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Σξηάληα νρηώ ρξόληα  κεηαπνιίηεπζεο ρξεηάζηεθαλ γηα λα έιζνπλ  ζην πξνζθήλην αλαηξνπέο, 
αιιαγέο θαη εμειίμεηο πνπ πξηλ ιίγν θαηξό θάληαδαλ αλήθνπζηεο.  

Ζ ιαηκαξγία, ε αιαδνλεία, ε ρπδαηόηεηα ησλ αζθνύκελσλ πνιηηηθώλ θαη ε απαμίσζε ησλ 
καδώλ ζαλ άβνπισλ πξνβάησλ θαη ππνηαθηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νδήγεζαλ ηνλ θόζκν έμσ από 
ηα όξηα, θαη ηνπο πνιηηηθνύο εθηόο λόκνπ θαη λνκηκόηεηαο. 

Από ηε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ-Παζόθ δηαπίζησζε ην αδηέμνδν ηεο 
εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο ηεο, δελ είρε θαλέλα δηθαίσκα λα επηιέμεη εξήκελ ηνπ ιανύ θακία 
αιιαγή  πιεύζεο, θακία αιιαγή πνιηηηθήο, πνπ εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο ηεο θαη ην 
πξόγξακκα πνπ ππέβαιιε ζην ιαό γηα ηελ εθινγή ηεο. Έηζη απνδέρζεθε ζπκβάζεηο εμνλησηηθέο 
γηα ηνλ ιαό  θαη ηελ ρώξα, πνπ επηβιήζεθαλ αθνύ  γεινηνπνηήζεθαλ θαη ινηδνξήζεθαλ νη 
Έιιελεο, ζαλ  απαηεώλεο θαη άρξεζηνη πνπ μεγέιαζαλ δήζελ ηνπο εζηθνύο Δπξσπαίνπο γηα λα 
κπνπλ ζηε ΔΔ κε αιρεκείεο θαη ςέκαηα. Τπέγξαςε ε ππνηαγκέλε θπβέξλεζε ηελ ππνηαγή ηεο 

ρώξαο ζε μέλα δηεπζπληήξηα (ΓΛΣ), παίδνληαο ην παηρλίδη ησλ ηζρπξώλ ηξαπεδηηώλ θαη 
παξαθάκπηνληαο δπζηπρώο  ηνπο αδύλακνπο Έιιελεο. 

Γελ είραλ δηθαίσκα ν Παπαλδξένπ - Βεληδέινο, κεηά ηελ απνηπρία ηνπ πξώηνπ “παξάλνκνπ” 
κλεκνλίνπ, θαη ηελ ζηηγκή πνπ έραζαλ ηελ πιεηνςεθία ζην θνηλνβνύιην, λα ζπλάςνπλ 
ζπκκαρία κε ηνλ “ερζξό ηνπο”, ηελ  ζπληεξεηηθή δεμηά-αθξνδεμηά  ησλ ακαξά - Θαξαηδαθέξε 
γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε πην επώδπλα κέηξα, πνιπεηνύο δηάξθεηαο, ακθηβόινπ νηθνλνκηθνύ 
απνηειέζκαηνο θαη θπξίσο κέηξα πνπ ππνζήθεπαλ ηελ δεκνθξαηία καο, ηελ εζληθή θπξηαξρία, 
ηνλ θπζηθό θαη νξπθηό πινύην, ηα έζνδα, ηνπο λόκνπο θαη ην ζύληαγκα ηεο ρώξαο.  

Πνηά πιεηνςεθία θαη πνηό ΠΑΟΘ ηνπο έδσζε εληνιή λα ζπκκαρήζνπλ κε ην ΙΑΟ θαη ηελ 
ΛΔΑ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  βάδνληαο κάιηζηα  έλα  εθπξόζσπν ησλ ΣΡΑΠΔΕΩΛ γηα πξσζππνπξγό, κε 
ζθνπό  λα ζπληάμνπλ ηελ γλσζηό κλεκόλην κε όξνπο πξνηεθηνξάηνπ θαη απνηθίαο, κε 
θαηαζηξνθή ηεο εγρώξηαο  παξαγσγήο θαη νηθνλνκίαο, κε πηώρεπζε ηνπ ιανύ θαη ηεο θνηλσλίαο. 
Ο ακαξάο θαη ε ΛΓ πνπ αληηζηάζεθαλ θαη θαηαςήθηζαλ ην 1ν κλεκόλην, ππνρώξεζαλ ηειηθά 
ζηηο πηέζεηο ησλ ληόπησλ θαη μέλσλ εληνιέσλ, ζπγθπβέξλεζαλ, ππέγξαςαλ ην 2ν κλεκόλην θαη 
ζπλάκα ππέγξαςαλ θαη ηελ θαηαδίθε ηνπο. Τπνηίκεζαλ θαη απηνί ηνλ ιαό πνπ είραλ κέρξη ηώξα 
ζην ...ηζεπάθη ηνπο! 

πλεπώο αο κε γειηόκαζηε. Ο ιαόο ηηκσξεί θαη πξέπεη λα ηηκσξήζεη απηνύο πνπ ηνλ 

αγλόεζαλ πξνθιεηηθά, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ όρη κόλν ην ζήκεξα, αιιά ηελ Διιάδα ηνπ 
λένπ αηώλα πνπ κε πνιιά όλεηξα ππνδερηήθακε. Οη αιπζίδεο πνπ καο έβαιαλ ρσξίο λα καο 
ξσηήζνπλ δελ ζα ζπάζνπλ εύθνια. Ούηε κπνξνύκε λα δήζνπκε κε αιπζίδεο, νύηε κπνξνύκε λα 
γίλνπκε Βνύιγαξνη ή Θηλέδνη ή νηθνλνκηθνί ζθιάβνη, κέιε όκσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Κπήθακε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζηόρν ην 2010 λα εμηζσζνύκε κε ηνπο Γεξκαλνύο θαη ηνπο 
Γάιινπο θαη όρη κε ηνπο δηαιπκέλνπο Θξνάηεο θαη ηνπο Ρνπκάλνπο. Αλ αθπξώλεηαη ν ζρεδηαζκόο 
αθπξώλεηαη θαη ε Δπξώπε. Θαλείο δελ ππνδνπιώλεηαη γηα λα ιέγεηαη δνύινο Δπξσπαίνο. Σν 
ζύκπιεγκα ηνπ “Δπξσπαίνπ” ηνπιάρηζηνλ ην έρνπκε μεπεξάζεη. Γελ δειεύνπκε ηνπο 
Δπξσπαίνπο, δειεύνπκε ηνπο παιηνύο Έιιελεο πνπ ήηαλ αμηνπξεπείο, λνηθνθύξεδεο, γιεληδέδεο, 
εξγαηηθνί, θίινη, γεηηόλνη, ρσξίο δαλεηθά  θαη έηζη πξέπεη λα κείλνπλ. Αλ ε Δπξώπε δελ κπνξεί 
λα πξνρσξήζεη κε εηαίξνπο θαη ηζόηηκα κέιε ηόηε αο  δηαιπζεί. Δκείο ην ΟΥΗ ηνπ 1940 θαη ηνπο 
αγώλεο ηνπ ιανύ γηα ειεπζεξία δελ ηνπο μερλάκε, νύηε πνιεκήζακε γηα λα παξαδνζνύκε 
ακαρεηί ζην απερζέο ρξένο θαη ζηνπο παξάλνκνπο δαλεηζκνύο πνπ αθόκε θαη ηώξα ππνγξάθνπλ 
ππόδνπινη θπβεξλήηεο. 

Ζ Δπξώπε ησλ ιαώλ πξέπεη λα μππλήζεη θαη λα ζπκκαρήζεη γηα κηα άιιε Δπξώπε, ηζόηηκε, 
δίθαηε, αιιειέγγπα ρσξίο πνιέκνπο, ζύλνξα θαη πξνθαηαιήςεηο. 

Δίλαη άδηθν γηα ηνπο Έιιελεο λα πιεηνςεθήζεη αύξην, ε ζπκκαρία ησλ ακαξά-Βαληδέινπ 
πνπ ζα  καο νδεγήζεη ζε δύζβαηα κνλνπάηηα, ζηελ  ρξεσθνπία ησλ Διιήλσλ, ζηνλ εθθπιηζκό 
ηνπο, ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Απηνί πνπ  ηνπο εγθαηέιεηςαλ, ε ηζηνξία ζα ηνπο δηθαηώζεη. Ζ 
αξηζηεξά θαη νη δπλάκεηο πνπ έρνπλ αληηιεθζεί έγθαηξα ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πνιηηηθή θαη 
πνιηηηζκηθή εθηξνπή ηεο ρώξαο, αλαιακβάλνπλ κεγάιεο επζύλεο, αθνύ ε θνηλσληθή δπλακηθή 
ηνπο μεπεξλά θαη δεηά εδώ θαη ηώξα πξνζηαζία, αιιαγή πνξείαο, λέεο ζπκκαρίεο, ηνικεξά 
πξνγξάκκαηα γηα ηνλ απεγθισβηζκό ησλ Διιήλσλ από ηελ αρξεζηία, ηελ αδξάλεηα, ηελ 
αλεξγία, ηελ απαμίσζε. Ζ Διιάδα θαη νη ρώξεο ηνπ λόηνπ νθείινπλ λα αλνίμνπλ μαλά ηνλ 
θάθειν “Υαιαζκέλε Δπξώπε”. 

Σν θαηλνύξγην πνπ έξρεηαη, έξρεηαη γηαηί  ην θέξλεη ην παιηό πνπ πεζαίλεη. Αο ζπληαρζνύκε 
κε ην θαηλνύξγην, ζε κηα λέα αθεηεξία πνπ  ζα βαζίδεηαη ζηελ δεκνθξαηία, ζηελ δηαθάλεηα, 
ζηελ ζπκκεηνρή, θαη όρη ζην ςέκα θαη ζηελ απιεζηία! 

  


