
Είναι καιρός να γνωριστούν οι θάλασσες  με τους 

κινδύνους 

Του Κώστα Χατζή 

Θα δθμοςίευα αυτι τθν επιςτολι με τθν προκιρυξθ εκνικϊν εκλογϊν ςτθν, υπό Κατοχι, 

ελλθνικι Επικράτεια. Υςτερα, όμωσ, από το τελευταίο πραξικόπθμα, τθν μετατροπι του υντάγματοσ 

ςε χαρτί τουαλζτασ και τα καραγκιοηιλίκια που τθ ςυνόδευςαν, κάκε θμζρα ςιωπισ κεωρϊ ότι 

αυξάνει τθ ςυνενοχι μου και με απομακρφνει από τθν ςυνείδθςι μου. Είναι ςκλθρό να ςυντάςςεισ 

ζνα κείμενο που δεν φανταηόςουν ποτζ ότι κα γράψεισ. Πόςο μάλλον όταν πριν 2 χρόνια ιςουν ο 

ςυντάκτθσ μιασ επιςτολισ νζων που καλοφςαν τον Αντϊνθ αμαρά να αναγεννιςει τθν Πατρίδα και 

τθν Παράταξι του. Αλλά, όπωσ είπε και ο ίδιοσ, «δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από μία 

ακρωτθριαςμζνθ ςυνείδθςθ». 

Σον τελευταίο 1,5 χρόνο παρακολουκοφμε τθ μακροβιότερθ κεατρικι παράςταςθ που ζχει 

παιχτεί ςτθν ψευδεπίγραφθ Μεταπολίτευςθ. Με ςτόχο τθν υποταγι του ελλθνικοφ λαοφ ςτισ 

απαιτιςεισ των διεκνϊν τοκογλφφων και τθσ παγκόςμιασ Νζασ Σάξθσ, τα δφο κόμματα, με τθ 

ςυνζργεια ι τθν ανοχι των υπολοίπων, ςκθνοκζτθςαν τθ φαρςοκωμωδία του Μνθμονίου, 

γνωρίηοντασ τισ τραγικζσ ςυνζπειζσ του και τθν απϊλεια εκνικισ ανεξαρτθςίασ. Σθσ εκνικισ 

ανεξαρτθςίασ που κυςιάηεται ςτο βωμό 7 τραπεηϊν που διοικοφν τον κόςμο και μετονομάςτθκαν ςε 

«αγορζσ» για να μθν τισ αναγνωρίηουν οι πολίτεσ (Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, 

Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS). Βζβαια, για τθν εκνοπροδοτικι, εμετικι μαριονζτα που ζπαιηε το 

ρόλο του Πρωκυπουργοφ και ονομάηεται Γιϊργοσ Παπανδρζου, κάτι τζτοιο ιταν απολφτωσ 

αναμενόμενο. Λιγότεροι, όμωσ, φαντάηονταν ότι ςτο ζργο ξεπουλιματοσ τθσ εκνικισ μασ υπόςταςθσ 

κα είχε ςυμπρωταγωνιςτι τον Αρχθγό τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ, με τον οποίο ζπαιξαν «τον 

κακό και τον καλό μπάτςο», τον κακό που φζρνει τα μνθμόνια και τον καλό που υποδφεται ότι δεν τα 

κζλει. Γιατί οι μάςκεσ τθσ προδοςίασ δεν ζπεςαν με τθ ςυγκυβζρνθςθ. Είχαν πζςει πολφ νωρίτερα : 

  Με τθν καταψιφιςθ του αρχικοφ Μνθμονίου, από τθν αςφάλεια που παρείχε το νοφμερο των 151 

βουλευτϊν. Γιατί αν, τότε, ο Αντϊνθσ αμαράσ ηθτοφςε εκείνοσ τθν υπερψιφιςθ με 180, λόγω 

εκχϊρθςθσ εκνικισ κυριαρχίασ, και το καταψιφιηε, δε κα είχαμε φτάςει εδϊ. Όχι μόνο δεν το ζκανε, 

αλλά προςπακοφςε να το αποφφγει με κάκε τρόπο. 

  Ζπειτα, αποδζχκθκε το πλαςτό χρζοσ ςτο ςφνολό του και αναγνϊριςε το Μνθμόνιο ωσ νόμιμο με 

τθν κυνικι διλωςθ πωσ «θ Ελλάδα κα τθριςει και κα ςεβαςτεί τισ υπογραφζσ τθσ», πετϊντασ τον 

αντιμνθμονιακό του μανδφα (1 Νοεμβρίου 2010). Και καταψιφιςε ςτθ Βουλι τθν πρόταςθ για 

ςφςταςθ επιτροπισ λογιςτικοφ ελζγχου του δθμοςίου χρζουσ. Κανονικά θ κουβζντα τελειϊνει εδϊ. 

Άςχετα αν θ κοροϊδία ςυνεχίςτθκε για πολφ ακόμα. 

  υνεχίςτθκε με τισ γενικόλογεσ προτάςεισ τθσ ΝΔ για τθν οικονομία που, ανάκεμα κι αν κατάλαβε 

κανείσ πϊσ κα φζρουν ανάπτυξθ. Χορτάςαμε, όμωσ, από επικοινωνιακά ςλόγκαν όπωσ 

«επανεκκίνθςθ», «λάκοσ ςυνταγι», «άλλο μείγμα». Και βζβαια ςτο «Ηάππειο 2» δεν ακοφςαμε πλζον 

τίποτα εναντίον του Μνθμονίου, πζρα από το παραμφκι τθσ επαναδιαπραγμάτευςθσ. (12 Μαΐου 

2011). 



  Σο καλοκαίρι που πζραςε ζκανε πρόβα ςυγκυβζρνθςθσ (15 Ιουνίου 2011) και ςτθ ςυνζχεια ο 

Αντϊνθσ αμαράσ νομιμοποίθςε το δεφτερο Μνθμόνιο, που τάχα είχε καταψθφίςει, ψθφίηοντασ τα 

μιςά ςχεδόν άρκρα του «εφαρμοςτικοφ» νόμου. Λίγο μετά ζβαλε φαρδιά-πλατιά τθν υπογραφι του 

ςτθν εκποίθςθ του εκνικοφ πλοφτου ςε εξευτελιςτικό αντίτιμο, ορίηοντασ εκπρόςωπο τθσ Ν.Δ. ςτο 

Σαμείο «Αξιοποίθςθσ» Δθμόςιασ Περιουςίασ (Ιοφλιοσ 2011). Σαυτόχρονα, τα «παπαγαλάκια» τθσ 

υγγροφ ζβγαηαν γραφικό το μόνο βουλευτι που μιλοφςε για τα CDS. Όςο για εκλογζσ, φςτερα από 

μινεσ εκκωφαντικισ ςιωπισ, τισ ηιτθςε…μζςα από τα δόντια και αφοφ πρϊτα το είχαν κάνει μζχρι και 

οι Οικολόγοι Πράςινοι, ίςωσ και ο Βαςίλθσ Λεβζντθσ. 

  τθ φετινι ΔΕΘ, ενϊ είχε επιβλθκεί το αντιςυνταγματικό χαράτςι ακινιτων, προτίμθςε να επιτεκεί 

ςτον Φωτόπουλο, ςυνδράμοντασ τον πρϊτο κατοχικό Πρωκυπουργό ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

«πράςινων» ςυντρόφων του. Αλλά για το ίδιο το χαράτςι αρκζςτθκε ςτο «Δε λζω μθν πλθρϊνετε, δεν 

είμαι υπζρ κανενόσ “δεν πλθρϊνω”, αλλά ξζρω πωσ δε μπορείτε», δθλ. δυο φορζσ κουκιά με λάδι και 

καμία δζςμευςθ. (επτζμβριοσ 2011). 

  Για να φτάςουμε ςτον εξευτελιςμό των τελευταίων θμερϊν, κατά τθν οποίo θ διαδρομι υγγροφ-

Βουλι-Μαξίμου-Προεδρικό Μζγαρο πρζπει να ςτρϊκθκε με τα ακριβότερα χαλιά για να φιλοξενιςει 

τισ κωλοτοφμπεσ που δεν προλαβαίναμε να μετράμε. Θ αναλυτικι περιγραφι περιττεφει, αρκεί θ 

τθλεγραφικι αναφορά : Διαρροζσ για καταψιφιςθ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ ελεγχόμενθσ 

χρεωκοπίασ. Βαψομαλλιάδεσ που εξομοίωναν τθ ςυγκυβζρνθςθ με χοφντα. Αμθχανία και τρόμοσ ςτθν 

απειλι Βενιηζλου για υπερψιφιςθ με 180 βουλευτζσ. Απόρριψθ μετά βδελυγμίασ του 

δθμοψθφίςματοσ που κα ζδινε το λόγο ςτο λαό και κα απαιτοφςε ξεκάκαρθ κζςθ από τθ Ν.Δ.. Κι 

φςτερα ΝΑΙ ςτθν ελεγχόμενθ χρεωκοπία χωρίσ να είναι, καν, γνωςτό το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ. ΝΑΙ 

ςτθ ςυγκυβζρνθςθ με τουσ αρχιπροδότεσ. Και μετά, ΝΑΙ ςτθν παρατεταμζνθ κθτεία τθσ. ΝΑΙ ςτθ 

ςυμμετοχι πολιτικϊν ςτελεχϊν. ΝΑΙ ςτον δοτό, δεφτερο κατοχικό πρωκυπουργό Λουκά Παπαδιμο, 

τον διοικθτι τθσ ΣτΕ επί ςκανδάλου χρθματιςτθρίου και επί παραποίθςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων, τον 

άνκρωπο των τραπεηϊν που οδθγοφν τα ζκνθ ςτθν εξακλίωςθ, τον εκλεκτό τθσ διαπλοκισ, του θμίτθ 

και του Σριςζ. Σου ίδιου Σριςζ που μζχρι το 2009 ο Αντϊνθσ αμαράσ κατακεραφνωνε, προφορικά και 

γραπτά, για τθ κθλιά που βάηει ςτο λαιμό τθσ Ευρϊπθσ. Με λίγα λόγια, ΝΑΙ ςτθν ταφόπλακα τθσ 

Πατρίδασ και τθν εγκακίδρυςθ οικονομικϊν δολοφόνων ςτθ χϊρα. Κι φςτερα απ’ όλα αυτά, ζνα 

διάγγελμα από το οποίο ζλειπαν οι χάντρεσ και τα κακρεφτάκια, μια που μάλλον απευκυνόταν ςε 

ικαγενείσ. 

 

Υςτερα από τα παραπάνω, είναι λογικό να ζχει χάςει τθν εμπιςτοςφνθ τθσ κοινωνίασ. 

Συγχάνει, όμωσ, αποδοχισ, από κάκε λογισ νταβατηιδεσ, ξζνουσ, εγχϊριουσ και κομματικοφσ. Δεν 

ξζρω αν θ περίοδοσ τθσ «πολιτικισ εριμου» ι θ φιλοδοξία τθσ πρωκυπουργίασ μείωςαν τισ 

αντιςτάςεισ του. Πϊσ αλλιϊσ, όμωσ, να εξθγθκοφν τα παρακάτω : 

  Παρζδωςε τθ διοίκθςθ και τθ νομι εξουςίασ εντόσ Ν.Δ. ςε μια πολιτικι ςυμμορία που κατζλαβε 

ςχεδόν όλεσ τισ κζςεισ-κλειδιά. Δεν αναφζρω ονόματα, όχι από φόβο, αλλά για να μθν αποκτιςουν 

περιςςότερθ αξία απ’ όςθ τουσ πρζπει. Άλλωςτε τουσ γνωρίηει μζχρι και το τελευταίο μζλοσ Σοπικισ 

με τα παρατςοφκλια «κυανόκρανοι», «golden boys» ι «πράκτορεσ». Και απ’ ότι δείχνει με τουσ ίδιουσ 

ςκοπεφει να διοικιςει και τθ χϊρα. 



  Ιδιαίτερθσ αναφοράσ χριηει ο διευκυντισ του γραφείου του κ. Αρβανιτόπουλοσ. Ο άνκρωποσ που 

από το…πουκενά επεβλικθ ςτισ 30/11/09 όχι μόνο ςτθ Ν.Δ., αλλά και ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ εν 

γζνει. Ο διευκυντισ που τον περαςμζνο Αφγουςτο, κατά τισ διαρροζσ, αποχωροφςε, αλλά τελικά δεν 

αποχϊρθςε ποτζ, ςαν ζνα…αόρατο μακρφ χζρι να τον κράτθςε ςτθ κζςθ του. Ο κακθγθτισ τθσ 

Παντείου και πλζον αν. υπουργόσ Παιδείασ (ς.ς. φαντάηομαι χαρά τα πουλζν, κ. κακθγθτά) που 

πικανολογϊ ότι απαντά ςτουσ «ακραίουσ» κφκλουσ, που χαρακτθρίηουν το ρόλο του ςκοτεινό και 

εκνικά επικίνδυνο, με ζνα αντίςτοιχο «Εκνικιςτζσ Αντϊνθ μου, εκνικιςτζσ…» 

  Χαρακτθριςτικι είναι θ επιλογι «ςυμφιλίωςθσ» τθσ Ν.Δ. με τουσ εμετικοφσ διαδικτυακοφσ υβριςτζσ 

του Προζδρου τθσ κατά τθν εςωκομματικι μάχθ και θ μετατροπι τουσ ςε θμιεπίςθμα παραπολιτικά 

γραφεία τφπου και ςε όργανα λάςπθσ χωρίσ φίμωτρο. Όπωσ ακόμα χαρακτθριςτικότερθ είναι θ 

πρωτοφανισ εικόνα Προζδρου τθσ Ν.Δ. να ομιλεί ςε διαφθμιςτικό event που «βαφτίςτθκε» φεςτιβάλ 

κομματικισ νεολαίασ και ςτθν «πλάτθ» του βιματοσ να μοςτράρονται κανάλια και ιδιωτικζσ εταιρείεσ 

(επτζμβριοσ 2010). 

  Φυςικά, για τα κανάλια των «νταβατηιδων», ο Πρόεδροσ τθσ Ν.Δ. δε μίλθςε ποτζ, για τισ 

παράνομεσ άδειεσ λειτουργίασ τουσ και τα εκατομμφρια χρζθ ςε δθμόςιο και αςφαλιςτικά ταμεία. 

Κςωσ γι’ αυτό τον βλζπουν με…ςυμπάκεια οι Μάκθδεσ, οι Λάκθδεσ, οι Θζμοι και ο εκνικόσ εργολάβοσ 

κ. Μπόμπολασ. Ο τελευταίοσ, βζβαια, ζχει ακόμα ζνα λόγο : Σθν αποκιρυξθ εκ μζρουσ τθσ Ν.Δ., τόςο 

του κινιματοσ των διοδίων, όςο και αυτοφ τθσ Κερατζασ, περιπτϊςεισ αςφλλθπτθσ παρανομίασ και 

κλοπισ εισ βάροσ τθσ χϊρασ και των πολιτϊν τθσ. 

  Ζςτω και κατά ςφμπτωςθ -;-, ο Αντϊνθσ αμαράσ τίμθςε τον ζνα χρόνο ςτθν αρχθγία του κόμματοσ 

με ομιλία ςτο Ελλθνοαμερικάνικο Επιμελθτιριο (29 Νοεμβρίου 2011). Αλικεια, πόςο αφελείσ 

ιμαςταν όςοι νομίηαμε πωσ κα το γιορτάςει ανοίγοντασ τθν πόρτα του γραφείου του ςτουσ απλοφσ 

ανκρϊπουσ που του ζδωςαν εκείνθ τθ ςυντριπτικι νίκθ ; Και πόςο αφελζςτεροι όςοι περίμεναν ότι 

αντί για τουσ Πρετεντζρθδεσ, τισ Παναγιωταρζεσ, τουσ Παπαγιάννθδεσ και άλλουσ εκπροςϊπουσ τθσ 

εντίμου δθμοςιογραφίασ, κα ξεναγοφςε ςτα νζα γραφεία τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ που 

ςτάκθκαν με τισ ϊρεσ ςτισ ουρζσ για να τον εκλζξουν ; (Φεβρουάριοσ-Μάρτιοσ 2011). 

  Δε μπορεί να ξεχαςτεί το κουκοφλωμα του ςκανδάλου SIEMENS με διακομματικι ςυμφωνία, που 

επιτρζπει ςε Σςουκ(ρ)άτουσ να κυκλοφοροφν ελεφκεροι. (Ιανουάριοσ 2011) 

  Όπωσ δε μπορεί να ξεχαςτεί θ ςυμφωνία τθσ Ν.Δ. ςτθν κρατικι επιχοριγθςθ προσ το Μζγαρο 

Μουςικισ φψουσ 90 εκατ. ευρϊ για κάλυψθ χρεϊν, τθν ϊρα που εξακλιϊνονται οι μιςζσ ελλθνικζσ 

οικογζνειεσ (Μαρτιοσ 2011). Μπορεί, όμωσ, ζτςι να εξθγθκεί θ φθμολογοφμενθ κζςθ ςυμβοφλου του 

Αντϊνθ αμαρά ςτον υιό Ψυχάρθ (Οκτϊβριοσ 2011) και θ παραχϊρθςθ από Σο Βιμα του κεντρικοφ 

άρκρου ςτον Πρόεδρο τθσ Ν.Δ. (2 Οκτωβρίου 2011), όπωσ το ίδιο είχε ςυμβεί και με το γιο τθσ 

Μαργαρίτασ, όταν οι νταβατηιδεσ αποφάςιςαν πωσ ιρκε θ ϊρα να γίνει πρωκυπουργόσ. 

  Αντίςτοιχα ςυνεκτικι φαίνεται και θ ςχζςθ άλλων δφο γεγονότων. τισ 8/3/11 ο κ. τυλιανίδθσ, ο 

δελφίνοσ βεβαίωσ βεβαίωσ, ςυμμετζχει ςε εκδιλωςθ του οργάνου τθσ Νζασ Σάξθσ που λζγεται 

ΕΛΙΑΜΕΠ, χρθματοδοτοφμενο από ιδρφματα του παγκόςμιου τοκογλφφου και υποςτθρικτι τθσ 

ςκοπιανισ προπαγάνδασ Σηορτη όροσ. τισ 4/4/11 ο όροσ ςυναντιζται επιςιμωσ με τον πρϊτο 

κατοχικό πρωκυπουργό και ο Αντϊνθσ αμαράσ που γνϊριςε «πολιτικι ζρθμο» για το κοπιανό, αντί 

να ςυγκεντρϊςει τουσ Νεοδθμοκράτεσ ζξω από το Μαξίμου και να διϊξουν με κλωτςιζσ το λαμόγιο 

από τθ χϊρα, δε βγάηει οφτε ανακοίνωςθ, κοινϊσ «ποιεί τθν νιςςαν».  



  Ανακοίνωςθ, όμωσ, ζβγαλε θ Ν.Δ. για τα τθλεφωνικά ςυγχαρθτιρια που ζδωςε ο Αντϊνθσ αμαράσ 

ςτον τότε αρχθγό τθσ ΕΛ.Α. Λευτζρθ Οικονόμου για τισ επιτυχίεσ του ϊματοσ (21 Μαΐου 2011). Ο 

οποίοσ μζςα ςε ζνα βράδυ άλλαξε καρζκλα και από ζνςτολοσ ζγινε Γ.Γ. Δθμοςίασ Σάξθσ (18 

Οκτωβρίου 2011). τον οποίο οι γραφικοί ςυνωμοςιολόγοι εφχονται και εισ παγκόςμια ανϊτερα. 

«Εκνικιςτζσ Αντϊνθ μου, εκνικιςτζσ». 

  Από τθν άλλθ, θ Ν.Δ. δεν ιταν κακόλου λαλίςτατθ για τα ςενάρια δολοφονίασ από ξζνεσ μυςτικζσ 

υπθρεςίεσ του προθγοφμενου Αρχθγοφ τθσ και πρωκυπουργοφ. Δεν τα απαξίωςε, δεν τα υιοκζτθςε, 

οφτε διζρρευςε ότι τα εξετάηει. Σο ίδιο ζπραξε και για τα αμερικάνικα wikileaks (Ιοφνιοσ-επτζμβριοσ 

2011), που εμφανίηουν ςτελζχθ με παρελκόν, παρόν και απ’ όςο φαίνεται μζλλον ςτο κόμμα, ωσ 

ςυνομιλθτζσ τθσ Πρεςβείασ και τισ…πιζςεισ που ςυμφϊνθςαν να αςκιςουν ςτον τότε πρωκυπουργό 

για αλλαγι πολιτικισ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, ςτισ οποίεσ απ’ ότι φάνθκε εκείνοσ υπζκυψε, ζςτω 

διά τθσ φυγισ. 

  Σζλοσ, τθν ίδια μονότονθ ςιωπι επιδεικνφει μζχρι ςιμερα θ Ν.Δ. και για το  ςκάνδαλο τθσ PROTON 

BANK, ιδιοκτθςίασ Λαυρεντιάδθ, ενόσ επιχειρθματία-;- που εξαφανίςτθκε με τον ίδιο πομπϊδθ τρόπο 

που εμφανίςτθκε και ςάρωνε τα πάντα. 

  Υςτερα από όλα αυτά, μόνο αναπάντεχθ δεν ιταν, αν και κλιβερι, θ απάντθςθ άλλα αντ’ άλλων του 

Αντϊνθ αμαρά ςτισ 13/9/2011 και θ αποςτροφι «δε κ’ αςχολθκϊ με τα παλιά», ςτθ μοναδικι 

αιχμθρι ερϊτθςθ ςτθ ΔΕΘ για τθ διαπλοκι ςτθ χϊρα (ς.ς. αδιαφορϊ για τα κίνθτρα του 

δθμοςιογράφου Βλάχου, του αποδίδω εφςθμα για τθν ερϊτθςθ). 

 

Με τον ίδιο προδοτικό τρόπο κινικθκε «αντιπολιτευτικά» θ Ν.Δ. και ςε οποιοδιποτε άλλο 

ηιτθμα απαιτείτο ςκεναρι ςτάςθ: 

  Σο πρϊτο δείγμα ιταν θ χλιαρι αντίδραςθ ςτθ νομιμοποίθςθ των λακρομεταναςτϊν (Μάρτιοσ 

2010), όταν αρκζςτθκε ςτθν υπόςχεςθ κατάργθςθσ όταν πάρει τθν εξουςία, ενϊ όφειλε να ξεςθκϊςει 

τον κόςμο και να κατακζςει μομφι εναντίον μιασ κυβζρνθςθσ που αλλοίωςε με νόμο, όχι απλά το 

εκλογικό ςϊμα, αλλά τον εκνικό ιςτό τθσ χϊρασ. Από τότε, κι αφοφ θ κρίςθ επιδεινϊνει το πρόβλθμα, 

θ Ν.Δ. παρατθρεί τα κακθμερινά αςτυνομικά δελτία που αναφζρουν ζνοπλεσ λθςτείεσ, ξεκλθρίςματα 

οικογενειϊν και βιαςμοφσ γυναικϊν μπροςτά ςτουσ άντρεσ και τα παιδιά τουσ από δίποδα Ορκ (ς.ς. 

προσ ευαίςκθτουσ αντιρατςιςτζσ : τουσ ίδιουσ χαρακτθριςμοφσ αποδίδω ςε κάκε ομοεκνι που 

προβαίνει ςε τζτοιεσ πράξεισ. Μόνο που τα ςτοιχεία, όςο κι αν αποκρφπτονται, είναι ςυντριπτικά για 

τουσ αλλοεκνείσ).  

  Τπερψιφιςε το νόμο 3849/10 που απαλλάςςει πολιτικοφσ, δικαςτζσ και δθμόςιουσ λειτουργοφσ 

από ποινικζσ κυρϊςεισ για παράνομα οικονομικά οφζλθ και επιςτροφι των κλεμμζνων (26 Μαΐου 

2010). 

  Δεν επζμεινε, παρά επιδερμικά, για τθν ζγκαιρθ ανακιρυξθ ΑΟΗ, που αποτελεί τεράςτιο «χαρτί» 

για τθν οικονομικι και τθν εξωτερικι πολιτικι τθσ χϊρασ (Ιανουάριοσ 2011). 

  «Κατάπιε αμάςθτθ» τθ μπίηνα του ΠΑΟΚ με τθ διαχείριςθ δθμοςίου χριματοσ και κζςεων 

εργαςίασ από εκατοντάδεσ ΜΚΟ (Ιοφνιοσ 2011). Κςωσ για να προςτατεφςει κάποια δικά τθσ 

προβεβλθμζνα ςτελζχθ που κρφβουν «ςκελετοφσ ςτθ ντουλάπα» από τθν διακυβζρνθςθ 2004-2009, 

όταν θ φάμπρικα των ΜΚΟ ηοφςε και βαςίλευε. 



  Ψιφιςε υπζρ τθσ ανζγερςθσ τεμζνουσ ςτθν Ακινα. Όχι τηαμιοφ, τεμζνουσ, δθλ. χϊρου όπου, εκτόσ 

τθσ προςευχισ, γίνεται κατιχθςθ για τθν επικετικι εξάπλωςθ του Ιςλάμ. 

  τθ ΔΕΘ, ο Αντϊνθσ αμαράσ δεςμεφτθκε ότι ωσ πρωκυπουργόσ κα ελζγξει το πόκεν ζςχεσ των 

προθγοφμενων πρωκυπουργϊν, υπουργϊν και υφυπουργϊν (επτζμβριοσ 2011). Και καλά ζκανε. 

Γιατί, όμωσ, δεν ςυμπεριζλαβε και τουσ Γ.Γ. Περιφερειϊν και Τπουργείων, που επίςθσ διαχειρίςτθκαν 

πακτωλοφσ κοινοτικοφ και δθμοςίου χριματοσ; Μιπωσ για να μθν αναταράξει τθν αδιάκοπθ πορεία 

κάποιων προσ το κοινοβοφλιο και τουσ κυβερνθτικοφσ κϊκουσ ; 

  Εν κατακλείδι, θ τακτικι που επζλεξε ο Αντϊνθσ αμαράσ, όπωσ κι οι προθγοφμενοι, ιταν αυτι του 

«ωρίμου φροφτου». Μόνο που επειδι οι ςυνκικεσ είναι χειρότερεσ από κάκε άλλθ φορά, αυτι θ 

επιλογι κατζςτθςε τθ Ν.Δ. τθν πιο ςικζ αξιωματικι αντιπολίτευςθ που γνϊριςε θ χϊρα. Απόδειξθ, ότι 

δεν τόλμθςε οφτε μία φορά να διοργανϊςει μια ςυγκζντρωςθ και να βγάλει τον κόςμο ςτουσ 

δρόμουσ, μθν τυχόν και αλλοιϊςει τον αςτικό-ςυςτθμικό χαρακτιρα του κόμματοσ. Δεν ζκανε δθλ. ωσ 

Αρχθγόσ αυτό που ζκανε, δφο φορζσ, ακόμα και ο προαιϊνιοσ εςωκομματικόσ μασ αντίπαλοσ, ο 

«ςϊγαμπροσ» τθσ Ν.Δ., ο ςυςτθμικόσ Επίτμοσ και ςθμερινόσ πανελίςτασ του Παπαχελά. Ναι, για το 

Μθτςοτάκθ θ αναφορά, που είχε οργανϊςει ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ για τθν χουντοΠΑΟΚικι ΕΡΣ 

(1 Δεκεμβρίου 1984) και ςυλλαλθτιριο με αίτθμα εκλογζσ (2 Ιουνίου 1987). Σο ςθμερινό, όμωσ, άνευ 

προθγουμζνου ξεποφλθμα τθσ χϊρασ δεν ζχρθηε ςυλλαλθτθρίου…Βζβαια, αν θ Ν.Δ. τολμοφςε, ωσ 

κυβζρνθςθ, να πράξει το 1/10 όςων ζπραξε θ κατοχικι κυβζρνθςθ ΠΑΟΚ, είναι ςίγουρο πωσ κα 

είχαμε εμφφλιο πόλεμο. Αλλά φαίνεται ότι αυτά είναι ψιλά γράμματα….Κι ζτςι, οι δυςτυχείσ οπαδοί 

τθσ από δω πλευράσ, ζφταςαν ςτο ςθμείο να περιμζνουν κάκε εμφάνιςθ του Αλζξθ Σςίπρα ςτθν 

τθλεόραςθ για να ακοφςουν πατριωτικό-!-, αντιμνθμονιακό, ριηοςπαςτικό λόγο. Κι αν κάποιοι 

ξεχάςουν το Δεκζμβρθ του ’08, τθν υποςτιριξθ ςτουσ αναρχικοφσ και τα ςταλινικά γκρουποφςκουλα 

που κουβαλά-κατ’ ανάγκθ;- μαηί του, μπορεί να τον ψθφίςουν κιόλασ. 

 

Βζβαια, υπάρχουν και κζματα κομματικισ φφςεωσ που αδυνατίηουν τθν θγετικι φιγοφρα του 

Αντϊνθ αμαρά. Μπροςτά ςε όςα τραγικά ςυμβαίνουν ςτθ χϊρα, κακίςτανται επουςιϊδθ, ίςωσ 

αςιμαντα. Επιλζγω, όμωσ, τθν καταγραφι τουσ για να μθ κεωρθκεί ότι περνοφν απαρατιρθτα και 

επειδι ενιςχφουν τθν αναντιςτοιχία λόγων και πράξεων : 

  Ανζκοψε τθν κινθματικι λογικι για ςαρωτικζσ αλλαγζσ που είχε αναπτυχκεί με τθν εκλογι του, 

βάηοντασ τουσ Νεοδθμοκράτεσ ςε «καταςτολι» για 8 μινεσ, με πρόςχθμα το υνζδριο που κα άλλαηε 

τα πάντα. Και τελικά, ςυμμετείχαμε ςε ζνα επικοινωνιακό πανθγφρι, με τισ παρελκοντικζσ πρακτικζσ 

και τα κλειςτά δωμάτια μαγειρζματοσ (Ιοφλιοσ 2010). Σα ίδια ζγιναν και ςτα κατά τόπουσ όργανα και 

ςε ςυνδυαςμό με τθ μθδενικι αλλαγι ςτον τρόπο λειτουργίασ, θ κομματικι οργάνωςθ γνωρίηει τθν 

πλιρθ απαξίωςθ ςτθν Περιφζρεια. Αυτό ζλειπε, άλλωςτε, να κιχτεί θ πρωτοκακεδρία των βουλευτϊν 

και των γραφείων τουσ…. 

  Σα κεντρικά όργανα ςυνεδριάηουν με απελπιςτικι ςυχνότθτα και με όρουσ επικφρωςθσ, χωρίσ να 

αποφαςίηουν για τίποτα. Όπωσ παλιά δθλαδι. 

  Οι αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ ζδωςαν πολλά μθνφματα (Νοζμβριοσ 2010). Γόνοι και επίγονοι 

αναβαπτίςτθκαν από τον πολιτικό που εξελζγθ κόντρα ςτθν οικογενειοκρατία, θ οποία ενιςχφει 

δυνάμεισ με φόντο τισ επερχόμενεσ εκνικζσ εκλογζσ. Πϊσ να αντιςτακείσ π.χ. ςτο τεράςτιο πολιτικό 

μζγεκοσ του Απόςτολου και του Χριςτου, οι οποίοι, κατά τα Wilikeaks, «κάρφωναν» τον 
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Πάτρα, Θεςςαλονίκθ), όςοι τον υποςτιριξαν άδολα και από τθν πρϊτθ ςτιγμι, αντιμετωπίηονταν ωσ 

μιάςματα για να μθν παρεξθγθκοφν οι «καβαλάρθδεσ του ςίγουρου αλόγου», τα παιδιά των deals. 

Και βζβαια, πϊσ να ξεχαςτοφν τα χιλιάδεσ ευρϊ που δαπανικθκαν για να διαςωκοφν επικοινωνιακά 

ατυχείσ επιλογζσ, τθν ϊρα που το κόμμα ηθτοφςε, εν μζςω φορολογικισ λαίλαπασ, 20 ευρϊ από κάκε 

μζλοσ; 

  Μιλϊντασ για επικοινωνία, αυτι γνωρίηει τθν απόλυτθ αποκζωςθ, άςχετα αν το 2009 ο Αντϊνθσ 

αμαράσ φϊναηε, ορκά, για επαναφορά τθσ ιδεολογίασ ςτο προςκινιο. «Διαγωνιςμοί» για γελοία 

ςθματάκια, forums, τθλεδιαςκζψεισ, πιγκ-πογκ, όλεσ οι ςυνταγζσ αλά Ομπάμα. Κάποια «φωτεινά 

μυαλά» δε δίςταςαν να μετατρζψουν μάλιςτα τθν ιςτοςελίδα τθσ Ν.Δ. ςε «ςοφπερ-Κατερίνα» και μασ 

καλοφςαν να κλικάρουμε ςυνεχϊσ για να κερδίςουμε μια ςυνάντθςθ, όχι με το άκθ Ρουβά, αλλά με 

τον Πρόεδρο (Φεβρουάριοσ 2011). 

  Σθν οποία επικοινωνία, (ς.ς. απαραίτθτθ ωσ ζνα βακμό), ςχεδιάηουν…επαγγελματίεσ του είδουσ, οι 

professional Politics, αυτοί που αντικατζςτθςαν τουσ Λοφλθδεσ και λοιποφσ τθσ περαςμζνθσ αρχθγίασ. 

Αυτοί που, εδϊ και χρόνια, μποροφν να πλαςάρουν τα ίδια γραφιςτικά και τα ίδια ςλόγκαν ςε ζνα 

κόμμα και ζνα ςαλάμι. Και αυτοδιαφθμίηονται ςε παραπολιτικά site-γραφεία τφπου τθσ Ν.Δ. που 

προαναφζρκθκαν.  Φαίνεται αυτό το κόμμα ζχει ςτο DNA του να απαξιϊνει τα ςτελζχθ του γι’ αυτι τθ 

δουλειά. Και τα αποτελζςματα το δικαιϊνουν τόςο πολφ, ϊςτε θ αλφαβιτα του Νεοδθμοκράτθ είναι 

το επικοινωνιακό ζλλειμμα. 

  Από τθν άλλθ, το ιδεολογικό think tank τθσ Ν.Δ., παραδόκθκε ωσ λάφυρο ςε αυτοφσ που 

ειρωνεφονταν τον Πρόεδρο για τισ αναφορζσ ςε εκνικά δάκρυα και ςτα «παιδιά» τουσ που τον 

αποκαλοφν «πολιτικό απολίκωμα». Κι ζτςι, θ χϊρα καίγεται και το Ινςτιτοφτο ςυνεχίηει το μακάριο 

φπνο των προθγοφμενων χρόνων, πάντα υπό τθν υψθλι εποπτεία του κ. Κακθγθτι. 

  Σο ιδεολογικό κενό, ίςωσ εν μζρει, να καλφφκθκε από το αξιόλογο εν τθ γενζςει του, διαδικτυακό 

anti-όργανο του Προζδρου. Όμωσ θ αποκρουςτικι και υποτιμθτικι προσ τον κοινό νου 

προςωπολατρεία και δικαιολόγθςθ κάκε κωλοτοφμπασ και θ αποκάλυψθ τθσ τακτικισ «πουλάμε 

ςτουσ ιδεολόγουσ πατριωτικά όμορφα λόγια ςτο διαδίκτυο και δίνουμε ςτθ ςυμμαχία “των 

προκφμων” τθ λιψθ των αποφάςεων» κατζςτθςαν αναξιόπιςτο το όλο εγχείρθμα. 

  Με όλα αυτά, δεν είναι παράξενο που πλθκαίνουν οι φωνζσ που λζνε ότι ζξω από τθ υγγροφ, δεν 

υπάρχει Ν.Δ. Μόνο που ακόμα κι εκεί βαςιλεφουν οι δυνάμεισ του ςκοταδιςμοφ. Οι διαδρομιςτζσ, οι 

κομιςάριοι, οι παραγοντίςκοι, και οι αποτυχθμζνοι υπουργοί με το φφοσ χιλίων καρδιναλίων. 

Αντίκετα, οι λίγοι ζντιμοι, ταπεινοί και εκνικά ςκεπτόμενοι καπελϊκθκαν, απομακρφνκθκαν 

διακριτικά ι υποβιβάςτθκαν ςτα υπόγεια, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αν λοιπόν αυτό είναι το 

κόμμα των αξιϊν και των αξίων που ευαγγελιηόταν ο Αντϊνθσ αμαράσ, τότε ζχουμε διαφορετικζσ 

προςλαμβάνουςεσ και για τισ αξίεσ και για τα κριτιρια όςων τισ εφαρμόηουν. Εκτόσ κι αν, όπωσ 

ακοφγεται, επικράτθςε θ άποψθ «πρϊτα κα γίνουμε κυβζρνθςθ και μετά κα φτιάξουμε το κόμμα». 

Μόνο που αυτά μασ τα’ παν κι άλλοι. Οι οποίοι, τουλάχιςτον, ωσ υποψιφιοι αρχθγοί δεν ζλεγαν «Αν 

δεν είμαςτε άξιοι να φτιάξουμε το ςπίτι μασ, πϊσ κα διεκδικιςουμε τθν εξουςία ;» 

 

Σζλοσ, οφείλω να επιςθμάνω και δφο κζματα ιςχυρϊν ςυμβολιςμϊν : 



  Κάκε πολιτικόσ κρίνεται βραχυπρόκεςμα από τισ εκλογζσ και μακροπρόκεςμα από τθν Ιςτορία. Όςο 

κακό, λοιπόν, ζκαναν και κάνουν οι «καραμανλικοί» ςτον Καραμανλι, άλλο τόςο κάνουν ςτον Αντϊνθ 

αμαρά κάποιοι «ςαμαροφφλακεσ» που αςχολοφνται ςυνεχϊσ με τον προθγοφμενο Αρχθγό, 

προςπακοφν με το ςτανιό να τον αποςτρατεφςουν, προτείνοντασ τον ακόμα και για Πρόεδρο τθσ 

Δθμοκρατίασ και βγάηουν απίςτευτο κόμπλεξ εναντίον του. Είναι, δε, κωμικό να απαξιϊνεται ο 

Καραμανλισ, αλλά τα περιςςότερα λαμόγια που είχε επιλζξει και ςυνετζλεςαν αποφαςιςτικά ςτθν 

αποκακιλωςι του, να βαςιλεφουν επί θμερϊν αμαρά. Ο Καραμανλισ τα πλιρωςε τα τραγικά λάκθ 

του, όπωσ «πλιρωςε» ςε…ξζνο νόμιςμα κάποιεσ θμιτελείσ εκνικζσ επιλογζσ. Προσ γνϊςθ και 

ςυμμόρφωςθ αυτά, από κάποιον που δε διλωςε ποτζ «καραμανλικόσ», οφτε όταν τζτοιοι διλωναν 

και τα ςκλθρότερα «ντοράκια» και επικρίκθκε πολλάκισ γι’ αυτό. Αλλά διζκεςε όλεσ του τισ μικρζσ 

δυνάμεισ ςτθν υποςτιριξι του, ζςτω κι αν οι ςτιγμζσ υπερθφάνειασ ιταν ελάχιςτεσ και οι 

απογοθτεφςεισ αμζτρθτεσ, από το «βαςικό μζτοχο» μζχρι τον τρόπο εξόδου του. 

  τισ 31 Μαΐου 2011 ο Αντϊνθσ αμαράσ επιςκζφκθκε τον τάφο του Βενιηζλου, ζπλεξε το εγκϊμιο 

του «μεγάλου Ζλλθνα θγζτθ» και εκκείαςε «τθν τζχνθ τθσ διαπραγμάτευςθσ», όπωσ μετονόμαςε τον 

καιροςκοπιςμό, τθν οςφυοκαμψία και τθ δουλικι εξυπθρζτθςθ των «ςυμμάχων», που διζκριναν τον 

πολιτικό που κατζλαβε τθν εξουςία τρεισ φορζσ, εν μζςω ξζνων λογχϊν. Δεν γνωρίηω αν θ κίνθςθ 

ζγινε για να αυξθκοφν οι ψιφοι ςτθν Κριτθ. Όπωσ και να’ χει, καλϊσ ζπραξε, αν αυτά πιςτεφει. Μόνο 

που ζπρεπε να μασ τα πει πριν κατακζςει τθν υποψθφιότθτα του για τθν αρχθγία. Σον ενθμερϊνω, 

δε, ότι ζνα μεγάλο κομμάτι του κόςμου που τον εξζλεξε, περίμενε να τον δει να κατακζτει ςτεφάνι 

ςτο περιςτφλιο τθσ δολοφονίασ του Κωνοσ Δραγοφμθ, που απζχει καμιά κατοςταριά μζτρα από τθν 

ιςτορικι ζδρα του κόμματοσ. Φαίνεται, όμωσ, ότι οι ιδζεσ και θ ςτάςθ ηωισ που ςυγκίνθςαν τθν 

Πθνελόπθ Δζλτα περιςςότερο από τθν οικογενειακι τθσ πολιτικι παράδοςθ, κρίνονται κατακριτζεσ 

και δεν ζχουν απιχθςθ ςτουσ απογόνουσ τθσ. «Εκνικιςτζσ Αντϊνθ μου, εκνικιςτζσ». 

 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, όποτε κι αν γίνουν οι εκνικζσ εκλογζσ, δε κα ψθφίςω 

Αντϊνθ αμαρά. Άλλωςτε, Πρωκυπουργόσ κα γίνει και χωρίσ τθν ψιφο μου. Οι εξετάςεισ δόκθκαν, 

τισ πζραςε μετ’ επαίνου κι αν χρειαςτεί κα δθμιουργθκεί ζνα ςκθνικό που κα του επιτρζψει να 

ξαναπροβάλει πατριωτικά και θγετικά αντανακλαςτικά, που αυτι τθν ϊρα τίκενται ςε αμφιςβιτθςθ. 

Πρωκυπουργόσ κα γίνει γιατί ζτςι λζνε τα «γραμμζνα». Μόνο που ακριβϊσ αυτά τα «γραμμζνα» 

νομίηαμε ότι πολεμοφςαμε όταν αγωνιηόμαςταν για τθν εκλογι του ςτθν αρχθγία. 

Βζβαια, υπάρχει και θ πικανότθτα όταν ο Αντϊνθσ αμαράσ αναλάβει τισ τφχεσ τθσ χϊρασ, να 

«βγάλει τθ γλϊςςα» ςτουσ ντόπιουσ και ξζνουσ κατακτθτζσ, να αναφωνιςει «ςασ τθν ζφερα» και να 

εξαπολφςει ανθλει πόλεμο εναντίον τουσ, ακολουκϊντασ τα…χλιμιντρίςματα τθσ Ιςτορίασ. Θα 

αποτελζςει τθν πιο λυτρωτικι διάψευςθ μου και κα με μετατρζψει αυτόματα ςε ταπεινό προςκυνθτι 

τθσ εκνικισ και ςτρατθγικισ του ιδιοφυίασ.  Αλλά αυτι θ πικανότθτα φαντάηει ςιμερα λιγότερο 

ιςχυρι, ακόμα κι απ’ τθν ζλευςθ των Ελλοχίμ που κα ςϊςουν τθ χϊρα. Γι’ αυτό και τθν χαρίηω ςτουσ 

εναπομείναντεσ πιςτοφσ τθσ «Ελλάδασ τθσ Ελπίδασ». Σουσ υπενκυμίηω, όμωσ, ζνα λατινικό ρθτό που 

μου δίδαξε πρόςφατα ζνασ ςτενόσ φίλοσ και ςυμμαχθτισ : «Chi di speranza vive disperato muore”» 

δθλ. «Όποιοσ ηει με τθν ελπίδα, πεκαίνει απελπιςμζνοσ». 

 

 



Γνωρίηω πωσ αυτι θ επιςτολι δε κα περάςει απαρατιρθτθ ςε κάποιουσ. 

Οριςμζνοι κα τθ κεωριςουν οριςτικι απαλλαγι από ζναν ακόμα «γραφικό», «εκνικιςτι», 

«ακραίο». Πλανϊνται πλάνθν οικτράν. Θα με βρίςκουν απζναντί τουσ ςυχνότερα από ποτζ, με τισ 

ελάχιςτεσ δυνάμεισ που μπορϊ να αντιπαρατάξω. 

Μερικοί κα τθν αποκαλζςουν πολιτικι αυτοκτονία και καταδικαςτικι για κάκε ςκζψθ 

πολιτικισ καριζρασ ι μελλοντικισ «αξιοποίθςθσ». Σουσ απαντϊ ότι αν οι καριζρεσ χτίηονται διά τθσ 

ςιωπισ τισ επιςτρζφω ςτα μοφτρα τουσ κι αν ζτςι νοείται θ «αξιοποίθςθ», τότε «γαμϊ τα υπουργεία 

τουσ», που λζει και το άςμα. 

Σζλοσ, κάποιοι κα λυπθκοφν πραγματικά, νομίηοντασ ότι εγκαταλείπω τουσ κοινοφσ αγϊνεσ 

ετϊν. Επειδι είναι οι μόνοι που με ενδιαφζρουν, τουσ διαβεβαιϊ ότι αργά ι γριγορα κα 

ξαναβρεκοφμε ςε πολφ ςθμαντικότερα μζτωπα, ο ζνασ δίπλα ςτον άλλον, πιο ενωμζνοι από ποτζ.  

Και επειδι θ αυτοκριτικι επιβάλλεται, πρζπει να ξεκακαρίςω τα εξισ : Για πολλά χρόνια 

πίςτευα ότι το υπάρχον πολιτικό ςφςτθμα κα αλλάξει εκ των ζςω, γι’ αυτό και το υπθρζτθςα. Ζκανα 

λάκοσ. Σεράςτιο λάκοσ. Αλλά διεκδικϊ το δικαίωμα να αλλάξω γνϊμθ. Άλλωςτε, «και τα βουνά 

αλλάηουν». Μόνο αυτό το ςφςτθμα δεν αλλάηει, γιατί δεν ζχει καμία κοινι αξία με τουσ απλοφσ 

ανκρϊπουσ. Δεν διορκϊνεται γιατί είναι μια μθχανι που ποτζ δε κα δεισ και δεν κα αγγίξεισ τον 

εςωτερικό τθσ μθχανιςμό. Είναι μονταριςμζνθ να αυτοεξυπθρετείται και να απορροφά μζχρι 

μετάλλαξθσ κάκε διαφορετικι φωνι ι να τθν αποβάλλει ωσ ξζνο ςϊμα.  

Αυτό το ςφςτθμα δεν αλλάηει. Μόνο καταςτρζφεται. Ώςτε πάνω ςτισ ςτάχτεσ του να χτιςτεί 

από τθν αρχι μια καλφτερθ Πατρίδα.  

Δε μετανιϊνω για τα προθγοφμενα χρόνια, γιατί ζπραττα αυτό που κεωροφςα ςωςτό. Αλλά 

οφείλω να ηθτιςω ςυγγνϊμθ για όλεσ τισ φορζσ που ζκανα «τα ςτραβά μάτια», για τουσ λίγουσ ι 

πολλοφσ που ζπειςα να ακολουκιςουν ψεφτικεσ ελπίδεσ και γιατί ζγινα γρανάηι αυτοφ του 

ςυςτιματοσ. Ζςτω κι αν τα δφο τελευταία ζγιναν χωρίσ να τα ςυνειδθτοποιϊ. 

Όςο για τον Αντϊνθ το αμαρά, το μόνο εν ηωι πολιτικό που πίςτεψα τόςο βακιά και με 

τόςθ αφοςίωςθ, τον ευχαριςτϊ : 

  Πρϊτον, για τθν εμπιςτοςφνθ ι τθν ανοχι που επζδειξε προσ το πρόςωπό μου για ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα. Γιατί, άλλο πράγμα θ πολιτικι διαφωνία και άλλο θ αχαριςτία. 

  Δεφτερον, γιατί άλλαξε το ςιμα τθσ Ν.Δ., που εκπροςωποφςε τόςα πολλά για κάποιουσ εξ’ θμϊν, 

αντικακιςτϊντασ το με αυτι τθν κατςαρι μουτηοφρα. Ζτςι αποκόπθκε και ο τελευταίοσ ςυμβολικόσ-

ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ με το κόμμα. 

  Και τρίτον, γιατί, με τθν τόςο ραγδαία αλλαγι ςτάςθσ, μου ζδωςε ζνα πολφ οδυνθρό, αλλά 

εξαιρετικά διδακτικό χαςτοφκι για να ςταματιςω να πιςτεφω ςε Μεςςίεσ. 

Γνωρίηοντασ τθν αγάπθ του για τον Ελφτθ, τϊρα που «είναι καιρός να γνωριστούν οι 

θάλασσες με τους κινδύνους», του αφιερϊνω μερικοφσ ςτίχουσ που ίςωσ ζχει καιρό να διαβάςει : 

Ήρθαν 
ντυμένοι «φίλοι» 
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου 
το παμπάλαιο χώμα πατώντας. 
Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους 
Έφεραν  
το Σοφό, τον Οικιστή και το Γεωμέτρη, 



Βίβλους γραμμάτων και αριθμών, 
την πάσα Υποταγή και Δύναμη, 
το παμπάλαιο φως εξουσιάζοντας. 
Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους. 
…….. 
Αδελφοί μας εγέλασαν ! 

 

υμπατριϊτεσ, 

Ο τόποσ χρειάηεται Εκνικι Επανάςταςθ.  

Επανάςταςθ αλθκινι και προερχόμενθ από όλα τα κοινωνικά, επαγγελματικά και ιδεολογικά 

ςτρϊματα του ελλθνικοφ λαοφ που δεν αποδζχονται τον κατακτθτι.  

Επανάςταςθ αυκόρμθτθ και πατριωτικι όπωσ θ αντίδραςθ τθσ 28θσ Οκτωβρίου. Όχι 

«πορτοκαλί», μουςαντζνια και με κανάλια-χορθγοφσ επικοινωνίασ, όπωσ οι «αγανακτιςμζνοι», που 

λειτοφργθςαν ωσ αμορτιςζρ απορρόφθςθσ κραδαςμϊν και πλάνθσ για πολλοφσ αγνοφσ 

ςυμμετζχοντεσ.  

Επανάςταςθ για τισ ελλθνικζσ αξίεσ, όχι για τα φράγκα που ζχαςε ο κακζνασ μασ. 

ε όποιον τα παραπάνω ακοφγονται αντιδθμοκρατικά, μάλλον δεν ζχει αντιλθφκεί ότι 

δθμοκρατία και ιςονομία δεν υφίςτανται ςτθ χϊρα εδϊ και δεκαετίεσ. Εκτόσ κι αν είναι κιαςϊτθσ τθσ 

δθμοκρατίασ των ολίγων που καταδυναςτεφουν τουσ πολλοφσ. 

ε όποιον ακοφγονται βίαια, μάλλον δεν ζχει αντιλθφκεί τθν παρά φφςιν βία και αςζλγεια 

που αςκείται κατ’ εξακολοφκθςθ ςτουσ Ζλλθνεσ. Και ςτουσ Ευρωπαίουσ που ζπονται. 

ιμερα δεν υπάρχουν κόμματα και διαχωριςτικζσ γραμμζσ.  

Σο Μζτωπο είναι αυςτθρά πατριωτικό και αντιμνθμονιακό και περιλαμβάνει τον κακζνα που 

αςπάηεται τα ιερά και τα όςια του Ελλθνιςμοφ, άςχετα από ποιο χϊρο προζρχεται.  

Ο αντίπαλοσ τθν παροφςα ςτιγμι είναι ζνασ : Σα προςκυνθμζνα τςιράκια τθσ Νζασ Σάξθσ 

Πραγμάτων που απεργάηονται κατάργθςθ των εκνϊν, παγκόςμιο νόμιςμα και εν τζλει παγκόςμιο 

κυβερνιτθ. Αυτοφσ πολεμάμε, ακόμα κι αν ξεκινάμε από διαφορετικι αφετθρία. Για όλα τα υπόλοιπα 

δεν είναι καιρόσ να διαφωνιςουμε. 

Πολεμάμε για Επανάςταςθ που κα ποιιςει δίκαιο. Βαςιςμζνο ςτισ εξισ 10 αρχζσ : 

  Σο ποςοςτό του ελλείμματοσ ςτο οποίο βαςίςτθκε θ προςφυγι ςτο ΔΝΣ είναι προϊόν απάτθσ. 

 Σα Μνθμόνια και οι δανειακζσ ςυμβάςεισ είναι παράνομα βάςει του Διεκνοφσ Δικαίου και 

αντιςυνταγματικά βάςει του ελλθνικοφ υντάγματοσ. Καμία αποδοχι, καμία αναγνϊριςθ. 

  Καμία αποδοχι του χρζουσ γιατί μζροσ του είναι παράνομο, επαχκζσ και απεχκζσ. Καμία 

αναγνϊριςθ ςτα τοκογλυφικά χρεολφςια. 

  φςταςθ Επιτροπισ Λογιςτικοφ Ελζγχου για τθν εξακρίβωςθ του μεγζκουσ του επαχκοφσ χρζουσ και 

τθν αποκάλυψθ όλων των πιςτωτϊν μασ. Αποδοχι μόνο του νομίμου χρζουσ και τόκων που κα 

προκφψουν και δρομολόγθςθ  τθσ αποπλθρωμισ τουσ υπό τθ δικαιοδοςία του ελλθνικοφ δικαίου και 

όχι του αγγλικοφ, όπωσ προβλζπουν οι παράνομεσ δανειακζσ ςυμβάςεισ.  

  Θ ψιφιςθ του Μνθμονίου χωρίσ αυξθμζνθ πλειοψθφία και θ κατοχικι ςυγκυβζρνθςθ είναι 

προϊόντα ςυνταγματικισ εκτροπισ. 



  Διεκδίκθςθ μζχρισ εςχάτων ςυμψθφιςμοφ του νομίμου χρζουσ με τθν πλθρωμι των γερμανικϊν 

αποηθμιϊςεων και τθν επιςτροφι των κατοχικϊν αναγκαςτικϊν δανείων από το Βϋ Παγκόςμιο 

Πόλεμο. 

  Άμεςθ δθμιουργία και εφαρμογι ξεκάκαρου ςυνταγματικοφ πλαιςίου που κακορίηει τισ 

προχποκζςεισ λειτουργίασ ιδιωτικϊν Μ.Μ.Ε. και τθν αςυμβατότθτα μεταξφ ιδιοκτθτϊν Μ.Μ.Ε. και 

εργολθπτϊν του δθμοςίου. Ζναντι οποιουδιποτε κόςτουσ. 

  Διαμόρφωςθ εκνικοφ ςχεδίου οικονομικισ ανάπτυξθσ με κφριο προςανατολιςμό τθν μετατροπι τθσ 

οικονομίασ ςε παραγωγικι. Ζγκριςθ του ςχεδίου με δθμοψιφιςμα. Άμεςθ ανακιρυξθ ΑΟΗ. Άμεςθ 

αξιοποίθςθ του εδαφικοφ και υπεδαφικοφ πλοφτου τθσ χϊρασ. 

  Τπαγωγι των τραπεηϊν ςτο εγκεκριμζνο ςχζδιο εκνικισ ανάπτυξθσ. Κρατικοποίθςθ όςων δεν το 

υποςτθρίξουν ςτθν πράξθ. 

 

υμμαχθτζσ και ςυμμαχιτριεσ, 

Θ μάχθ είναι δφςκολθ. Κι ο αντίπαλοσ ζχει υπεροπλία ςε όπλα, χριμα και παραπλανθτικζσ 

τακτικζσ. Αλλά κα βαςιςτοφμε ςτθν άγνοια κινδφνου και το αδοφλωτο φρόνθμα. Και ςτισ δφςκολεσ 

ςτιγμζσ κα κοιτάμε πίςω για να πάρουμε κουράγιο. Από τισ πολεμικζσ ιαχζσ του Λεωνίδα. Από τθν 

Πολιτεία του Πλάτωνα. Από τθν ςτρατθγικι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τον θρωιςμό του 

Κωνςταντίνου Παλαιολόγου. Από το κάρροσ του Καραϊςκάκθ. Από τθν εντιμότθτα του Καποδίςτρια. 

Από τθν ορμι του Παφλου Μελά. Από τθν ευρφτθτα πνεφματοσ του Δραγοφμθ. Από το ΟΧΙ του 

Μεταξά. Από τθ διδαςκαλία του Μακαριςτοφ Χριςτόδουλου. 

Και κα νικιςουμε! 

Μζχρι να τα καταφζρουμε θ ςυηιτθςθ περί κομμάτων είναι δευτερεφουςα και 

παρελκυςτικι. Όταν αναπνεφςουμε ξανά αζρα ελευκερίασ, τότε και μόνο τότε αξίηει να δομιςουμε 

καινοφριο πολιτικό ςφςτθμα και να αναπτφξουμε τισ διαφορετικζσ μασ απόψεισ για τα επιμζρουσ 

ηθτιματα.  

Σότε κα ζχει αξία θ ίδρυςθ μίασ νζασ εκνικισ, κοινωνικισ, λαϊκισ δφναμθσ. Μακριά από 

τοζσ, Λζςχεσ και κολλζγια εκκολαπτόμενων θγετϊν. Μίασ δφναμθσ που κα μάχεται για τθ θμαία και 

το ταυρό, όχι για το Γνϊμονα και το Διαβιτθ. Μίασ δφναμθσ που κα εκφράςει, επιτζλουσ, όςουσ από 

εμάσ πιςτεφουμε ςτο ζκνοσ, τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τθν καλλιζργεια τθσ εκνικισ παιδείασ ωσ 

δομικό ςτοιχείο του Κράτουσ, τον ελλθνικό πολιτιςμό και τα ατομικά δικαιϊματα. Με αυτι τθν 

ιεράρχθςθ. 

 

Τ.Γ. Γνωρίηοντασ το αντικαταςτατικό των γραπτϊν μου, ςε περίπτωςθ που οι ικφνοντεσ τθσ 

υγγροφ με ζχουν ξεχάςει ςτα κατάςτιχά τουσ, παρακαλϊ όπωσ πράξουν τα δζοντα. Δεν αναφζρω τθ 

λζξθ διαγραφι γιατί διαγράφεςαι από κάτι που υπάρχει. Και θ Ν.Δ., όπωσ τθν είχαμε ςτο μυαλό, ζχει 

ςταματιςει προ πολλοφ να υπάρχει. Είτε ωσ εκφραςτισ τθσ ιδεολογίασ που υπεραςπίςτθκε ςε 

αιματθρά χρόνια ο τςοπάνοσ παπποφσ μου από το Μεγάλο Ελευκεροχϊρι Λαρίςθσ. Είτε ωσ θ 

παράταξθ του Αβζρωφ για τθν οποία αγωνίςτθκε ο πατζρασ μου. Είτε ωσ το κόμμα που δε φοβόταν 

τουσ δρόμουσ και τισ πλατείεσ και επζλεξα να το υπθρετιςω πριν 15 χρόνια. Εξελίχκθκε, με ευκφνθ 

όλων μασ, ςε ζνα κόμμα-τραβεςτί, που εδράηει ςτο φυςικό του χϊρο. 

Καλθνφχτα κι ευχαριςτϊ για τισ αναμνιςεισ ! 


