντιςταςιακοφσ28 και ςε 
ακζμιτεσ προςλιψεισ των παιδιϊν τουσ, λόγω μοριοδότθςθσ, ςτο Δθμόςιο, φάμπρικα που 
ςυνεχίςτθκε και ςτο... μετα-ανδρεϊκό ΥΑΧΣΞ.  

 Θ κεςμοκζτθςθ του αςφλου, μια παγκόςμια ακαδθμαϊκι «πρωτοτυπία» για τθν κακιζρωςθ 
του αυτονόθτου, ικανοποίθςε τουσ τηουμακοπαπουτςιδεσ και τισ δαμανακοςουλιϊτιςςεσ 
(που ζκαναν το «Υολυτεχνείο»29 επάγγελμα), για να μετεξελιχκεί κι αυτό (μαηί μ’ αυτοφσ) ςε 
πλθγι χαίνουςα. 

 Θ κακιζρωςθ του πολιτικοφ γάμου (Ρ. 1252/82) ιταν μια ςθμαντικι εκςυγχρονιςτικι 
μεταρρφκμιςθ, αλλά και μια πράξθ ςυμβιβαςμοφ με τθν Εκκλθςία αφοφ ο νομοκζτθσ δεν 
προχϊρθςε ςτο υποχρεωτικό του πολιτικοφ γάμου, όπωσ ηθτοφςε θ προοδευτικι διανόθςθ και 
όπωσ ιταν το κακεςτϊσ ςτθν Ευρϊπθ. Ψο αςτείο είναι ότι τα παςοκικά γεροντοπίτςουνα που 
ζφεραν τον πολιτικό γάμο, Αντρζασ και Άκθσ, παντρεφτθκαν τισ «εκλεκτζσ» τουσ με... παπά και 
με κουμπάρο! Άντε μετά να πάει καλά θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ! 

 Σι αυξιςεισ των αμοιβϊν ςτον ιδιωτικό τομζα και των μιςκϊν των χαμθλόμιςκων (κυρίωσ) 
υπαλλιλων ςτο Δθμόςιο – μζτρα που αποκρυςταλλϊκθκαν ςτο περίφθμο ςτερεότυπο   
κιλαςτρο: «με τον Αντρζα φάγαμε ψωμί» - ζδωςαν μεν ζναν αζρα «ςοςιαλιςτικισ» ευφορίασ 
(περί δικεν αναδιανομισ του πλοφτου), ςτθν πράξθ όμωσ ζδραςαν προσ τθν αντίκετθ 
κατεφκυνςθ για το ςφνολο τθσ οικονομίασ και κυρίωσ για εκείνουσ που ςτθ ςυνζχεια 
κακθλϊκθκαν ςτο κατϊφλι τθσ ανζχειασ με τθν ψευδαίςκθςθ ότι οφελικθκαν. Ασ αναλφςουμε 
το... μάννα: 
 
 Χτον ιδιωτικό τομζα θ ςθμαντικι αφξθςθ μιςκϊν και θμερομθςκίων, χωρίσ τθν λιψθ 

αντιςτακμιςτικϊν μζτρων για τισ επιχειριςεισ, οδιγθςε ςε αφξθςθ του κόςτουσ 
εργαςίασ και μείωςθ του ανταγωνιςμοφ με αποτζλεςμα τθ ςυρρίκνωςθ του τομζα και 
τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Σι εργαηόμενοι βαυκαλίηονταν ότι πλθρϊνονταν καλφτερα, 
αλλά από δουλειά... τηίφοσ! 

 Χτο  ςτενό δθμόςιο τομζα οι κλθτιρεσ  (ςχεδόν) εξιςϊκθκαν (!) μιςκολογικά με τουσ... 
διευκυντζσ, ςε μιασ απίκανθσ ζμπνευςθσ «ενιαίο μιςκολόγιο» το οποίο παρζμεινε 
«ενιαίο» μόνο για τα υπουργεία-παρίεσ», ενϊ για κάποια άλλα (Βουλι, Σικονομικϊν 
κ.λπ.) οι αποδοχζσ ιταν υπερδιπλάςιεσ. Για παράδειγμα, μία κακαρίςτρια του 
Ωπουργείου Σικονομικϊν ζπαιρνε περιςςότερα από ζνα διευκυντι του Ωπουργείου 
Γεωργίασ. Αυτοφ του είδουσ οι ςτρεβλϊςεισ κορυφϊκθκαν κατά τθν περίοδο του 
«Σςοβόλα δϊςτα όλα» και ςυνεχίςτθκαν ωσ ςιμερα, αφοφ και θ Δεξιά, όταν ιρκε 
αργότερα ςτθν εξουςία, διατιρθςε όςα ςτραβά βρικε και τθν βόλευαν. 
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 Χτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα (ΔΕΞΣ) οι αυξιςεισ πιραν τθ μορφι πανθγυριοφ και 
μάλιςτα με εντελϊσ αχαλίνωτθ διάκεςθ. Ξαι τοφτο όχι γιατί το κόμμα είχε κανζνα 
νταλκά με τισ επιχειριςεισ αυτζσ ι γιατί ικελαν να επιβραβεφςουν τθν «υψθλι» 
αποδοτικότθτα των εργαηομζνων. Απλά γιατί μζςω αυτϊν διαςφαλιηόταν ο ζλεγχοσ 
τθσ ΓΕ.Χ.Ε.Ε., και ςυνεπϊσ του μεγαλφτερου μζρουσ του ιδιωτικοφ τομζα, εργαλείο 
απαραίτθτο για τθ διαςφάλιςθ τθσ επανεκλογισ.  

 Ζτςι δθμιουργικθκαν τα λεγόμενα «ρετιρζ» ςε ΔΕΞΣ και οριςμζνουσ τομείσ του 
ςτενοφ δθμόςιου τομζα, με προκλθτικά υψθλζσ αμοιβζσ που δεν ςυνδζονταν με 
κανζνα δείκτθ, ποςοτικό ι ποιοτικό. Χτον ίδιο χορό ςυμμετείχαν και οι τραπεηικοί, 
κυρίωσ των τραπεηϊν που ελζγχονταν από το Δθμόςιο. 

Πε τθ διατιρθςθ του ίδιου και μόνιμα άδικου φορολογικοφ ςυςτιματοσ αλλά και εξ αιτίασ 
του υψθλοφ πλθκωριςμοφ, ο μεν «κοςμάκθσ» (χαμθλόμιςκοι του ιδιωτικοφ/δθμόςιου τομζα, 
ςυνταξιοφχοι) πολφ γριγορα ζχαςε ότι νόμιςε πωσ «ζφαγε», οι δε... ρετιρατηιδεσ, πότε 
κατεβάηοντασ διακόπτεσ και πότε παίηοντασ με τα βφςματά τουσ, κατάφερναν να διατθροφν τα 
προνόμιά τουσ, ενίοτε προκλθτικά για το κοινό αίςκθμα. Αυτοφ του είδουσ οι κζςεισ που 
ςυνδφαηαν τα... 3Α  (άνεςθ – αςφάλεια – αραλίκι) ζγιναν περιηιτθτεσ, με το πολιτικό ςφςτθμα να 
φροντίηει για τθ επαφξθςι τουσ ϊςτε να μπορεί να ικανοποιεί τθν κομματικι πελατεία του. Εδϊ 
εντάςςεται και το «μαηί τα φάγαμε» του ενόσ εκ των δφο... αεροςάκκων του κυβερνθτικοφ 
οχιματοσ. Αυτό είχε ςαν ςυνζπεια τθ γιγάντωςθ του Δθμοςίου και τθν ςυνεχι διόγκωςθ του 
χρζουσ, μια και όλα αυτά τα «κουβαρνταλίκια» δεν προζρχονταν από πλεονάςματα τθσ 
οικονομίασ, αλλά από εξωτερικό δανειςμό.  

 

G. ΛΥΚΟΙ ΦΥΛΑΞΑΝ ΤΟ ΜΑΝΤΙ 

 
Χτο μεγάλο μιςκολογικό φαγοπότι τθσ τελευταίασ τριαντακονταετίασ που οδιγθςε ςτςν 

ςθμερινό δθμοςιονομικό εκτροχιαςμό, κα ιταν αδφνατο να μθν... περιδρομιάςουν πρϊτιςτα οι... 
ςεφ, δθλ. οι δφο εξουςίεσ, νομοκετικι (βουλευτζσ) και δικαςτικι που βάςει του Εκνικοφ 
Ψςελεμεντζ (ςφνταγμα) είναι ίςεσ. Διακζτοντασ το πεπόνι και το μαχαίρι δεν άφθςαν οφτε τα... 
ςπόρια αφάγωτα! Ψςιγκλίηοντασ θ μία τθν άλλθ, πότε με νομοκετικοφσ γαργαλιςμοφσ και πότε με 
νάηια... μιςκοδικείου (κεςμόσ κι αυτόσ!) ζφκαναν ςε μιςκολογικοφσ... οργαςμοφσ κατά ςυρροι και 
κατ’ εξακολοφκθςθ, επιδιϊκοντασ τθν τζλεια ςυνεφρεςθ και τθν απόλυτθ ικανοποίθςθ. Πια 
ικανοποίθςθ που κα τισ απζτρεπε από τθ διολιςκιςι τουσ ςτθν ςτθν... “ζκδοςθ”! Δεν ξζρω ποια 
είναι θ τιμι τθσ “τιμισ” του νομοκετείν και του δικάηειν, οφτε ποιο είναι το κατϊφλι τθσ 
αντίςταςθσ ςτθ διαφκορά. Αν αυτά δεν υπάρχουν ςτο θκικό υπόβακρο των λειτουργϊν, δεν 
υπάρχουν και όρια. Υροφανϊσ και οι «300» δεν είναι κακοπλθρωμζνοι, όπωσ κλαψουρίηουν οι 
περιςςότεροι. Σι απολαβζσ30 τουσ βρίςκονται ςτα πλαίςια του κοινοτικοφ μζςου όρου. Είναι όμωσ 
άλλο πράγμα το να πλθρϊνεςαι καλά από το περίςςευμα τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ ςου, όπωσ π.χ. 
ο Γερμανόσ βουλευτισ, και άλλο να κζλεισ τα ίδια ι και περιςςότερα λεφτά εκδίδοντασ τθ... μάνα 
ςου και κλζβοντασ τ’ αδζρφια ςου! Δεν είναι δυνατόν όταν το καράβι ζχει βουλιάξει και οι 
επιβάτεσ προςπακοφν να επιπλεφςουν πιαςμζνοι ςε ςανίδεσ, το πλιρωμα και οι καπεταναίοι να 
κάνουν πάρτι ςτισ ςωςτικζσ βάρκεσ με τρόφιμα που τουσ πετάει το ελικόπτερο.  

 
Πε δεδομζνθ: 

 τθ ςυρρίκνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κατά τουλάχιςτον 8%  (2010-2011),  

 τθν υποχώρθςθ του εκνικοφ ειςοδιματοσ ςτο επίπεδο του 2004 και  

 τθν ανεργία να μαςτίηει τουλάχιςτον 900.000 άτομα,  

είναι τουλάχιςτον ανικικθ ζωσ εκνικά εγκλθματικι θ απροκυμία των «εκνοπατζρων» να μθν 
χάςουν ζςτω και μια κεραία από τα κεκτθμζνα τα οποία οι ίδιοι επιδαψίλευςαν ςτουσ εαυτοφσ 
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τουσ, παρζα με τα ςυναιτεράκια τουσ τουσ δικαςτζσ, ανοίγοντασ ςυνεχϊσ τθν ψαλίδα που τουσ 
χωρίηει από εκείνουσ που τουσ εκλζγουν και ςε τελικι ανάλυςθ τουσ πλθρϊνουν. Πε δανεικά και 
με αίμα. Δείτε το διαχρονικό άνοιγμα τθσ ψαλίδασ μεταξφ του βαςικοφ μιςκοφ ενόσ εργαηόμενου 
υπαλλιλου και τθσ βουλευτικισ αποηθμίωςθσ31 από το 1984 ωσ το 2007, του πρϊτου 
εκφραηόμενου ωσ ποςοςτοφ τθσ δεφτερθσ:  

1984 – 1992  βαςικόσ μθνιαίοσ μιςκόσ υπαλλιλου ≈18%  βουλευτικισ αποηθμίωςθσ 
1993 – 1997  βαςικόσ μθνιαίοσ μιςκόσ υπαλλιλου ≈15% βουλευτικισ αποηθμίωςθσ  
1997 – 2007  βαςικόσ μθνιαίοσ μιςκόσ υπαλλιλου <10% βουλευτικισ αποηθμίωςθσ  
 

Αν αυτόσ ο πίνακασ, που αντικατοπτρίηει εναργϊσ τθ «δικαιοςφνθ» που προβλζπει το Χφνταγμα, 
δεν ςασ «ανζβαςε» αρκοφντωσ το θκικό, τότε απολαφςτε τον επόμενο πίνακα (πθγι ςτοιχείων: ΨΣ 

ΒΘΠΑ) που δείχνει τθ διαχρονικι εξζλιξθ του προχπολογιςμοφ τθσ Βουλισ (ςτιλθ 2) και τθν 
αντίςτοιχθ εξζλιξθ του ςυνόλου των πάςθσ φφςεωσ απολαβϊν των “300” (ςτιλθ 3), για να 
απογειωκείτε! 

 

Διαχρονικθ Εξζλιξθ Υροχπ/ςμοφ Βουλισ & Απολαβϊν Βουλευτϊν 
(Υοςά ςε εκατομμ. ΕΩΦΩ) 

Ετοσ  
Πεταβολισ 

Υροχπ/ςμόσ 
Βουλισ 

Χυνολικζσ 
Αποδοχζσ «300» 

Αφξθςθ 5ετίασ 
(%) 

Εξωτ. Δθμ. Χρζοσ 
(% ΑΕΥ) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1975 1,090 0,670 --- 19,0 

1980 2,580 1,160 73,1 31,2 

1985 7,330 2,780 139,7 50,0 

1990 19,640 6,740 142,4 80,7 

1995 42,520 16,400 143,3 111,6 

2000 97,060 32,840 100,2 103,2 

2005 158,270 40,500 23,3 108,5 

 
 

Χθμ.: Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ςφγκριςθ τθσ ςτιλθσ 5 (Δθμόςιο Χρζοσ) με τθ ςτιλθ 4, απ’ όπου βλζπουμε ότι ενϊ θ 
οικονομία τθσ χϊρασ πάει από το κακό ςτο χειρότερο, εκείνοι που είναι υπεφκυνοι για τθν κακοδιαχείριςθ 
«επιβραβεφουν τουσ εαυτοφσ τουσ αυξάνοντασ αδιαντρόπωσ τισ απολαβζσ τουσ! 

 

Δϊςε από δω και κλζψε από κει, το κόςτοσ λειτουργίασ του Δθμοςίου32 ζγινε δυςβάςταχτο 
και ο δανειςμόσ που το εξυπθρετοφςε ςκαρφάλωςε ςτισ... Άλπεισ! Ξαι μετά ςου τςαμπουνάνε για 
τθν... παγκόςμια κρίςθ και τισ αδθφάγεσ αγορζσ, οι οποίεσ απλϊσ, βρίςκοντάσ μασ ευάλωτουσ, 
επιτείνουν το πρόβλθμα. Ξαλζσ οι εν αμαρτίαισ προφάςεισ, αλλά οι... πόρνεσ δεν υπάρχουν επειδι 
είναι διακζςιμοι οι προαγωγοί, αποτελοφν όμωσ προυπόκεςθ για τθν επιβίωςθ των δευτζρων.  

 
 

H. ΑΡ’ ΤΗΝ ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ ΣΤΟΝ... ΚΑΙΑΔΑ 
 
Σ «Ξινζηοσ» δεν αποδείχτθκε τόςο καλόσ «λογιςτισ», όςο τουλάχιςτον τον κατθγοροφςαν οι 

φανατικοί «Αντρεϊκοί» που δεν μποροφςαν να χωνζψουν τθν εισ Ξφριον αναχϊρθςθ του 
ινδάλματόσ τουσ και τθν διαδοχι του από τον... ελαιόςπαρτο κακθγθτι. Ψο χρζοσ ςκαρφαλωμζνο 
ςε... αλπικά επίπεδα (>100 % ΑΕΥ) δεν ζλεγε να κατζβει, αφοφ οι υπζρογκεσ δαπάνεσ (≈23 δισ €) 
για τουσ Σλυμπιακοφσ τθσ Ακινασ, θ κεκτθμζνθ διαφκορά και θ αβελτθρία/ανικανότθτα των 
υπευκφνων δεν επζτρεπαν κάτι τζτοιο. Πακάρι να είχε υπάρξει ςε αυτι τθ «καταραμζνθ» χϊρα 
ζνασ ευλογθμζνοσ θγζτθσ που να μθν είχε ακαδθμαϊκζσ περγαμθνζσ και τθβζννουσ, που να τθν 
αγαποφςε, να είχε ζνα όραμα, να διζκετε απλι λογικι και, προ πάντων, ςτοιχειϊδθ τςίπα. Θ απλι 
αρικμθτικι και θ ζμφυτθ ζγνοια του παραδοςιακοφ ςυνετοφ νοικοκφρθ κα ιταν αρκετι για τθν 
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αποτροπι του ξεπουλιματοσ τθσ χϊρασ και τθ διατιρθςθ τθσ αξιοπρζπειάσ μασ. Σ 
ςαρδαμοπαραγωγόσ κακθγθτισ «κατάφερε» να βάλει τθ χϊρα ςτθ ηϊνθ του ΕΩΦΩ, αλλά θ 
προετοιμαςία γι’ αυτό ιταν τόςο πρόχειρθ και αμελζτθτθ που χάςαμε τα παςχάλια μασ. Θ 
ςυνεχιηόμενθ διαφκορά, το ςκάνδαλο του Χρθματιςτθρίου και το βοφλιαγμα των αςφαλιςτικϊν 
ταμείων άνοιξαν το... χρονοντοφλαπο τθσ Λςτορίασ (για δεφτερθ φορά) και ξανάφεραν ςτθν 
εξουςία, μετά από πολλά  χρόνια τουσ νεοδθμοκράτεσ που λαχταροφςαν να «ςϊςουν» και... 
αποςϊςουν (και... πάλι) - για... λογαριαςμό τουσ - τθν καταποντιηόμενθ Ελλάδα. 

Ψο κακό είναι ότι πάςχουμε από πολιτικό... αλτςχάιμερ και ξεχνάμε πολφ εφκολα. Τταν 
απαυδοφμε με τουσ ζν ενεργεία εκνοπατζρεσ μασ, ξαναγυρνάμε με τθν πρϊτθ εκλογικι ευκαιρία 
ςοφμπιτοι ςτοφσ παλιοφσ και μάλιςτα με τθν ίδια ηζςθ με τθν οποία τουσ είχαμε ξαποςτείλει τθν 
προθγοφμενθ φορά. Από το... Ψςερνομπίλ, ςτθ... Φουκοςίμα! Υαίρνουν δρόμο οι Ψςερνομπιλιϊτεσ 
και ξαναπλακϊνουν νταβραντιςμζνοι οι Φουκοςιμιϊτεσ. Ζτςι μετά από δζκα χρόνια εγκλειςμοφ 
και κουταλοπενίασ, το 2004, θ Δεξιά ξανάρκε πανθγυρικά - αλλά αμετανόθτθ - ςτθν εξουςία. Θ 
μακροχρόνια αποχι από τθν μαρμίτα τισ είχε δθμιουργιςει ζντονο ςτερθτικό ςφνδρομο... 
λοβιτοφρασ. Σ Μανωλιόσ φόρεςε τα ροφχα του αλλιϊσ και από το πράςινο το γφριςε ςτο μπλε. Ψα 
Δθμόςιο άνοιξε και πάλι τισ αγκάλεσ του για να βολζψει κατά χιλιάδεσ τα «δικά μασ» παιδιά, τα 
οποία τϊρα ιταν γαλάηια, με τθν ίδια ςτοργι, ευκολία και γαλαντομία που πριν δεχόταν τα 
πράςινα. Χτάη, βγάη’, μπάη’... τίποτα δεν αλλάη’! Σί ζχεισ Γιάννθ; Σι’χα πάντα! Ψο προεκλογικό 
«ςεμνά και ταπεινά» ζγινε τάχιςτα «άςεμνα κι αςφςτολα». Σ βερμπαλιςτισ Σάμπι ι Μπουχζςασ 
καρφωμζνοσ ςτο νιτζντο του, κυβερνοφςε με τθλεκοντρόλ, ενϊ τα ςτελζχθ του – περιςποφδαςτοι 
κακθγθτζσ – το ζπαιηαν εραςτζσ με τισ γραμματείσ τουσ. Σ Υροκόπθσ «επανίδρυςε» το κράτοσ, για 
να το κάνει ακόμα χειρότερο, ενϊ δίκθν κατοχικοφ ρουφιάνου κάρφωνε ςτθν Ε.Ε. τθν 
προθγοφμενθ κυβζρνθςθ για μαγείρεμα των εκνικϊν λογαριςμϊν. Ξουμπάροι, παρακοφμπαροι, 
υπουργοί και νταβατηιδεσ ζτρωγαν με χρυςά κουτάλια και αναδρομικι όρεξθ. Ψο «ζλλειμμα» 
αυξανόταν ευκζωσ ανάλογα με τα ελλείμματα τςίπασ/ανικανότθτασ και το πλεόναςμα διαφκοράσ. 
Θ αξιζραςτθ Ρ.Δ. παρζλαβε από το “πατριωτικό” ΥΑΧΣΞ ζνα κράτοσ κακ’ οδόν προσ το γκρεμό καί 
ζκανε ότι μποροφςε για να επιταχφνει το γκρεμοτςάκιςμά του. Απλϊσ, τθν φςτατθ ςτιγμι – οικεία 
(ι ξζνθ) βουλιςει –τθν «ζκανε» με ελαφρά πθδθματάκια και άφθςε τον Φόρεςτ Γκαπ να ρίξει το 
χαριςτικό λάκτιςμα προσ το χάοσ. 

Πια πολιτικι ιςτορία υποςχζςεων, ελπίδων, ςκανδάλων, βυηαντινιςμϊν, μειοδοςιϊν, πακϊν, 
αταςκαλιϊν και απογοθτεφςεων που ξεκίνθςε το 1981, ζμελλε να κλείςει μετά από τριάντα 
χρόνια, το 2009, με τθν ίδια οικογζνεια ςτο προςκινιο. Ψθν «αγία οικογζνεια» που ξεκίνθςε τα 
καφματά τθσ πολφ πρϊιμα με τον παπποφ, πρωκυπουργό του εμφυλίου πολζμου, και τα ζκλειςε 
με τον εγγονό, πρωκυπουργό του ολετθρίου μνθμονίου. 

 

I. ΑΜΑΤΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΡΑΙΔΕΥΟΥΣΙ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΟΤΙΩΝ 

Τταν θ μαμά Πάρτηι βφηαινε εκείνο το εξωγιινο μωρό που το κεφάλι του ζμοιαηε ςαν 
πλυςταριό με δφο δορυφορικά πιάτα κοτςαριςμζνα εκατζρωκεν, δεν πίςτευε ποτζ ότι μια μζρα κα 
το καμάρωνε πρωκυπουργό. Τχι γιατί δεν είχε εμπιςτοςφνθ ςτα επιςτθμονικά δεδομζνα τθσ 
πολιτικισ κλθρονομικότθτασ που ίςχυαν ςτθ γραφικι χϊρα του άντρα τθσ, αλλά επειδι, όπωσ λζει 
το ςχετικό ανζκδοτο33, δεν το βφηαξε τόςο όςο τθσ είχε υποδείξει ο παιδίατροσ, ωσ απαραίτθτο 
όρο για τθν επαρκι ανάπτυξθ του... ρετιρζ του. Δυςτυχϊσ, παρά τισ βιταμίνεσ που ζπαιρνε και 
παρά το ικανοποιθτικό «κατζβαςμα» γάλακτοσ που είχε, αναγκάςτθκε να το αποκόψει πρόωρα 
γιατί τθν... γαργαλοφςαν τα μουςτάκια του! Σ άντρασ τθσ τθν είχε ψζξει πολλάκισ για το κζμα 
αυτό, εν όςω διιγαν “εξόριςτοι” ςτθ Χουθδία, τονίηοντάσ τθσ ότι κθλάηει ζνα εν δυνάμει 
πρωκυπουργό και πωσ ενδεχόμενοσ πρϊϊμοσ απογαλακτιςμόσ του κα κυοφοροφςε απρόβλεπτεσ 
ςυνζπειεσ για τον ίδιο και για το μζλλον του τόπου.  
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Ζκτοτε ο μικρόσ Γιωργάκθσ, παρά τουσ ορόφουσ που ζριξε ςτθ ςωματοδομι του, ουδζποτε 
ανεπτφχκθ επαρκϊσ ςτο... ρετιρζ του και όντασ ακατάλλθλοσ ακόμα και για πιτςαδόροσ – δεν 
μποροφςε να ςτακεί ςτο ποδιλατο – του βρικαν μια «κθλι» ςτον μαςτό τθσ οικογενειοκρατικισ 
αγελάδασ που λζγεται Ελλάδα, βαφτίηοντάσ τον «πολιτικό» - δουλειά ςίγουρθ, αδροπλθρωμζνθ 
και χωρίσ ευκφνεσ - ϊςτε να ςυνεχίςει εκ του αςφαλοφσ το «βφηαγμα». Υροςφιλισ και 
δοκιμαςμζνθ πρακτικι τθσ πλειοψθφίασ των πολιτικϊν γόνων, γνθςίων και νόκων. Διαδοχικά 
ζπαιξε τον βουλευτι ςτο νομό Αχαϊασ, τον υφυπουργό ςτο Υαιδείασ και τον υπουργοφ ςτο 
Εξωτερικϊν, για να καταλιξει εδϊ και δφο χρόνια, από το 2009, ςτο να παίηει τον πρωκυπουργό, 
παίηοντασ κακθμερινά με τα νεφρα μασ και με το μζλλον τθσ χϊρασ μασ. Υροθγουμζνωσ είχε 
«μετεξελιχκεί», χάρισ ςτθν ομόκυμθ βοικεια των ΠΠΕ, από  Γιωργάκθσ ςε Γιϊργο και από... 
ςερςζμθσ34 ςε διάνοια! Πε τθ βοικεια τθσ φκοράσ,  λόγω ανικανότθτασ και διαφκοράσ, τθσ 
κυβζρνθςθσ του του Ππουχζςα, ο υιόσ του πατρόσ υποςκζλιςε τον ανθψιό του κείου και ζγινε 
πρωκυπουργόσ. Ψι ςπάνια εξζλιξθ για τθν Ελλάδα! Χε e-mail διάβαςα ότι ζχει ξαναςυμβεί άλλεσ... 
επτά φορζσ (Ψρικοφπθδεσ, Βενιηζλοι, Κεοτόκθδεσ, Φάλλθδεσ κ.λπ.) και πωσ το ςωςτό κα ιταν να 
μετονομάςουμε το πολίτευμα ςε... κλθρονομικι δθμοκρατία. 

Επειδι, βζβαια, οφτε οι βάτραχοι γίνονται πρίγκθπεσ, οφτε οι πάπιεσ γίνονται κφκνοι - όπωσ 
ςτα παραμφκια - με το χτφπθμα ενόσ ραβδιοφ, ζτςι και θ λαϊκι εντολι δεν είναι αρκετι για να 
μετατρζψει ζνα ντουβάρι ςε... Υαρκενϊνα. Τςοι ξεγελάςτθκαν από τον αντικατοπτριςμό του 
«θγζτθ» ςτο πρόςωπο του πολιτικοφ γόνου, πολφ ςφντομα μπικαν ςτο καβοφκι τουσ, εκτόσ και αν 
επρόκειτο περί γυμνοςαλιάγκων, οπότε ιταν πρακτικά ανζφικτο.  

Ψο «λεφτά υπάρχουν!» πολφ ςφντομα ζγινε «ποφ πιγαν τα λεφτά;», ενϊ ταυτόχρονα ο Γκαπ 
προςβλικθκε από άνοια ρίχνοντασ αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ για τθν κατάντια τθσ οικονομίασ ςτθν 
προθγοφμενθ κυβζρνθςθ, λεσ και το κόμμα του δεν κυβερνοφςε όλα τα προθγοφμενα χρόνια με 
εξίςου... «καυμαςτι» ανικανότθτα και διαφκορά! Οεσ και δεν ιταν υπουργόσ ςε όλεσ τισ 
«ςοςιαλιςτικζσ» κυβερνιςεισ, εκτόσ κι αν ψιφιηε τουσ προχπολογιςμοφσ χωρίσ να τουσ διαβάηει! 
Οεσ και δεν είχε ενθμερωκεί πριν τισ εκλογζσ, όπωσ και ο αντίπαλόσ του, από τον διοικθτι τθσ 
Ψράπεηασ Ελλάδοσ για το ζλλειμμα και το χρζοσ τθσ χϊρασ. Αντί να βάλει τθν ουρά ςτα ςκζλια και 
να ηθτιςει ζνα κυκλϊπειο ςυγγνϊμθ για τθν παραπλάνθςθ του εκλογικοφ ςϊματοσ, άρχιςε τα... 
παλιά τθσ ς’χωρεμζνθσ, ιτοι: 

 Εφτιαξε μία κυβζρνθςθ διαλζγοντασ για μζλθ τθσ παλιά γνωςτά κνϊδαλα από το 
ςοςιαλθςτρικό τςίρκο, όπου και ο ίδιοσ ζκανε τον ςαλτιμπάγκο (με... μζςον), και τθ 
γαρνίριςε με μερικοφσ μπλαηζ φλωροτςαλαπετεινοφσ και κάνα δυο φραγκόκοτεσ τθσ 
αυλισ του. Επί δφο χρόνια κακαρίηουν μα... αυγά δεν κάνουν, παρά μόνο κουτςουλιζσ και 
κακαράτηεσ. Σ ζνασ νόμοσ διαδζχεται τον άλλο πριν ακόμα εφαρμοςτεί ο προθγοφμενοσ. 
Είναι αποτελεςματικοί μόνο ςτθν καταςπάραξθ των μιςκωτϊν και των ςυνταξιοφχων. 
 

 Απόλυςε τουσ ςυμβαςιοφχουσ που είχε προςλάβει θ ΡΔ λίγο καιρό πριν... τηάςει, κι από 
τθν άλλθ ζβαλε από τισ μπαλκονόπορτεσ τουσ θμζτερουσ. Παλιά μου τζχνθ, κόςκινο! 
Είκοςι πζντε χιλιάδεσ... τηεφρεϊκοφσ ξετρφπωςε μόλισ πρόςφατα θ διαβόθτθ κολλθτι του, 
θ... Ψρόϊκα. Εν οισ, βεβαίωσ, και θ καραμπινάτθ περίπτωςθ τθσ ςυηφγου υπουργοφ35. 
Φαντάηομαι πωσ δεν κα είναι θ μόνθ36. Οαϊκιςμόσ; Τχι, όταν ο ίδιοσ υπουργόσ οδφρεται 
για τθν υπερπλθκϊρα των δθμοςίων υπαλλιλων και τθν αδιριτθ ανάγκθ απολφςεων! 
Ωποκριςία, κα πείτε. Τχι! Απλϊσ, κράμα καλπάηουςασ αναιςχυντίασ, ανθκικότθτασ και 
αλαηονείασ. Είδοσ ευδοκιμοφν ςτον λεγόμενο πολιτικό μασ πολιτιςμό όπου  θ 
λαφυραγϊγθςθ του κράτουσ από το κόμμα που ζρχεται ςτθν εξουςία κεωρείται 
κεκτθμζνο δικαίωμα. 
 

 Υιρε ςβάρνα Ευρϊπθ και Αμερικι διαλαλϊντασ με καμάρι πωσ είμαςτε... Σιτανικόσ! Μςωσ 
να του είπαν ι να νόμιςε πωσ ιταν ο ... Ρτι Ξάπριο και να ςτόχευε ςτθν προςζλκυςθ 
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τουριςτϊν! Ψο ςίγουρο όμωσ είναι πωσ από τότε δεν μπορζςαμε να ςταυρϊςουμε οφτε 
ζνα ςεντσ ςε δάνειο χωρίσ τοκογλυφικό επιτόκιο. Χτθν ίδια «διαφθμιςτικι» καμπάνια 
τελάλιηε ότι κυβερνά μια διεφκαρμζνθ χϊρα, παραλείποντασ, φυςικά, να τονίςει ότι το 
ψάρι βρομάει απ’ το κεφάλι. Ξαι τι κεφάλι! Ελπίηω να μθν κράτθςε ο Κεόσ το καλοφπι 
του... Υαρεπιπτόντωσ, οι διάφοροι γνωςτοί και μθ εξαιρετζοι μιηαδορο-Ψρεπεκλιδεσ37 
φροφτα του οικογενειακοφ του περιβολιοφ είναι και όχι των γειτόνων του. 
 

 Αντί να εξαντλιςει τα περικϊρια ενόσ αξιοπρεποφσ και υγιοφσ δανειςμοφ από χϊρεσ (δεν 
μιλάμε για τα ευρωπαϊκά λυκόρνια-εταίρουσ) που φαίνονταν τότε διατεκειμζνεσ να 
βοθκιςουν, με λογικό αντίτιμο, άφθνε τουσ μινεσ να περνοφν ανεκμετάλλευτοι και τθ 
χϊρα να διαςφρεται, για να μασ ρίξει τελικά - μετά από ζνα ςτθμζνο εξ αρχισ παιγνίδι - 
ςτο ςτόμα του λφκου, το παγκοςμίωσ απεχκζσ ΔΡΨ. Ξαι από πάνω, ςαν κορωνίδα των 
κατορκωμάτων του, να μασ εμπαίηει, λζγοντάσ μασ, με το αφοπλιςτικά χαηοβιόλικο φφοσ 
του, πωσ... «δεν κζλει χειροκροτιματα»! Εκεί που μασ πιραν και τα ςϊβρακα, μασ ηθτάνε 
και τα ρζςτα! Πετριοφροςφνθ ςτα όρια τθσ αυτοκυςίασ ι αβελτθρία ςτα όρια του 
εγκλειςμοφ; Μςωσ χοντροπετςιά ςτα όρια των... παχυδζρμων εξ ων βρίκει ο χϊροσ, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά. 
 

 Ψαξίδεψε ςτθ Φωςία, υποτίκεται για να ςυηθτιςει το φλζγον πρόβλθμα τθσ χϊρασ, και λίγο 
ζλλειψε ο εκνικόσ μασ γκα-γκά να κάνει τον Υοφτιν... Γκαγκάριν! Ενϊ ο Φϊςοσ περίμενε να 
κουβεντιάςουν για το ενδεχόμενο παροχισ δανείου, ο «δικόσ» μασ του μίλαγε για... τθν 
αντικαπνιςτικι εκςτρατεία ςτθν Ελλάδα και το οικολογικό πτόβλθμα του πλανιτθ! 
Υράςινα μπιρμπιλωτά άλογα! Είναι ςαν να καίγεται το ςπίτι ςου και ςυ να οδφρεςαι για 
τισ επιπτϊςεισ τθσ πυρκαγιάσ ςτθν... τρφπα του Τηοντοσ. Μεγαλοδφναμε, αν υπάρχεισ, 
μιπωσ μασ τιμωρείσ για τθν... καταςτροφι τθσ Περςζπολθσ από τον Μζγα Αλζξαντρο; 
Δεν ξζρω αν τον πιρε με τισ κλωτςιζσ ο Βλαδίμθροσ, που είναι και κομμάτι αψίκοροσ, 
αλλά ο απροςάρμοςτοσ, λίγο αργότερα, επικαλοφμενοσ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, 
ακφρωςε τθ ςυμφωνία για τον ρωςικό αγωγό φυςικοφ αερίου (που είχε υπογράψει ο 
Ψάμπι), όπωσ κα ζκανε κάκε καλόσ Αμερικανόσ που εξυπθρετεί τθ ςτρατθγικι τθσ χϊρασ 
του ςτο ενεργειακό ηιτθμα,! Χϊςον, Ξφριε, τον λαόν ςου... 
 

 Αναποδογφριςε μιςκωτοφσ, ςυνταξιοφχουσ και μικρομεςαίουσ – κρατϊντασ τουσ απ’ τα 
πόδια – για να τουσ πάρει ακόμα και τα κζρματα από τθν τςζπθ τουσ και να ξεράςουν όςα 
τυχόν ψίχουλα ζπεςαν ςτο μερτικό τουσ απ’ το «μεγάλο φαγοπότι». Επανερχόμενοι ςτο 
«με το ΠΑΟΚ φάγαμε ψωμί», πζρα του γεγονότοσ ότι οι φτωχοί είχαν χωνζψει το 
ξεροκόματο προ 25ετίασ, τϊρα καλοφνται να παραδϊςουν και το... ςτομάχι τουσ! Τςοι 
ζφαγαν παντεςπάνι κα επιςτρζψουν ψίχουλα και όςοι ιδιοποιικθκαν τισ... τοφρτεσ κα 
κάνουν, για μια ακόμα φορά, τουσ αδιάφορουσ αφοφ τισ ζςτειλαν για ςυντιρθςθ ςε 
ελβετικά ψυγεία. 

Τ,τι και να πει ι να γράψει κανείσ, κα είναι λίγο μπροςτά ς’ αυτά που ηοφμε και διαφαίνεται 
πωσ κα ηιςουμε, όςοι επιηιςουμε. Ψα γεγονότα είναι τόςο πολλά και οι πλθροφορίεσ που μασ 
κατακλφηουν κακθμερινά τόςο πολλζσ και κατακλιπτικζσ που μασ οδθγοφν ςταδιακά ςτθν 
απελπιςία. εκινάμε το μινα μθν ξζροντασ πωσ κα τον κλείςουμε και αν κα είμαςτε ςε κζςθ να 
ανταποκρικοφμε ςτισ ανειλθμμζνεσ και ςτισ ςτακερζσ υποχρεϊςεισ τθσ κακθμερινότθτασ. Ξαι όλα 
αυτά να εξαρτϊνται από κάποια ηόμπι του εξωτερικοφ που κουβεντιάηουν ςε πολυτελι γραφεία 
υπθρεςιϊν με κάποια άλλα ηόμπι τα οποία μασ οδιγθςαν ςτο ςθμερινό αδιζξοδο. Ανερυκρίαςτοι 
υπουργοί να μασ κοροϊδεφουν αςφςτολα και ζναν ονονπιγαςο απόντα, πότε ςτα διεκνι φόρα 
(όπου κα ικελα να ξζρω τι ςκατά κουβεντιάηει) και πότε ςτθ χϊρα κάνοντασ καγιακ και ποδιλατο. 
Ψου ζχει κολλιςει κι αυτό το «νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιι», αλλά κανείσ δεν του ψικφριςε ότι 
προχπόκεςθ ιςχφοσ του γνωμικοφ είναι θ φπαρξθ... νοόσ!  
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Δεν ξζρω για πόςο καιρό ακόμα ο αυτόματοσ πιλότοσ κα μασ κάνει τθ χάρθ να μασ κρατάει εν 
πτιςει. Ψουλάχιςτον αν είναι να ςυντριβοφμε, αυτό ασ γίνει πάνω ςτθ Βουλι μπασ και γλυτϊςουν 
οι επόμενοι! Γιατί αν περιμζνουμε ςωτθρία από το άλλο το χαϊβάνι, το καλαματιανό, τθ βάψαμε 
για μια ακόμθ φορά... 

 

J. Η ΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΟΦΑΝΟΥ38 

Πατζρα,  

Εχω να ςου πω κάτι. Ακουςεσ τα νζα; Ψρείσ μζρεσ τϊρα, εδϊ ςτθν Ακινα, ςτθν κοιτίδα του 
πολιτιςμοφ, κάτω από τον Λερό Βράχο τθσ Ακρόπολθσ, ο  λαόσ ζρχεται από παντοφ, από τθν Κράκθ 
και τθν Πακεδονία, από τθν άκρθ του Αιγαίου μζχρι τα Επτάνθςα, από τισ βουνοκορφζσ τθσ 
Θπείρου μζχρι τισ πανζμορφεσ ακρογιαλιζσ τθσ Υελοποννιςου και τθσ θρωϊκισ Ξριτθσ για να... 
αποκζςει επάνω μασ ζνα κεςεδάκι γιαοφρτι απ’ το υςτζρθμά του και να μασ ευχαριςτιςει για το 
ςυςίτιό του, αυτό που εμείσ οι ςοςιαλιςτζσ, κλθρονόμοι των δικϊν ςου πολιτικϊν 
παρακατακθκϊν, φροντίςαμε να του εξαςφαλίςουμε, με αγάπθ, αίμα, δάκρυα και πόνο, χωρίσ να 
του ηθτιςουμε, πατζρα, χειροκροτιματα για τθ χειρονομία μασ αυτι, όπωσ κα ζκανεσ και ςυ. Ψα 
γιαουρτάκια, πατζρα - τι ςυγκινθτικό - τα αποκζτουν ςτο γελαςτό πρόςωπό μου, για μάςκα 
ομορφιάσ - λζνε, πατζρα - για να μθν αφαιρζςει ο αδυςϊπθτοσ χρόνοσ τθ λάμψθ μου και να 
διατθριςω ανζπαφθ αυτι τθν ειλικρίνεια που εκπζμπω, κι ακόμα, για να μθν ςκάςει το ευαίςκθτο 
δζρμα μου από τον υπζροχο ελλθνικό ιλιο που ςτοργικά με χαϊδεφει ςαν κάνω καγιάκ ςτα 
καυμάςια ποτάμια μασ. 

Ζρχονται με πλοία, όςα επιτρζπει το ΥΑΠΕ να κινοφνται, με αεροπλάνα τθσ AEGEAN, με όςα 
αυτοκίνθτα ζχουν ακόμα βενηίνθ, πεηοί που ολθμερίσ ψαχουλεφουν ςτουσ κάδουσ των 
ςκουπιδιϊν, ακόμα και ανάπθροι ςτα καροτςάκια τουσ κραδαίνοντασ οροφσ και μπαςτοφνια ςτα 
ςθκωμζνα χζρια τουσ. Θλικιωμζνοι, ςαν τισ αιωνόβιεσ ελιζσ και τισ ανκιςμζνεσ αμυγδαλιζσ, τα 
υπεριφανα γθρατειά, όπωσ τουσ ζλεγεσ, που αφοφ είδαν κι απόειδαν να πάρουν τθν πενιχρι 
ςφνταξι τουσ, τθν είδαν ζπειτα να πετςοκόβεται. Ξαι νζοι ςαν τθν αυγι που είναι άνεργοι και 
απελπιςμζνοι και τριγυρίηουν ςαν τθν άδικθ κατάρα. Ψουσ ςυμπονϊ, πατζρα, και δεςμεφτθκα για 
ζνα τουλάχιςτο εργαηόμενο ανά οικογζνεια, ζνα πιάτο ανά τραπζηι και πζντε καλαμάκια ανά 
φραπζ. Χτθ δικι μασ οικογζνεια δουλεφουν όλοι, πατζρα, μερικοί μάλιςτα ςε δφο και τρεισ 
δουλειζσ και άλλοι ωσ αργόμιςκοι για να μθν προκαλοφν. Αλλά εμείσ, πατζρα, υπάρχουμε για να 
ςϊηουμε τουσ άλλουσ, ζτςι όπωσ το όριςε θ οικογενειακι μασ μοίρα, γι’ αυτό και θ ευθμερία – θ 
δικι μασ και των φίλων μασ -  δεν είναι πρόκλθςθ αλλλά υποχρζωςθ προσ το λαό που μασ βλζπει, 
χαίρεται και ελπίηει. Σλοι αυτοί ζρχονται, πατζρα, για να τιμιςουν ζνα ςπουδαίο άνκρωπο, όπωσ 
λζνε, τον γυιό ςου, εμζνα πατζρα, που ιρκα να τουσ ςϊςω, με ανιδιοτζλεια και αμιςκί, 
ακολουκϊντασ τθν οικογενειακι μασ παράδοςθ, το παράδειγμα του παπποφ μου και το δικό ςου, 
πατζρα.  

Γι' αυτά τα νζα κζλω να ςου μιλιςω, πατζρα, και ελπίηω να μθν πετςοκόψει τθν προςευχι 
μου ο Άγιοσ Υζτροσ. Ευτυχϊσ, εμείσ εδϊ, πατζρα, ζχουμε τα ΠΠΕ να κάνουν αυτι τθ δουλειά που 
δεν αφινουν τισ άςχθμεσ ειδιςεισ να φτάςουν ςτον κόςμο για να μθν ςτενοχωριζται. 

Εδϊ ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ, και κατά πωσ λζγουν ςε όλθ τθ γθ, ο κόςμο μιλάει για ζναν 
άνδρα. Αψθλό, ακλθτικό και λεβζντθ. Τπωσ χαριτωμζνα και ωραία τα λζει ο λαόσ, πιρα τθ 
κορμοςταςιά του παπποφ μου, τθ χροιά τθσ φωνισ του πατζρα μου και το μ@¥$# τθσ μάνασ μου! 
Είναι δυνατόν ζνασ άνδρασ να ζχει διανφςει τόςα μίλια; Ξαι όμωσ πατζρα, είναι! Από τότε που ο 
λαόσ μασ με διαλζξε να τον κυβερνιςω, γιατί ξαναζβαλα τθ δεξιά ςτο χρονοντοφλαπο τθσ Λςτορίασ, 
δεν ζχω ςτρϊςει κϊλο ςτο γραφείο μου, πατζρα. Ππορεί να μθν ζχω πλάνο, πατζρα, ζχω όμωσ 
αεροπλάνο, και δεν ζχω αφιςει ςπικαμι γθσ που να μθ τθν ζχω πατιςει με τθν κουςτωδία μου. 
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Ππορεί να κοςτίηει κάτι παραπάνω ςτουσ ικαγενείσ μασ, αλλά όπωσ ςοφά λζνε αυτοί «με τα πολλά 
ςτθ φυλακι και με τα λίγα μζςα!». Ξαι ςυ γοφςταρεσ τθ λαϊκι ςοφία, ε μπαμπά; 

Υαντοφ ςε κυμοφνται, πατζρα, κι ζχουν να λζνε ότι μιλοφςεσ για γνωςτά πλθν ξεχαςμζνα 
πράγματα, όπωσ τθ Δθμοκρατία, αυτι που κάποιοι - αδίκωσ - λζνε πωσ τθ μετατρζψαμε ςε 
κλθρονομικι ολιγαρχία, τθν Ξοινωνικι Δικαιοςφνθ, αυτι που ζκτοτε τρζχει από τα μπατηάκια μασ, 
τθν Ειρινθ – αυτι που εμπζδωςα ςυμμετζχοντασ ςτον πόλεμο κατά τθσ Χερβίασ -  και προ πάντων 
τθν Λςότθτα. Για τθν τελευταία, μπαμπά, δφο πράγματα κα ςου πω μόνο: ς’ αυτό τον κόςμο που 
πατοφμε όλοι μζςα κε να μποφμε και ότι ο πρϊθν ξεβράκωτοσ ςφντροφοσ Άκθσ ζγινε... 
Πποδοςάκθσ και απόκτθςε ςπίτι ςτθ Διονυςίου Αρεοπαγίτου! Ψουλάχιςτον αυτόσ μυρίηει μόνο 
κάτουρα, ενϊ εμείσ των βορείων προαςτίων παίηουμε κακθμερινά τθ ηωι μασ κορϊνα – γράμματα 
με τουσ Αλβανοφσ και τα καλάςνικοφ. Επίςθσ, λζνε μπαμπά, ότι τρόμαξεσ τουσ δυνατοφσ και τουσ 
κραταιοφσ και πωσ μόνο όταν ζφυγεσ ςικωςε κεφάλι θ Αμερικι. Χαλάρωςε ο Ξλίντον, βρικε 
δουλειά θ Οεβίνςκι και ανακάρρθςε θ Φωςία. Οζνε ότι ξεςικωςεσ τουσ φτωχοφσ και τουσ 
κατατρεγμζνουσ. Χτθ Γκάνα ζχουν να λζνε «Andrew and dry bread». Φάγαν ψωμί οι Χομαλοί και 
φφτρως’ θ Χαχάρα. Φάγαν γκλομπιζσ κι οι γζροντεσ ςαν πζραςαν τθ μπάρα. Ψα ίδια ζκανα κι εγϊ, 
πατζρα! Τλοι ζχουν ξεςθκωκεί και με ζχουν πάρει ςτο κατόπι ςε δρόμουσ και ςε πλατείεσ. Περικοί 
τουσ λζνε «αγανακτιςμζνουσ», εγϊ όμωσ νοιϊκω ότι κζλουν να μου ηθτιςουν αυτόγραφο, 
πατζρα, γιατί όταν κα αναλάβω Γενικόσ Γραμματζασ ςτον ΣΘΕ δεν κα μποροφν. Επίςθσ κυμοφνται 
πωσ μάγεψεσ το λαό, που ανζκακεν είχε μια τάςθ να χορταίνει με τα λόγια, με φράςεισ όπωσ: "Η 
Ελλάδα ςτουσ Ελλθνεσ”,  "Ο τρατόσ ανικει ςτο λαό", "Ο κυρίαρχοσ λαόσ" και θ "Εκνικι 
Ανεξαρτθςία". Φε μπαμπά, τι ωραία που τα ζλεγεσ! Φτυςτόσ θ Ξυβζλθ κα ιςουνα εάν ο παπποφσ 
δεν μπερμπάντευε με τθ Χεράνο39! Περικοί αδαείσ λζνε, πατζρα, πωσ θ Ελλάδα κα ανικε ςτουσ 
Ζλλθνεσ, εάν οι θγζτεσ τθσ ανικαν ςτθν Ελλάδα και πωσ εκνικι ανεξαρτθςία χωρίσ οικονομικι 
ανεξαρτθςία είναι φοφμαρα. Εγϊ ζνα ξζρω, μπαμπά, θ Ελλάδα τϊρα ανικει ςτο ΔΡΨ και 
γλυτϊςαμε πια από τζτοια ψευτοδιλιμματα. Χτο κάτω κάτω ζχουν και τθν τεχνογνωςία. Τςο για 
το ςτρατό, πατζρα, κάποιοι λζνε ότι αυτόσ πάντα ανικε ςτο λαό αφοφ ανζκακεν μόνο τα παιδιά 
του λαουτηίκου ςτρατεφονταν, ενϊ τα δικά μασ λόγω ευγενζςτερθσ αποςτολισ τθν ζκαναν κοπάνα. 
Ξακεντρζχειεσ, πατζρα!  

Ξάπου διάβαςα, πατζρα, τα λόγια ενόσ ποιθτι «Όπου και να ταξιδζψω θ Ελλάδα με 
πλθγϊνει». Υατζρα, εδϊ κι ενάμιςυ χρόνο το ίδιο ςυμβαίνει και με μζνα! Ππορεί να φταίει και θ 
Ππιρμπίλω που είπε ςτον κόςμο ότι τα πλαςτικά κεςεδάκια γιαοφρτθσ δεν είναι οικολογικά. Από 
τότε άρχιςαν να μασ πζρνουν με τα πιλινα. Κα πω ςτθν Ψρόικα να πει ςτο Βαγγζλθ πωσ τα 
γιαουρτάκια δεν κάνουν καλό ςτα περιφανα γθρατειά. 

Υατζρα, μου ζλεγεσ ότι όπου κι αν πασ κουβαλάσ τθν Ελλάδα μαηί ςου. Χαν ζφυγεσ, πατζρα, 
ικελα να τθ βάλω δίπλα ςου, όπωσ ζβαηαν ςτουσ Ξινζηουσ αυτοκράτορεσ το ςτρατό τουσ, αλλά δεν 
είχα τθ δφναμθ. Από τότε που ο λαόσ μου ζδωςε τθν εξουςία, πατζρα, άρχιςα  να ςκάβω το λάκκο 
του, για να τον αιςκάνεςαι δίπλα ςου, όπωσ ικελεσ πάντα. 

Ρα ςου πω και το τελευταίο νζο, πατζρα, και κλείνω γιατί πρζπει να λουςτϊ. Αφριο, όπωσ μου 
τθλεφϊνθςε θ Άγκελα, ζρχεται θ Ψρόικα για να μασ κάνει hair cut και δε κζλω νά’μαι άλουςτοσ!  . 
Δεν ξζρω, μπαμπά, αν ζχει πρόκεςθ ν’ ανοίξει fast track κομμωτιριο, αλλά κα τθσ πω ότι εδϊ 
κλείνει το ζνα μετά το άλλο. Τμωσ είναι μια καλι ευκαιρία γιατί όλοσ ο κόςμοσ μασ λζει να πάμε 
να κουρευτοφμε!40 

Υατζρα, κλείνω γιατί αφριο πετάω για πατρίδα... America, you know.  

Good night, dady. 

*Χθμ.: θ προςευχι δεν ζγινε από ςτικουσ και φθμολογείται πωσ ςυντάχκθκε από τον ςυγγραφζα τθσ οικογζνειασ. Ψο 
“good night” είναι μάλλον αυκεντικό και αυκόρμθτο, όπωσ προκφπτει από τα αρχεία του Αγίου Υζτρου (πθγι: wikileaks)] 
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ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ 

                                                           
1 (πθγι): http://www.diavatirio.com/blog/files/de91eff452ef660f1559ea86033ccf44-10.php  
2
  John Turner:...όμωσ ο Turner γεννικθκε το 1929 όταν όλοι οι πολίτεσ του Ξαναδά ιταν Βρετανοί και δεν 

υπιρχε ακόμα θ ζννοια τθσ καναδικισ ικαγζνειασ.  
3
  αποποίθςθ αμερικανικισ ικαγζνειασ: ομοίωσ καταγράφονται οι εξισ δφο περιπτϊςεισ: O Valdas Adamkus, 

πρόεδροσ τθσ Οικουανίασ το διάςτθμα 1998-2003 και 2004-2009, είχε πολιτογραφθκεί αμερικανόσ πολίτθσ 
τθν δεκαετία του 1950, αλλά αποποιικθκε τθν αμερικανικι ικαγζνεια με διλωςθ του ςτο αμερικανικό 
προξενείο πριν αναλάβει τα κακικοντα του ωσ προζδρου τθσ Οικουανίασ. Σ πρωκυπουργόσ του Λςραιλ, 
Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τθν αμερικανικι ικαγζνεια, αλλά επίςθσ τθν αποποιικθκε με διλωςθ του ςτο 
αμερικανικό προξενείο το 1982.  
4
 διοριςμζνοσ δερβζναγασ: Από τθν Επανάςταςθ ακόμα, αλλά και μετά από αυτι, είναι γνωςτό πωσ θ 

πολιτικι ηωι τθσ Ελλάδασ επθρεαηόταν από τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ. Πεταπολεμικά ο ρόλοσ αυτόσ ανικει 
αποκλειςτικά ςτθν Αμερικι. Χτθν επίπλαςτθ «κοινοβουλευτικι δθμοκρατια» - μζςω τθσ ποδθγζτθςθσ τθσ 
κοινισ γνϊμθσ από τα κατευκυνόμενα ΠΠΕ και από πλθκϊρα αργυρϊνυτων δθμοςιογράφων, και με τθ 
ςυνζργεια τθσ υπόγειασ δράςθσ αδιλων δυνάμεων που διαμορφϊνουν το εςωτερικό και εξωτερικό κλίμα – 
ο λαόσ (όςο «ςοφόσ» κι αν φαίνεται) εκλζγει πάντα τον «εκλεκτό» των Αμερικανϊν! 
5
  Η Ελλάδα Ξαναςταυρϊνεται: Εκδότθσ: Ρζα Κζςισ, Χυγγραφζασ: Ππαρμπισ, Ξωνςταντίνοσ Ρ., Ζτοσ 

Ζκδοςθσ: 1994, Χελ.: 414  
6
  Π.Α.Κ.: Ψο Ρανελλινιο Απελευκερωτικό Κίνθμα (Ρ.Α.Κ.) ιδρφκθκε από τον Ανδρζα Υαπανδρζου ςτθν 

Χτοκχόλμθ τθσ Χουθδίασ ςτα χρόνια τθσ δικτατορίασ. Χκοπόσ τθσ ίδρυςθσ του Υ.Α.Ξ. ιταν θ ανατροπι τθσ 
δικτατορίασ με δυναμικά μζςα. Ψαυτόχρονα διακιρυττε «τθν αποδζςμευςθ τθσ χϊρασ από τθν ξζνθ 
εξάρτθςθ» και «τθν πραγματοποίθςθ ριηικϊν αλλαγϊν, με τελικό ςτόχο το ςοςιαλιςτικό μεταςχθματιςμό τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ». Θ ίδρυςθ του Υ.Α.Ξ. πραγματοποιικθκε ςτισ 28 Φεβρουαρίου του 1968 ςτθν αίκουςα 
του Χυλλόγου Ελλινων Πεταναςτϊν *πθγι: ΒΛΞΛΥΑΛΔΕΛΑ+ 
7
  Ζγγραφο: φωτοτυπία επιςιμου εγγράφου του “Αμερικανικοφ Γραφείου τρατιωτικισ υνεργαςίασ”, και με 

ςτοιχεία αναγνωρίςεωσ “Απόρρθτο 7271/NSA/1158-AR/29″ (το ζγγραφο ςε pdf: ) 
8
  Καταςκευαςμζνο: Εάν το "Απόρρθτο 7271/NSA/1158-AR/29" ιταν καταςκευαςμζνο, ιςχυρίηονται εκείνοι 

που το κεωροφν γνιςιο, οι κιγόμενοι – οικογζνεια και κόμμα – κα είχαν κινθκεί δικαςτικϊσ εναντίον του 
ςυγγραφζα Ξων. Ππαρμπι και του εκδοτικοφ οίκου. Εν τοφτοισ κάτι τζτοιο δεν ζγινε ςτα δζκα πζντε χρόνια 
που μεςολάβθςαν από τότε. 
9
  Περιεχόμενο του εγγράφου "Απόρρθτο 7271/NSA/1158-AR/29" ςε μετάφραςθ:  

1. Απομάκρυνςθ από τισ επιλεγμζνεσ κζςεισ κα αποφαςίηονται μόνο από τθν κυβζρνθςθ των ΘΥΑ. Από τθν 
πλευρά του Ανδρζα Υαπανδρζου επιτρζπονται μόνο φραςτικζσ παρεκκλίςεισ. 
Υροσ ικανοποίθςθ των Φιηοςπαςτϊν (αριςτερϊν) ψθφοφόρων κα επιτραπεί θ ανακεϊρθςθ τθσ αμυντικισ 
ςυμφωνίασ μεταξφ Ελλάδοσ και ΘΥΑ.  

3. Ελαχιςτοποίθςθ τθσ δφναμθσ του κομμουνιςτικοφ κόμματοσ Ελλάδοσ. Θ μείωςθ αυτι δεν κα πρζπει να 
υπερβεί το όριο που ςυμφωνικθκε με τουσ ςυναδζλφουσ τθσ KGB.  

5. Επιτρζπονται φραςτικζσ “ςυγκροφςεισ” με το ΡΑΨΣ και τθν ΕΣΞ, όχι όμωσ ανοικτόσ “πόλεμοσ”. Σ ςφνδεςμοσ 
μεταξφ ΘΥΑ και Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ κα αναλάβει να κακθςυχάηει τουσ αξιωματοφχουσ του ΡΑΨΣ. 
(ςθμ.μ.:Ζχει διαγραφεί με μαρκαδόρο) 

7. Αν και όταν το επικυμεί θ ομάδα(?) τα πυρθνικά όπλα που βρίςκονται εναποκθκευμζνα  ςτθν Ελλάδα κα 
αντικαταςτακοφν ι ανταλλαχκοφν με νζα.  

9. Τταν θ CIA και DIA χρειάηονται όπλα για ςυγκαλυμμζνεσ επιχειριςεισ τουσ ςτο εξωτερικό, θ κυβζρνθςθ του 
Υαπανδρζου κα προβαίνει ςε πωλιςεισ και μεταφορζσ όπλων με τισ τιμζσ που κα ιςχφουν τότε. Κα 
ειδοποιείται ςχετικά από τθν υπθρεςία Διοικθτικισ Πζριμνασ (των ενόπλων δυνάμεων) των ΘΥΑ.  

10. Θ Ξυβζρνθςθ Υαπανδρζου δεν κα ανακινιςει το κζμα Ξφπρου με αντίδωρο τθν μθ φπαρξθ προβλθμάτων με 
τθν Ψουρκία. 

14. Θ ανοχι απζναντι ςτθν τρομοκρατία (το υπόλοιπο ςβθςμζνο με μαρκαδόρο) 
15. Ψο οικονομικό κζμα κα ρυκμιςτεί από τον Brian Crosier. Σι εταιρείεσ που υποςτθρίηουν το κίνθμα Υαπανδρζου 

ςτθν Ελλάδα, κα κατακζςουν 100.000.000 δολλάρια για τθν δθμιουργία του νζου κόμματοσ. (ζχουν διαγράψει 
3 λζξεισ) ARAMKO (επίςθσ διαγραφι 2 λζξεων με μαρκαδόρο) τθσ Wall Street είναι (διαγραφι 1 λζξθσ). Σι 
τράπεηεσ: Chase Manhattan Bank (διαγραφι 4 λζξεων) 

Ωπογραφι 
Ανδρζασ Γ. Υαπανδρζου 

[Υαρατθριςεισ «fanourgimata»: Που κάνει εντφπωςθ ο τρόποσ αρίκμθςθσ των όρων τθσ «ςφμβαςθσ» ο οποίοσ δεν ζχει 
μια λογικι ςυνζπεια. Εκτόσ και αν υπιρχαν και άλλοι όροι που παραλείφκθκαν ςτο εν λόγω ζγγραφο ι (...ςτθν καλφτερθ 

http://www.diavatirio.com/blog/files/de91eff452ef660f1559ea86033ccf44-10.php
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1968
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περίπτωςθ) τθν γραμματειακι εξυπθρζτθςθ είχε αναλάβει ο μικρόσ τότε Γιωργάκθσ (μόλισ 22 ετϊν) που λογικά δεν είχε 
ακόμα μάκει να μετρά μζχρι το ...20!+ 
10

 αποβράςματα: λεπτομζρειεσ για τουσ μυςτικοςυμβοφλουσ του Γκαπ μπορείτε να βρείτ ςτο κείμενο 
«Αποκαλφψεισ  Από Ζνα Ωποςτράτθγοσ ε.α.» (πθγι: http://amynias.blogspot.com/2010/10/blog-
post_27.html). Ψο κείνενο ςε pdf: 
11

 πραςινοςκϊλθκεσ: ο όροσ αποδίδεται ςτον γνωςτό επιςτιμονα Κανάςθ Ππίκο ωσ εναλλακτικόσ του 
«πραςινοφρουροί». Ξατά τθν ίδια πθγι ζνα μζροσ αυτϊν μπορεί να μετεξελιχκεί ςε πράςινουσ κθφινεσ και 
ζνα άλλο ςε πράςινεσ... ακρίδεσ. Ψα πράςινα άλογα δεν εμπίπτουν ςτο γνωςτικό πεδίο του επιςτιμονοσ.  
12 Οικογενειακϊσ: Θ αγάπθ των Paps για τθν Ελλάδα είναι διάχυτθ και ςτθν επιςτολι του δευτερότοκου υιοφ 

και... «Χεμινγουζι»» τθσ οικογζνειασ, Ρικ, που ζγραφε το 1993 ςε Αμερικανι φίλθ του: «Είμαι 37 ετϊν ςτθν 

καρδιά τθσ ελλθνικισ πολιτικισ. Δεν ξζρω αν ο Γουόλτερ ςου είπε για το υπόβακρό μου. Είμαι μιςόσ Αμερικανόσ και 
μιςόσ Ζλλθνασ… Γεννθμζνοσ ςτο αν Φρανςίςκο, είμαι μετανάςτθσ ςτθν Ελλάδα… Ο παπποφσ μου και ο πατζρασ μου 
είναι ίςωσ οι πιο διάςθμοι και κακόφθμοι πολιτικοί ςτθν Ελλάδα από το 1900. Αυτι τθ ςτιγμι ο πατζρασ μου είναι 
επικεφαλισ αυτισ τθσ καταραμζνθσ χϊρασ ςαν πρωκυπουργόσ, για ακόμθ μια φορά. Ο αδελφόσ μου είναι βουλευτισ με 
το πνεφμα τθσ δεκαετίασ του ‘60. Η μθτζρα μου προιδρευε και προεδρεφει ςε διάφορεσ γυναικείεσ οργανϊςεισ. Ο 
γαμπρόσ μου 100% είναι πολιτικόσ για τα πανθγφρια. Περιςταςιακά και εγϊ ο ίδιοσ ςτινω μια παράςταςθ ωσ υιόσ του. 
Είμαι ζνασ μεταμφιεςμζνοσ Ζλλθνασ με αμερικανικι καρδιά…». 
Ρίκοσ Υαπανδρζου  (Επιςτολι προσ τθν Αμερικανίδα φίλθ του Χριςτίνα Βαρντ – Υεριοδικό «Ρζμεςισ», τεφχοσ 
Λανουαρίου-Φεβρουαρίου 2004) 
[Υαρατθριςεισ «fanourgimata»:όποια πζτρα κι αν ςθκϊςεισ απλο κάτω κα βρεισ τον μετανάςτθ με τθν αμερικανικι 
καρδιά και τθν ελλθνικι τςζπθ.]( http://www.newstrap.gr/apopseis/4694-o-nikos-papandreoy-o-tzortz-xalagk-o-
ebenizelos-kai-o-e-basilakos-paixnidia-eksoysias-_.html)  
13

 Αγελάδα: ο Αντρζασ όςο ιταν ςτθν Αμερικι ζβλεπε τουσ Ζλλθνεσ ςαν... καγκουρϊ! Ψουλάχιςτον ζτςι 
ζγραφε ςε επιςτολι του προσ τον κουμπάρο του Αδαμάντιο Υεπελάςθ το 1957: «Μου γράφεισ να γυρίςω 
πίςω ςτθν Ελλάδα. Σι να κάνω εγϊ ςε μία χϊρα που κατοικείται από οκτϊ εκατομμφρια καγκουρϊ;” [από το 
βιβλίο “Η Εφα Γεωργίου Παπανδρζου αποκαλφπτει” του Διμου Πάρκου Ππότςαρθ / Εκδόςεισ Ιςοκράτθσ / 
1988 ]. Ατυχισ παρομοίωςθ, τουλάχιςτον από ηωογεωγραφικισ απόψεωσ, αν και είχε δίπλα του εκείνο τον 
καιρό τρία απτά δείγματα τθσ ελλθνικισ πανίδασ: μία αίγα και δφο κουτάβια. Υροφανϊσ, όταν δφο χρόνια 
αργότερα ιρκε ςτθν «χϊρα των καγκουρϊ», κα κατανόθςε ότι τα ςάλτα και τα πθδιματα υπάρχουν μόνο 
ςτο μυαλό του - ενίοτε δε και ςτα ςκζλια του - και πωσ θ Ελλάδα μοιάηει μάλλον με... αγελάδα. Από τότε που 
το κατάλαβε ζςπρωξε προσ τθν... γαλακτοκομία όλο του το ςόϊ, ςυν γυναιξί και τζκνοισ, που ακόμα βυηαίνει 
ςτο πτϊμα τθσ ςκοτωμζνθσ αγελάδασ. Πε τθν ίδια περιφρόνθςθ μίλθςε και ο πρωτότοκο κουτάβι του, 
αποκαλϊντασ τουσ Ζλλθνεσ «τεμπζλθδεσ και διεφκαρμζνουσ», ξεχνϊντασ, προφανϊσ, ότι μεγάλωςε μζςα 
ςε... «Pampers» και ότι δεν δοφλεψε ποτζ του, όπωσ άλλωςτε και όλοσ ο ςυρφετόσ που τον περιβάλλει. 
14

 φερζφωνο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ: Απόςπαςμα από ςυνζντευξθ Γ.Α.Υ. ςτο «Christian Science Monitor» 
και ςτον δθμοςιογράφο Michael Skafidas (11 Αυγοφςτου 2010) "Η παγκοςμιοποίθςθ δεν είναι κάτι το 
ουδζτερο οφτε κακοδθγείται από κάποια ανϊτερθ δφναμθ. Είναι μια διαδικαςία που πρζπει να τθν 
κακοδθγιςουμε ι να τθσ επιβάλλουμε ρυκμίςεισ και να τθν εντάξουμε ςε ζνα πλαίςιο αξιϊν. |... Τπάρχουν 
αυτοί που μποροφν και ευθμεροφν ςτον παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο και άλλοι που περικωριοποιοφνται 
ακόμα περιςςότερο. Πιςτεφω ότι τα οφζλθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ είναι ςαφϊσ περιςςότερα από τουσ 
κινδφνουσ...” | Σ Γ.Α.Υ. ςτα τζλθ Απριλίου 2010, ςτο ςυνζδριο του Economist, ομολογεί τον ενδόμυχο πόκο 
του «Χρειαηόμαςτε γριγορα παγκόςμια οικονομικι διακυβζρνθςθ» http://www.youtube.com/watch?v=lBln-
RklD8k  
15

 αφελλθνιςμόσ τθσ παιδείασ: θ Υαιδεία μασ, τοισ ξζνων ριμαςι διαμορφοφμενθ, ζχει πάψει να είναι 
εκνικι, αλλά τείνει προσ τθν ... πολυεκνοτικι. Σ φιλόλογοσ αράντοσ Καργάκοσ ςτο άρκρο του “Ψα μάρμαρα 
δεν ςκουριάηουν” (11-03-201)1 παρατθρεί: «Σι το καλό προςζφερε το υπουργείο Παιδείασ; Μιπωσ εξ αυτοφ 
δεν «ερρφθ τα φαφλα»; Από αυτό δεν άρχιςε ο γλωςςικόσ μασ αφανιςμόσ και θ εκνικι και θ θκικι μασ 
υπομείωςθ; Μιπωσ από αυτό και από τα παραςαρκϊματά του δεν ξεκινοφν κάκε χρόνο ςκανδαλϊδεισ ι 
ςυνδικαλιςτικζσ καταςτάςεισ που μασ οδθγοφν ςτον αφελλθνιςμό και ςτον ανκελλθνιςμό; Κι αν ακόμθ 
παράγεται κάποιο ζργο ςτα ςχολειά μασ, τοφτο οφείλεται ςτθν ευψυχία κάποιων εκπαιδευτικϊν που 
ςυχνότατα τίκενται υπό διωγμόν. 
16

 «ςτρογγφλευςθ» τθσ Ιςτορίασ: "Δεξαμενζσ ςκζψθσ" (με παγκοςμιοποιμζνο πάτο και καπάκι) ςτθν Ε.Ε. και 
ςτισ ΘΥΑ (Χόροσ κ.α.) πιςτεφουν ςτον "εκςυγχρονιςμό" τθσ Λςτορίασ, με τθν αντίλθψθ πωσ θ απάλειψθ ι θ 
άμβλυνςθ γεγονότων που προκάλεςαν μίςοσ μεταξφ λαϊν, ςυντελοφν ςτθν προςζγγιςι τουσ και ςτθν 
ειρθνικι τουσ ςυμβίωςθ. Χτθν Ελλάδα τθ δουλειά αυτι τθν ζχει αναλάβει εργολαβικά το “περίφθμο” 
ΕΛ.Ι.Α.Μ.Ε.Ρ. (Βερζμθσ και Χια), ενϊ και το βιβλίο Λςτορίασ τθσ Χτ' Δθμοτικοφ (Φεποφςθ) γράφτθκε με αυτι 
τθν αντίλθψθ. Επίςθσ, θ διεκνισ μαφία του ΡΑΨΣ, αφοφ διζλυςε τθ Γιουγκοςλαβία και επινόθςε, μεταξφ των 

http://amynias.blogspot.com/2010/10/blog-post_27.html
http://amynias.blogspot.com/2010/10/blog-post_27.html
http://www.newstrap.gr/apopseis/4694-o-nikos-papandreoy-o-tzortz-xalagk-o-ebenizelos-kai-o-e-basilakos-paixnidia-eksoysias-_.html
http://www.newstrap.gr/apopseis/4694-o-nikos-papandreoy-o-tzortz-xalagk-o-ebenizelos-kai-o-e-basilakos-paixnidia-eksoysias-_.html
http://www.youtube.com/watch?v=lBln-RklD8k
http://www.youtube.com/watch?v=lBln-RklD8k
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άλλων κρατικϊν μορφωμάτων, το πολυεκνοτικό κράτοσ τθσ Βοςνίασ – Ερηεγοβίνθσ, μετά ςκζφτθκε να 
αλλάξει τον τρόπο διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ! Πε το ςκεπτικό ότι "θ Παιδεία είναι ο κατ' εξοχιν παράγων 
ςυμφιλίωςθσ και κατά ςυνζπεια θ νζα γενιά τθσ πολυεκνοτικισ περιοχισ πρζπει να διδαχκεί ότι το μζλλον 
βαςίηεται ςτθν υπζρβαςθ των διαφορϊν, ςτθν προϊκθςθ τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ..." Άρεσ, μάρεσ, 
κουκουνάρεσ. Δεν τουσ γζμιηε το μάτι θ πολυεκνοτικι Γιουγκςλαβία και τθν διζλυςαν και τϊρα κόπτονται 
για τθν πολυεκνοτικι Βοςνία! 
17

 ςυρρίκνωςθσ τθσ γλϊςςασ: (απόςπαςμα από ςυνζντευξθ του Χαράντου Ξαργάκου/2-6-2010) *...Από το 1976 
ξεκεμελιϊνονται ι μάλλον υπονομεφονται τα βάκρα τθσ ελλθνικισ παιδείασ. Ουςιαςτικά καταςτρζφεται θ 
κλαςςικι μασ παιδεία που μασ ζδινε ζνα αίςκθμα υπεροχισ ζναντι των άλλων λαϊν τθσ γθσ. Είναι κλιβερό 
αυτι τθ ςτιγμι να μθν ζχουμε φιλολόγουσ και ιςτορικοφσ ικανοφσ να ςτακοφν ςτο φψοσ των ξζνων 
ιςτορικϊν. Είναι αδιανόθτο ςτθν Ελλάδα, που υποτίκεται ζχει γεμίςει Πανεπιςτιμια, χολζσ και δε 
ςυμμαηεφεται να ζχουμε παιδιά τα οποία ςου λζνε ότι δεν μπορϊ πια να καταλάβω Βιηυθνό, Ροΐδθ, 
Παπαδιαμάντθ ι ακόμα και το δθμοτικό τραγοφδι..|... φτάςαμε ςτο ςθμείο πριν από δυο χρόνια να μπει ζνα 
απλό, απλοφςτατο κεματάκι ωσ ζκκεςθ ςτουσ μακθτζσ ςτισ λεγόμενεσ Υανελλινιεσ, Γενικζσ, Υανελλαδικζσ, 
Ακαδθμαϊκζσ- επτά ονομαςίεσ ζχουν αλλάξει- εξετάςεισ, και ιταν το κείμενο αυτό ζνα απλό, απλοφςτατο 
κείμενο του Γιϊργου Χεφζρθ για τθν παράδοςθ. Ξαι για ζνα κείμενο εικοςιπζντε γραμμϊν οι κφριοι 
εξεταςτζσ ζδωςαν επτά ερμθνευτικζσ ςθμειϊςεισ, ενϊ τθν εποχι που ζδινα εγϊ εξετάςεισ και ακολοφκωσ 
όταν ζδιναν οι δικοί μου μακθτζσ εξετάςεισ το κζμα τθσ εκκζςεωσ δεν γραφόταν οφτε καν ςτον πίνακα, 
γινόταν με απαγγελία χωρίσ καμία μεταφραςτικι οδθγία. Αρκεί να ςασ πω μονάχα ότι το 1967 ςτθ ςχολι των 
Ευελπίδων είχε μπει ωσ κζμα μία φράςθ του Δθμοςκζνθ που ζλεγε: «Ουκζντων των νόμων και εκάςτω 
δοκείςθσ εξουςίασ ό,τι βοφλεται ποιείν, ου μόνον πολιτεία οίχεται αλλ’ ουδζ ο πασ των ανκρϊπων βίοσ του 
των κθρίων ουδζν αν διενζγκοι». Ψο μόνο που δϊςανε ωσ μετάφραςθ ιταν το τελευταίο το «αν διενζγκοι» 
δθλαδι δε κα διζφερε Ξαι τα παιδιά αυτά μπόρεςαν να αποδϊςουν γιατί εκείνθ τθν εποχι ιταν ντροπι να 
μθν ξζρεισ ωσ ζνα βακμό αρχαία ελλθνικά..] 
18

 οικογενειοκρατία: [από το βιβλίο “Η Εφα Γεωργίου Παπανδρζου αποκαλφπτει” του Διμου Πάρκου 
Ππότςαρθ / Εκδόςεισ Ιςοκράτθσ / 1988+ «...Κα χρειάηονταν εκατοντάδεσ ςελίδεσ για να καλφυκεί το κζμα 
των “οικογενειακϊν” διοριςμϊν. Ασ δοφμε, όμωσ οριςμζνα “αντιπροςωπευτικά” δείγματα. Ψον καιρό τθσ 
παντοδυναμίασ του “τςάρου” Γεράςιμου Αρςζνθ, ο αδελφόσ του Βικζντιοσ Αρςζνθσ ιταν Υρόεδροσ τθσ 
Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Τπλων (ΕΒΣ), θ γυναίκα του Γεράςιμου Λοφκα Ξατςζλθ, Διευκφντρια του ΞΕΥΕ, θ 
αδελφι τθσ Νόρα Κατςζλθ βουλευτίνα του ΥΑΧΣΞ, θ πεκερά του Γεράςιμου, Αλζκα Κατςζλθ, μζλοσ του Δ.Χ. 
του Εκνικοφ Κεάτρου και θ γυναίκα του Βικζντιου, Λώρα, διευκφντρια του Γραφείου Υαροχισ Υλθροφοριϊν 
για επενδφςεισ! Σ Αντϊνθσ Σρίτςθσ είχε διορίςει τθν… αλλοδαπι γυναίκα του Χοφηαν Πυλχάουηερ “ειδικι 
ςφμβουλο” ςτθν ΕΦΨ! Σ Άκθσ Σςοχατηόπουλοσ διόριςε τον αδελφό του Χτζφανο διευκυντι του ΕΣΨ ςτθ 
Βόννθ! Αυτό δεν ιταν ίςωσ και τόςο απαράδεκτο, αν ο κ. Διευκυντισ δεν ιταν, πριν διοριςτεί ς’ αυτι τθ 
κζςθ, ςερβιτόροσ ςε κοςμικι ταβζρνα τθσ Κεςςαλονίκθσ! Αυτό είναι πραγματικά “αλλαγι”! Από ςερβιτόροσ, 
διευκυντισ του ΕΣΨ! Σ ιφθσ Βαλυράκθσ διόριςε τον κείο του Χταφρο (πρϊθν μπακάλθ) ςφμβουλο ςτο 
υπουργείο Χυγκοινωνιϊν! Δεν άφθςε όμωσ απ’ ζξω και τα αδζλφια του! Σ Γιάννθσ Βαλυράκθσ πιγε ςε 
ανϊτερθ κζςθ τον Σργανιςμό Διεξαγωγισ Λπποδρομιϊν και ο Ανδρζασ Βαλυράκθσ διευκυντισ ςε 
αςφαλιςτικι Εταιρεία κυγατρικι τθσ Εκνικισ Ψράπεηασ.|...κ.λπ.» 
19

 ανζκδοτο: από το βιβλίο του Δ.Π.Ππότςαρθ που αναφζρκθκε ςτισ υποςθμειϊςεισ 10, 11. 
20

 Νικόλαοσ Πλαςτιρασ: ςτρατιωτικόσ και πολιτικόσ (πρωκυπουργόσ, 4 Ροεμβρίου 1883 - 26 Λουλίου 
1953).Ζγινε γνωςτόσ για τθν ςτρατιωτικι του δράςθ κατά τουσ Βαλκανικοφσ Υολζμουσ και τθν Πικραςιατικι 
εκςτρατεία. Υολλζσ φορζσ ενεπλάκθ με τθν πολιτικι ςυμμετζχοντασ ι οργανϊνοντασ κινιματα. Σ Ρικόλαοσ 
Υλαςτιρασ κυβζρνθςε τθν Ελλάδα τρεισ φορζσ, μία το 1945 και άλλεσ δφο ςτα 1951-1952. Επί κυβερνιςεωσ 
του απαλλοτριϊκθκαν τα περιςςότερα τςιφλίκια και αποδόκθκε θ γθ ςτουσ καλλιεργθτζσ. Σ Υλαςτιρασ 
κεωρείται ότι ιταν ικανότατοσ ςτρατιωτικόσ, τίμιοσ πολιτικόσ και υπόδειγμα ανκρϊπου. Αγαπικθκε πολφ 
από τον λαό. Γεγονότα που τον χαρακτιριςαν ιταν θ διακριτικι προςφορά του μιςκοφ του ςε φτωχοφσ, θ 
άρνθςι του να «βολζψει» από τθν κζςθ του τον άνεργο αδερφό του και το ότι πζκανε και ο ίδιοσ χωρίσ ποτζ 
να αποκτιςει περιουςιακά ςτοιχεία. *ΒΛΞΛΥΑΛΔΕΛΑ+ 
21

 υπερτροφικό κράτοσ: υπάρχει θ άλλθ άποψθ που λζει ότι και άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ζχουν αναλογικά 
διογκωμζνο δθμόςιο τομζα (π.χ. Δανία). Θ διαφορά ζγκειται ςτθν αποτελεςματικότθτα κάκε κρατικισ 
μθχανισ και εμείσ δεν μποροφμε να είμαςτε ευτυχιςμζνοι από τθν απόδοςθ τθσ δικισ μασ. 
22

 αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων: 760.000, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2010. Παηί με τουσ ±230.000 
του ευρφτερου δθμ. τομζα το κράτοσ απαςχολεί ζνα αρικμό υπαλλιλων ≤1.000.000 που αποτελοφν το 
22.4% των εργαηομζνων τθσ χϊρασ (αντίςτοιχα 14% ςτθ Γερμανία.). Ψο ςυνολικό μιςκολογικό κόςτοσ (μαηί 
με επιδόματα κτλ) για το 2010 ιταν ςτα 19 δισ € (8,3% του ΑΕΥ). Ωσ ποςοςτό επί του ςυνολικοφ κόςτουσ των 

http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1883
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1953
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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υπθρεςιϊν του δθμοςίου αντιςτοιχεί ςτο 59.1%. Χτθ μζςθ ανεπτυγμζνθ χϊρα, το 47.8%. Θ μεγάλθ διαφορά  
δεν βρίςκεται ςτθν απόςταςθ μεταξφ των δφο αρικμϊν, που δεν είναι αμελθτζα, αλλά ςτθν ποιότθτα των 
προςφερομζνων υπθρεςιϊν. 
23

 κ.λπ.: *...Δεν αναφζρομαι βζβαια ςτο ςφνολο των μελϊν του ΠΑΚ. Μζλοσ του ΠΑΚ άλλωςτε υπιρξα κι εγϊ ο ίδιοσ. Και 

μπορϊ να βεβαιϊςω ότι υπιρχαν αγνοί δθμοκράτεσ μζςα ςτισ τάξεισ του, ζτοιμοι και πρόκυμοι να αγωνιςτοφν για τθν 
ανατροπι τθσ δικτατορίασ και για μια καλφτερθ Ελλάδα. Τπιρχαν όμωσ ςτο ΠΑΚ και πολλοί καιροςκόποι. κζτοι 
καιροςκόποι και τυχοδιϊτεσ. Άνκρωποι που από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα τθσ ζνταξισ τουσ ςτο ΠΑΚ ζβλεπαν εαυτοφσ τουσ 
να νζμονται τθν εξουςία με πρωκυπουργό τον Ανδρζα Παπανδρζου και ςε τελικι ανάλυςθ να πλουτίηουν με το χριμα 
του λαοφ. Αυτοί οι τυχοδιϊκτεσ και οι καιροςκόποι επζπλευςαν μζςα ςτο ΠΑΚ. Ήταν τζτοιεσ οι προτιμιςεισ, οι επιλογζσ, 
θ ςυμπεριφορά και θ τακτικι του Ανδρζα, ϊςτε αν δεν ιςουν καιροςκόποσ, τςανακογλείφτθσ και κόλακασ δεν υπιρχει 
καμιά περίπτωςθ να διακρικείσ εκεί μζςα και να ανζβεισ ςτθν “θγετικι ομάδα” που είχε δθμιουργιςει. Από τθ ςτιγμι 
λοιπόν που θ οργάνωςθ περιιλκε ςτον απόλυτο ζλεγο του Ανδρζα και τθσ κλίκασ του, άρχιςαν αμζςωσ και τα ςκάνδαλα. 
Σι ζγιναν αλικεια, εκείνα τα τεράςτια ποςά των δολαρίων, των μάρκων και των κορωνϊν που περιιλκαν ςτο ΠΑΚ; Σο 
ΠΑΚ δεν ειςζπραττε μόνο τισ ειςφορζσ των μελϊν του. Οι πθγζσ χρθματοδότθςισ του ιςαν πολλζσ και άδθλεσ. Δεν ιταν 
μόνοι οι “ζρανοι” ανάμεςα ςτο ελλθνικό ςτοιχείο, από τθν Αυςτραλία μζχρι τον Καναδά και από τθν Καλιφόρνια μζχρι τθ 
Γερμανία. Ήταν και οι γενναίεσ επιδοτιςεισ από δθμοκρατικά κόμματα τθσ βόρειασ Ευρϊπθσ και φυςικά τα πλοφςια 
αραβικά εμβάςματα των “αδελφϊν” αντάμ Χουςεϊν, Μουαμμάρ Ελ Καντάφι και Γιάρερ Αραφάτ.] 
24

 Σο χρζοσ ςιμερα (2011): Ψο χρζοσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ για το 2010 ιταν 340,28 δις. ευρϊ ι 142,5% 
του ΑΕΠ. Χτισ 29-09-2011: Εκνικό Δθμόςιο Χρζοσ = 356,85 €,  ιτοι 148,0% ΑΕΥ | Χρζοσ ανά πολίτθ 31.627 €. 
25

 Μανόλθσ Γ. Δρεττάκθσ: οικονομολόγοσ, πρϊθν αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ, υπουργόσ και κακθγθτισ τθσ 
ΑΧΣΕΕ. Χτισ εκλογζσ τθσ 20.11.77 εκλζχτθκε Βουλευτισ Ρομοφ Θρακλείου και ςτθ ςυνζχεια Πζλοσ τθσ 
Ξεντρικισ Επιτροπισ του ΥΑΧΣΞ. Χτισ εκλογζσ τθσ 18.10.81 επανεκλζχτθκε Βουλευτισ Θρακλείου του ΥΑΧΣΞ. 
Υαραιτικθκε από το αξίωμα του Ωπουργοφ Σικονομικϊν ςτισ 23.6.82 φςτερα από διαφωνία του με ταν 
Υρωκυπουργό για τθν απόφαςθ του τελευταίου να καταργιςει ουςιαςτικά το νόμο για τθ Φορολογία τθσ 
Ακίνθτθσ Περιουςίασ. Χτο διάςτθμα 1982-1984 ιταν μζλοσ των Ξοινοβουλευτικϊν Επιτροπϊν Υαιδείασ,  
Υολιτιςμοφ και Επιςτθμϊν και Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ. Διαφωνϊντασ ριηικά με τθ ςυνολικι πολιτικι τθσ 
Κυβζρνθςθσ, παραιτικθκε ςτισ 15.5.84 τόςο από το ΥΑΧΣΞ όςο και από το Βουλευτικό του αξίωμα. Υιρε 
μζροσ ςτισ εκλογζσ τθσ 2.6.85 ωσ ανεξάρτθτοσ ςυνεργαηόμενοσ  ςτο Ενωτικό Ψθφοδζλτιο του ΞΞΕ και 
αναδείχτθκε Βουλευτισ Αϋ Ακινασ. Χτθ Βουλι ιταν Ανεξάρτθτοσ ςτο χϊρο τθσ Αριςτεράσ. Χτισ εκλογζσ τθσ 
18.6.89, τθσ 5.11.89 και τθσ 8.4.89  εκλζχτθκε Βουλευτισ του Χυναςπιςμοφ τθσ Αριςτεράσ και τθσ Υροόδου 
ςτθν Αϋ Ακινασ. Ψο 1993 παραιτικθκε από το Χυναςπιςμό. Από το 1993 μζχρι ςιμερα  αςχολείται 
αποκλειςτικά με τθν αρκρογραφία και θ ςυγγραφι βιβλίων. 
26

 ςκατά, τα: (αρχ.) εν. ςκϊρ, ςκατόσ (ι ςκάτουσ), ςκατί κ.λπ. = ςκωρία, ςκουριά, περίττωμα 
27

 εξεμϊ (αρχ): ξερνϊ 
28 μαϊμοφδεσ αντιςτςιακοί: (άρκρο Β.Χιϊτθ ςτο «ΒΗΜΑ», 30/11/2003 , Χελ.: A31 

Ξωδικόσ άρκρου: B14029A311) [...Πια βιομθχανία παραγωγισ τίτλων για αντιςταςιακι δράςθ κατά τθ γερμανικι 

κατοχι που ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται για πρόςβαςθ ςτο Δθμόςιο εξακολουκεί να λειτουργεί, ζξι δεκαετίεσ μετά 
τθ λιξθ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ. Από τα επίςθμα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι του «Ψο Βιμα», προκφπτει ότι τθν 
περίοδο 1996-2002 αναγνωρίςτθκαν ωσ αντιςταςιακοί 79.910 άτομα, τα οποία ςτθν πλειονότθτά τουσ ζχουν γεννθκεί 
μετά το 1930! |... Ωσ το πρϊτο εξάμθνο του 1989 είχαν ιδθ αναγνωριςτεί 171.371 αντιςταςιακοί και διατυπϊκθκαν οι 
πρϊτεσ υποψίεσ ότι ςτθ διαδικαςία είχε παρειςφριςει θ κομματικι ςυναλλαγι, εκκζτοντασ τα πολιτικά κόμματα που 
υποςτιριξαν κερμά τον κεςμό, αλλά και τθν ίδια τθν προςφορά των αλθκινϊν αντιςταςιακϊν. |... Ξαι αν ςτον πρϊτο 
κφκλο εφαρμογισ του υπιρχαν απλϊσ υποψίεσ ότι τα ευεργετιματα τθσ νομοκεςίασ απολαμβάνουν και άτομα που δεν 
ζχουν καμία ςχζςθ με τθν Εκνικι Αντίςταςθ, ςτον κφκλο που άνοιξε το 1996 και ςυνεχίηεται, οι υποψίεσ ζγιναν ενδείξεισ 
και αποδείξεισ ότι θ πλειονότθτα των ατόμων που αναγνωρίςτθκαν ωσ αντιςταςιακοί δεν είχαν καμιά ςχζςθ με τον 
αγϊνα κατά των κατακτθτϊν, αφοφ ιταν νιπια ι παιδιά οκτϊ ι δζκα ετϊν! H μαηικι αναγνϊριςθ αυτοφ του προνομίου 
εξάλλου δεν ςθμαίνει μόνο μια άςκοπθ αιμορραγία για το Δθμόςιο, με τθν απονομι ςυντάξεων ςε άτομα που δεν το 
δικαιοφνται, αλλά και τθν παράκαμψθ του ΑΧΕΥ ςτισ προςλιψεισ ςτον δθμόςιο τομζα, κακϊσ οι αντιςταςιακοί 
δικαιοφνται να διορίηουν τα παιδιά τουσ ςτα ΡΥΔΔ κατ' εξαίρεςιν ςε ποςοςτό 5% του ςυνόλου των προςλιψεων, αλλά 
και τθν προνομιακι μοριοδότθςι τουσ ςτισ προςλιψεισ ςτο Δθμόςιο.|... Πε τθ διαδικαςία αυτι ζχουν αναγνωριςτεί ωσ 
ςιμερα (ςφμφωνα με τα ονόματα που ζχουν δθμοςιευκεί ςτα ΦΕΞ) 261.001 αντιςταςιακοί, εκ των οποίων 173.581 τθν 
περίοδο 1984-1989 και 87.419 τθν περίοδο 1996-2002. Ενϊ ςτον πρϊτο κφκλο, τθσ περιόδου 1984-1989, οι δικαιοφχοι 
είχαν γεννθκεί πριν από το 1920 και ιταν τουλάχιςτον ζφθβοι τθν περίοδο τθσ Ξατοχισ, ςτον δεφτερο κφκλο θ 
πλειονότθτα των ατόμων που χαρακτθρίηονται αντιςταςιακοί ζχουν γεννθκεί μετά το 1920 και αρκετοί μετά το 1930, 

γεγονόσ που ςθμαίνει ότι είχαν αναπτφξει αντιςταςιακι δράςθ ςχεδόν από τθν... κοφνια τουσ!+ {–link: 
http://www.tovima.gr/print_article.php?e=B&f=14029&m=A31&aa=1) 
29

 Πολυτεχνείο: θ περίφθμθ «γενιά του Υολυτεχνείου» κατζλθξε ςιμερα να κεωρείται περιβόθτθ. Τπωσ λζει 
ο φιλόςοφοσ τζλιοσ Ράμφοσ «Η γενιά του Πολυτεχνείου κατζςτρεψε τθν Ελλάδα»! Ξαι δεν μπορεί κανείσ να 
διαφωνιςει μαηί του αν ρίξει μια ματιά ςτα πρόςωπα που κυριάρχθςαν ςτθν πολιτικι ςκθνι από τθ 

http://www.tovima.gr/print_article.php?e=B&f=14029&m=A31&aa=1
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μεταπολίτευςθ ωσ ςιμερα. Σι τρείσ νφχτεσ του Υολυτεχνείου εξαργυρϊκθκαν για τουσ «επϊνυμουσ» εκ των 
πρωταγωνιςτϊν τθσ με...χίλιεσ και μια νφχτεσ, φζρνοντασ ςε όλουσ μασ μια ατζλειωτθ πολικι νφχτα. 
30

 Απολαβζσ βουλευτϊν:(πθγι:http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=6Τκόστος) 

 ζωσ 6.100 € ο μθνιαίοσ μιςκόσ 

 150 € επίδομα ςυμμετοχισ ςε κοινοβουλευτικζσ επιτροπζσ ανά ςυνεδρίαςθ 

 1.500 € ετιςιο επίδομα οργάνωςθσ γραφείου 

 1.000 € μθνιαίο επίδομα ενοικίου για τουσ βουλευτζσ επαρχίασ 

 65 ειςιτιρια τον χρόνο για τισ αεροπορικζσ μετακινιςεισ των βουλευτϊν τθσ περιφζρειασ   

 180 € μθνιαία ατζλεια για το κινθτό τουσ τθλζφωνο *τα νοφμερα ενδζχεται να αυξάνονται  ανάλογα με τον πολιτικό 
(ι και φυςικό) όγκο του κοινοβουλευτικοφ... αγά. Για τον Α’ αερόςακο τθσ κυβζρνθςθσ Κόδωρα οι δαπάνεσ κινθτισ 
τθλεφωνίασ του πολιτικοφ του γραφείου για το 2011 ανιλκαν ςτισ 46.319 €!!! Οιτότθτα, ε; Οζτε να μιλοφςε με τθν 
Άγκελα ι τθν ... Ψηοφλια; (το ςχετικό ζγγραφο ςε pdf] 

31
 βουλευτικζσ αποηθμιϊςεισ: Υθγι: «ΨΣ ΒΘΠΑ» http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=177022 

32
 κόςτοσ λειτουργίασ του Δθμοςίου: Χιμερα βρεκικαμε να ζχουμε πολλαπλάςιουσ Δθμοςίουσ Ωπαλλιλουσ 

απ’ ότι χρειαηόμαςτε και να πρζπει να δανειηόμαςτε δισ Ευρϊ, και μάλιςτα με υπζρογκουσ τόκουσ, για να 
πλθρϊςουμε τουσ μιςκοφσ τουσ. Επειδι οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ διόριηαν ανκρϊπουσ με τθ ςζςουλα και με 
κομματικά κριτιρια, το Δθμόςιο γζμιςε με πλθκϊρα ανικάνων υπαλλιλων με αποτζλεςμα να χειροτερζψει 
ακόμα περιςςότερο θ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. 
33

 μουςτάκια:θ παράγραφοσ αυτι προιλκε από ςχετικό ανζκδοτο που κυκλοφορεί: Δθμοςιογράφοσ 
απευκυνόμενοσ προσ τον παιδίατρο του Γκαπ: «Γιατρζ, ςτζκει επιςτθμονικά θ άποψθ ότι θ διανοθτικι 
ανάπτυξθ των παιδιϊν, ωσ ζνα βακμό, ςυνδζεται με τθ διάρκεια του μθτρικοφ κθλαςμοφ;». Γιατρόσ: 
«Βεβαίωσ!». Δθμοςιογράφοσ: «...αλθκεφει ότι ο μικρόσ Γιωργάκθσ δεν κιλαςε τόςο όςο ζπρεπε;». Θ 
απάντθςθ του γιατροφ ιταν, ομοίωσ, καταφατικι. Αν και ο γιατρόσ δεςμευόταν από το ιατρικό απόρρθτο, 
απάντθςε και ςτθν τελευταία ερϊτθςθ: «Γιατρζ, γιατί τον απόκοψε τόςο νωρίσ θ μάνα του;». Γιατρόσ: 
«...γιατί τθν γαργαλοφςαν τα μουςτάκια του!». 
34

 ςερςζμθσ, ο: ανόθτοσ (<τουρκ. sersem) 
35

 ςφηυγοσ υπουργοφ: Θ κ. Υθνελόπθ Υαπαιωάννου, ςφηυγοσ Οοβζρδου, ςτισ 12 Ροεμβρίου 2010 με τθν 
απόφαςθ των υπουργϊν Ρτόλιου, Χαχινίδθ και Φζππα, "διορίςτθκε" ςτο δθμόςιο και ςυγκεκριμζνα ςτο 
Ωπουργείο Εςωτερικϊν ςε ςυνιςτϊμενθ προςωποπαγι κζςθ. *ΦΕΞ 1782 τ.Β’/12-11-2010] Πθγι: Εφθμ. 
"Δθμοκρατία" 
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 δεν είναι θ μόνθ: Ξαι βεβαίωσ δεν είναι θ μόνθ! Απλϊσ κάποιεσ περιπτϊςεισ βγαίνουν ςτθν επιφάνεια, 
ενϊ τισ περιςςότερεσ δεν κα τισ πάρουμε χαμπάρι ποτζ. Ενϊ ζγραφα το παρόν κείμενο ζλαβα e-mail για τα 
οικογενειακά βολζματα ςτο «αποδιοπομπαίο» Δθμόςιο του «ςοςιαλιςτι» Θλία Ξικίλια, ςυμβοφλου και 
φίλου του Γκαπ. Εκνευριςτείτε και μουτηϊςτε με τθν άνεςι ςασ:  
(κείμενο από e-mail που ζλαβα) 

*...O κφριοσ Ηλίασ Κικίλιασ, είναι Διοικθτισ του Ο.Α.Ε.Δ. του Σργανιςμοφ που ςυςτάκθκε για να βοθκάει τουσ 
Ζλλθνεσ ανζργουσ να βρουν απαςχόλθςθ. Χφμφωνα με το βιογραφικό του κατζχει διάφορεσ διοικθτικζσ κζςεισ ςε 
κυγατρικζσ του Σ.Α.Ε.Δ. από το 1999 και εντεφκεν. 
Είναι προςωπικόσ φίλοσ και ςφμβουλοσ του Γιϊργου Παπανδρζου αποτελϊντασ μαηί με τον πρόεδρο του ΛΧΨΑΠΕ 
και βουλευτι Επικρατείασ Θ. Πόςιαλο τθ νζα φουρνιά «των ςυνομιλθτϊν του Γιϊργου». Σ κ.Ξικίλιασ ζχει μια 
ςφηυγο: τθν Αναςταςία Χάραρθ του Λωάννθ. Θ ςφηυγόσ του ζχει μια αδερφι: τθν Βαςιλικι Χάραρθ του Λωάννθ. Πε 
το ΦΕΞ Γ' 460/7-6-2010, διορίηεται θ κουνιάδα του, ωσ Γραμματζασ του: Θ κουνιάδα λοιπόν τακτοποιικθκε, ωσ 
Γραμματζασ του γαμπροφ τθσ Διοικθτι του ΣΑΕΔ.  
Υάμε ςτθ ςφηυγο Αναςταςία τϊρα. Θ κυρία Αναςταςία Χάραρθ, υπθρετοφςε με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου 
αορίςτου χρόνου, ςτθ κυγατρικι του ΣΑΕΔ  "Παρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ Ερευνθτικι Α.Ε. (ΠΑΕΠΑ.Ε.). Πε το 
ΦΕΞ Γ' 1303/31-12-2010 (τθν τελευταία θμζρα του χρόνου, ανάμεςα ςτισ γιορτζσ), θ ςφηυγοσ του Διοικθτι, 
μετατάχκθκε ςτον ΣΑΕΔ, ςε κζςθ "μόνιμου προςωπικοφ κλάδου ΥΕ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ" . Γιατί όμωσ ζγινε θ 
μετάταξθ ςτον ΟΑΕΔ, από το "Ραρατθτθριριο Α.Ε."; Πα, γιατί απλοφςτατα το "παρατθρθτιριο" είναι ανάμεςα 
ςτουσ 151 φορείσ, οι οποίοι κα βγάλουν το προςωπικό τουσ ςε εργαςιακι εφεδρεία ! Ξαι προθγοφνται οι 
εργαηόμενοι με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςτθν απόλυςθ ! Λδοφ θ εγκφκλιοσ τθσ εργαςιακισ 
εφεδρείασ (http://www.tovima.gr/files/1/2011/09/12/efedreia12.pdf): 

Θ ςφηυγοσ λοιπόν του Διοικθτι του ΣΑΕΔ, μετατάχκθκε από τον φορζα που κα κζςει ςε εφεδρεία, 
υπαλλιλουσ του, ϊςτε να μθν ζχει ...το άγχοσ. Πμωσ θ υπόκεςθ δεν ςταματάει εκεί! Πε το ΦΕΞ Γ´297/2-5-2011, θ 
κ.Χάραρθ μετατάςςεται ςτο Ελεγκτικό Χυνζδριο, όπου οι αμοιβζσ είναι ςθμαντικά μεγαλφτερεσ από κάκε άλλθ 
υπθρεςία του δθμοςίου.  Ρομίηετε ότι οι "αλλαγζσ ςαν τα πουκάμιςα", που με χαρακτθριςτικά ευκολία 
πετυχαίνουν φίλοι τθσ οικογζνειασ Υαπανδρζου, τελείωςαν, γελιζςτε ! Πε νεϊτερθ απόφαςθ του Γ.Ξουτρουμάνθ 
κι αφοφ οι αλλαγζσ εκνεφριςαν τθν Ωπουργό Οοφκα Ξατςζλθ, βγαίνει το ΦΕΞ Γ' 571/17-8-2011, που ακυρϊνει τθ 
μετάταξθ, τθσ μετάταξθσ, ω μετάταξθ! Τμορφοσ κόςμοσ θκικόσ, Υαςοκικά πλαςμζνοσ! Τςιφλίκι ολίγων το 
δθμόςιο, οι οποίοι ολίγοι κατθγοροφν μζρα-νφχτα τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, ωσ άχρθςτουσ, πλεονάηοντεσ, 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=6Τκόστος
http://www.tovima.gr/files/1/2011/09/12/efedreia12.pdf
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αντιπαραγωγικοφσ, αιτία του υπζρογκου χρζουσ, αλλά όλοι, τισ γυνάικεσ, κουνιάδεσ, κουμπάρεσ και κόρεσ, ςτθν 
αγκαλιά του δθμοςίου τισ βολεφουν. Γιατί άραγε οι υπζρμαχοι του "μικροφ και όχι ςπάταλου κράτουσ" βολεφουν 
τουσ ςυγγενείσ τουσ ςτο δθμόςιο; ...]  

37
 Γ. Σρεπεκλισ: Σ αντιπρόςωποσ τθσ αμερικανικισ εταιρείασ SAIC ςτθν Ελλάδα κ. Γ. Τρεπεκλισ, ο οποίοσ 

ςυνδζεται φιλικά με τθν οικογζνεια Υαπανδρζου, κλικθκε δφο φορζσ μζςα ςε μία εβδομάδα από τον 
ειςαγγελζα κ. Ρ. Ακαναςίου ςχετικά με τθν αμοιβι του από τθ SAIC, φψουσ 6,5 εκατομμυρίων ευρϊ. Θ SAIC 
είναι θ αμερικανικι εταιρεία θ οποία, ςε κοινοπραξία με τθ Siemens, ανζλαβε το ζργο τθσ αςφαλείασ των 
Σλυμπιακϊν Αγϊνων (το γνωςτό C4I).|... Σ πατζρασ του κ. Ψρεπεκλι, γνωςτόσ αρχιτζκτονασ, διατθροφςε 
οικογενειακι φιλία με τον Ανδρζα Παπανδρζου. Σ κ. Ψρεπεκλισ «μεγάλωςε ςτο Ξαςτρί» και διατθρεί ωσ 
ςιμερα άριςτθ ςχζςθ με ολόκλθρθ τθν οικογζνεια Υαπανδρζου. Χποφδαςε οικονομικά ςτισ Θνωμζνεσ 
Υολιτείεσ και ανικε ςτον «κφκλο του Γιϊργου» ιδθ από τθ δεκαετία του '80, με αποτζλεςμα ο Ανδρζασ 
Υαπανδρζου να τον τοποκετιςει ςτον ΕΣΨ. Οζγεται ότι ιταν ο Γιάννθσ Αλευράσ εκείνοσ που είπε ςτον 
Ανδρζα ότι «ο Γιϊργοσ δεν ζχει πάει ςτρατό». Ετςι τον... κζρδιςε ο ςτρατόσ μζςα από τα χζρια του 
τουριςμοφ. [ΤΟ ΒΗΜΑ, 29/06/2008] 
38

 προςευχι: αποτελεί ωσ ζνα βακμό παραφκορά γνωςτου «επιταφίου» λόγου. 
39

 εράνο: Θ Ροηίτα εράνο γεννικθκε ςτθ Βίλια ντερ Παρ τθσ Χιλισ το 1914. Δθμοφιλισ τραγουδίςτρια τθσ 
όπερασ, μετακινείται ςτθν Ευρϊπθ –αρχζσ δεκαετίασ 1930 για να βρεκεί το 1936 ςτο Βερολίνο όπου θ Θ 
καριζρα τθσ απογειϊκθκε. Ερμθνεφει, ςτθ γερμανικι γλϊςςα, δθμοφιλζςτατα τραγοφδια και ςυμμετζχει ςε 
γερμανικζσ ταινίεσ (1938-1941). Πε μεςολάβθςθ του ναηιςτι Joseph Goebbels, δίνει ςυναυλίεσ ςε 
ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ για τθ Βζρμαχτ και το 1940 το τραγοφδι τθσ «La Paloma» γίνεται το δθμοφιλζςτερο 
άκουςμα ςτθ Γερμανία. Σι Ζλλθνεσ τθν γνωρίηουν από τθν «πάςτα εράνο» (που ονομάςτθκε ζτςι προσ 
τιμιν τθσ απότον Φλόκα) και οι παλαιότεροι από το βουκολικό τραγοφδι «Σου Γιάννου θ φλογζρα» ςε 
ςτίχουσ Ξ. Ξοφινιϊτθ και μουςικι Π. Χογιοφλ (1938). Χτθν Ελλάδα ιταν γνωςτι πριν ακόμθ τθν επιςκεφτεί. 
Ψα τραγοφδια τθσ μεταδίδονταν κατά τθ διάρκεια τθσ Ξατοχισ από το γερμανοκρατοφμενο ραδιόφωνο. Ιρκε 
όμωσ για πρϊτθ φορά το 1946. Ψον Λοφλιο 1951, ζρχεται για δεφτερθ φορά ςτθν Ακινα και θ 
«παρεπιδθμοφςα ενταφκα Χιλιανι καλλιτζχνισ» ςυνδζεται «κοινωνικά» με τον Γ.Υαπανδρζου. Υολλά χρόνια 
αργότερα, θ ποιιτρια Βαλεντίνθ Υοταμιάνου, κόρθ τθσ Ξυβζλθσ Κεοχάρθ, κα αποκαλφψει πωσ θ… 
«κοινωνικι ςχζςθ» του Γ. Υαπανδρζου με τθν εξωτικι Χεράνο υπιρξε θ αφορμι για να αποφαςίςει θ 
Ξυβζλθ τον χωριςμό τουσ. Θ Χεράνο πζραςε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τθσ ηωισ τθσ ςτθν πατρίδα τθσ 
περιφρονθμζνθ λόγω τθσ καριζρασ τθσ ςτθ ναηιςτικι Γερμανία. Ζφυγε από τθ ηωι πάμπτωχθ, ςτο Χαντιάγο 
τθσ Χιλισ, ςτισ 6 Απριλίου 1997. (πθγι: Πικρόσ Φωμθόσ) *Παρατιρθςθ fan.: Εάν ο παπποφσ του ςθμερινοφ 
Γ.Α.Υ. δεν είχε "γλυκακεί" με τθ Χεράνο, δεν κα τον είχε χωρίςει θ Ξυβζλθ, δεν κα είχε γεννθκεί ο Αντρζασ, 
φυςικά οφτε ο Γιωργάκθσ, και μάλλον δεν κα... μπαίναμε ςτο ΔΡΨ!  Πποροφμε δθλαδι να ποφμε ότι 
καταςτραφικαμε για... γζρου πιδθμα! Θ εξουςία ς’ αυτό τον τόπο «πθδάει» κατά βοφλθςθ και μασ ςτζλνει 
το λογαριαςμό...+ 
40

 άντε κουρζψου: Θ φράςθ μασ ζρχεται απ' το Βυηάντιο και ςχετίηεται με τθ διαπόμπευςθ των τιμωρθμζνων 
(μζκυςοι, αντάρτεσ, μοιχοί, λαμόγια τθσ εποχισ, κλπ) ςτο γάιδαρο καβάλα, όπου τουσ διαπόμπευαν 
χτυπϊντασ τουσ.(slang.gr) 
 
 

http://www.slang.gr/lemma/show/gia_to_gaidaro_kabala_8918
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