ΤΝΔΕΜΟ ΕΥΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ
ΠΟΙΟ ΣΕΛΙΚΑ ΚΤΒΕΡΝΑ ΣΗ ΦΩΡΑ ΜΟΤ ;;
Η Διιάδα κνπ!! Σα βηβιία ηελ ήμεξαλ αιιηώο, ε πξαγκαηηθόηεηα όκσο ήηαλ άιιε. Απηή ε γαιαλνκάηα λεαξά, ε
ιεπθνληπκέλε πεξηζηέξα, ε αηώληα επγλσκνλνύζα, θάπνηε ήμεξε πηα ήηαλ. Δίρε κηα ζπλαίζζεζε ηεο ηζηνξηθήο ηεο
αμίαο. Μπνξεί πάληνηε λα ήηαλ θησρή αιιά ήηαλ πάληνηε ηίκηα θαη γελλαηόδσξε, κε ηα ιηγνζηά ππάξρνληά ηεο.
Πάληα ήηαλ κε ην ζπαζί ζην ρέξη. Πάληα ήηαλ κε ην ηνπθέθη ζην θαξανύιη γηα λα θπιάμεη ό,ηη πνην κεγαιεηώδεο είρε.
Σα άγηα ρώκαηά ηεο θαη ηελ γιπθηά ηε ιεπηεξηά ηεο. Με απηά κεγάισλε, κε απηά κεγαινπξγνύζε. Πνιέκαγε θαη
πνιέκαγε θαη πνιέκαγε….!
Πνιέκεζε κε ηνλ Αρηιιέα ζηελ Σξνία γηα ηηκή θαη ηδαληθά. Πνιέκεζε ζηηο Θεξκνπύιεο, ζηε αιακίλα θαη ζηηο
Πιαηαηέο, γηα ηελ ιεπηεξηά ηεο, γηα ηε δεκνθξαηία ηεο, γηα ηελ ύπαξμή ηεο, ηα κύξηα ζηίθε ησλ ηόηε ρξπζνζηόιηζησλ
βαξβάξσλ. Πνιέκεζε κε εθείλνλ, ηνλ έλα θαη κνλαδηθό, ηνλ αηώληα λέν θαη αλδξείν Αιέμαλδξν ηνλ Φηιιίπνπο, ηνλ
πξώην θαη αιεζηλό Μέγα ηεο Ιζηνξίαο, γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηνλ πνιηηηζκό. Πνιέκεζε πάλσ ζηηο πνιεκίζηξεο,
δίπια ζηνλ Αζάλαην Απηνθξάηνξα, ηνλ θαηαηξεγκέλν θαη άηπρν Κσλζηαληίλν, ηνλ γην θαη θείλνλ ηεο Διέλεο, πάλσ
ζηα απόξζεηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ηα ζενθύιαθηα από ηεο Παλαγηάο ην άγην ρέξη. Πνιέκεζε κε ηνλ
Θεόδσξν Κνινθνηξώλε ζηα Γεξβελάθηα απέλαληη ζηνπο αηώληνπο ερζξνύο ηεο, αιιά θαη ζηνπο ερζξνύο όισλ ησλ
αλζξώπσλ. Πνιέκεζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Βνξείνπ Διιάδαο ζηνπο Βαιθαληθνύο. Πνιέκεζε γηα ηελ κεγάιε
ηδέα ζηε Μηθξά Αζία. κσο , εθεί πξνδόζεθε θαη αηηκώζεθε. Ση θη αλ λόκηδαλ όηη είρε θηάζεη ζηελ άθξε ηεο
δηαδξνκήο ηεο. Μπνξεί λα έζπαζε ηα κνύηξα ηεο αιιά δελ ην έβαιε θάησ. Πνιέκεζε μαλά εξσηθά ζην Καιπάθη,
ζηελ Πίλδν θαη ζηε Βόξηα Ήπεηξν, αιιά θαη ζε όιν ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. Αληηζηάζεθε θαη ζαπκάζηεθε
ζζελαξά, από θίινπο θαη ερζξνύο. Δγέξζεθαλ κλήκεο πνπ ζύλδεζαλ ην παξόλ κε ην ιακπξό παξειζόλ ηεο. Πνιέκεζε
πάληα γηα ηα δηθά ηεο παηδηά, ζπζηάδνληαο πάληνηε πξώην ην δηθό ηνπο αίκα, πνιέκεζε όκσο θαη γηα ηα παηδηά ησλ
άιισλ, ησλ δηθαίσλ θαη αδίθσλ ηεο πιάζεο ηνύηεο. Πνιέκεζε….., κα πάληνηε πξνδόζεθε!
κσο θάπνηε ν πόιεκνο ηέιεησζε θαη άξρηζε ν μεπεζκόο ηεο. Απηήο, ηεο αλδξείαο θαη παληνηηλήο ληθήηξηαο. Σα
ηπθισκέλα ηέθλα ηεο, θόξεζαλ θείλα ηα αλόεηα ηακπειάθηα ηνπ αξηζηεξνύ θαη ηνπ δεμηνύ θαη ξίρηεθαλ ππλσηηζκέλα
θαη μεγειαζκέλα ν έλαο ζην θπλήγη ηεο θεθαιήο ηνπ άιινπ. Έλαο γεινίνο εκθύιηνο κεηαμύ αδεξθώλ πνπ ζθάδνληαλ
κε ηα θνλζεξβνθνύηηα πάλσ ζηελ «πνδηά» ηεο «Απηνθξαηνξίαο πνπ ν ήιηνο δελ δύεη πνηέ!»
«Πνπ αθνύζηεθε βξε Έιιελαο λα ληνπθεθά Έιιελα;» Κάπνηε όκσο πίζηεςαλ όηη ν αιιεινζπαξαγκόο πέξαζε.
Ξεθίλεζε ηόηε όκσο έλαο άιινο ζπαξαγκόο. Δθείλνο ηεο αλειέεηεο θαηαζηξνθήο ηεο θπζηθήο θαη κπζηθήο νκνξθηάο
ηεο. Μηα άλεπ όξσλ αλνηθνδόκεζε ησλ πόιεσλ κε γθξίδεο θαη απαίζηεο πνιπθαηνηθίεο. Καη ηόηε ήξζε λα ζθξαγίζεη,
γηα κηα αθόκε θνξά ηε κνίξα ηεο ε αληθαλόηεηα ησλ δηνξηζκέλσλ βαζηιέσλ από ηα μέλα ζπκθέξνληα, γηα λα
θξαηήζνπλ πλεπκαηηθά θαη λνεηηθά ππόδνπινπο ηνπο απόγνλνπο εθείλσλ ησλ πλεπκαηηθώλ ζεξίσλ ηνπ αξραίνπ,
αιιά θαη ηνπ κεγαιεηώδνπο κεζαησληθνύ ειιεληζκνύ. Σειεπηαίν ηξαλό ηζηνξηθό παξάδεηγκα ε επηάρξνλε ζηπγλή
δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκαηαξρώλ ηεο 21εο Απξηιίνπ ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Όζηεξα ήξζε, θαη θαιά, ε «ιύηξσζε»!
Η κεηαπνιίηεπζε , ε «Σξίηε Διιεληθή Γεκνθξαηία»! Η ηόζν ρξεσκέλε θαη, ηειηθά, κηα παληειώο νηθνλνκηθά θαη
πάλσ απ ’όια εζηθά ρξενθνπεκέλε επνρή. ,ηη δελ θαηάθεξαλ νη ζπάζεο, ηα κνπζθέηα, ηα θαξηνθίιηα, ηα θαλόληα, ην
θαηάθεξε ζην ηέινο ην άθζνλν «επξσπατθό» ρξήκα. Αθνύ δελ κπνξνύζαλ λα καο θαηαθηήζνπλ, λα καο
αθνκνηώζνπλ, λα καο εμαθαλίζνπλ, όπσο πάληα ήζειαλ, ζην ηέινο….. καο εμαγόξαζαλ. Η εηξσλεία ήηαλ πσο ηνύην
ήηαλ ελ ηέιεη πην εύθνιν, πην αλέμνδν, ιηγόηεξν αηκαηεξό θαη νπζηαζηηθά θαινδερνύκελν από ηα ππνηαθηηθά
«ππνδύγηα», ηνπο πεηζήληνπο θαη «επξσπατζηέο» θαλαπεδάλζξσπνπο θαη πνιπζξνλάλζξσπνπο λενέιιελεο ηνπ
δεηιηλνύ ηνπ 20νπ θαη ηεο ραξαπγήο ηνπ 21νπ αηώλα. Δθείλν ην αμέραζην «Αλήθνκελ εηο ηελ Γύζηλ!», έγηλε επηηέινπο
από ζεσξία, κηα ςπρξή πξαγκαηηθόηεηα.
Πνηνο κπνξεί λα μεράζεη εθείλα ηα θαεηλά ζπλζήκαηα ησλ ιανπξόβιεησλ εζλαξρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80. Ο
Αλδξέαο ηεο «Αιιαγήο» ην ΠΑΟΚ θαη νη πακπόλεξνη εξγαηνπαηέξεο, νη ζηπγλνί πξαζηλνθξνπξνί απαηεσλίζθνη,
έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία πάλσ ζηα μεζθηζκέλα απνθόξηα ηεο θαηαξξαθσκέλεο Διιάδαο καο. Ση λα
πξσηνζπκεζώ, κε ηη λα πξσηνιππεζώ! Δθείλν ην πεξίθεκν «Ο ιαόο ζηε εμνπζία», ή ην αμέραζην «Σζνβόια δώζηα
όια!» , ην ζεκαδηαθό «Ο ιαόο δελ μερλά ηη ζεκαίλεη δεμηά», ν δηαρσξηζκόο ζε πξάζηλα θαη κπιέ θαθελεία, ε
δηρόλνηα αλάκεζα ζηνπο απινύο αλζξώπνπο ή ηα ηόζα θαη ηόζα άιια επηθνηλσληαθά, απιώο ζπλζήκαηα. Η ιαίιαπα
όκσο δελ ζηακάηεζε εθεί. Ήξζε ε επνρή ηνπ Κνζθσηά, ν Μεηζνηάθεο, νη θνξηνί θαη ν Μαπξίθεο. Μεηά μεκέξσζε ε
κέξα ηεο λέαο επνρήο θαη ηεο «επξσπατθήο πξννπηηθήο». Αλέηεηιε ην άζηξν ηνπ εκίηε θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ην
κέγα γεγνλόο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004. κσο κέρξη απηό είρακε ιίγν θαηξό γηα έλα ελδηάκεζν θαγνπόηη

θαη κηα θαιή ξεκνύια. Η θνκπίλα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ην ΄99. Σν νηθνλνκηθό παξαθξάηνο, ηα Ίκηα, ν Οηζαιάλ, ηα
εμνπιηζηηθά, ηα ππνβξύρηα πνπ έγεξλαλ θαη ηόζα άιια. Πόζνη έπξεπε ζεέ κνπ λα πάλε θπιαθή θαη ηειηθά θαλείο δελ
πήγε. Σειηθά καο έκεηλαλ νη ιηκνπδίλεο θαη ηα κπνπδνύθηα, ζε κηα ρώξα πνπ δελ παξήγαγε ηίπνηα. Μνλάρα
δαλεηδόηαλ ζπλερώο γηα λα ηα ξίμεη ζηελ εηθνληθή θαινπέξαζε θαη ζηε ριηδάηε ρξενθνπεκέλε θαηαλάισζε θαη όρη
ζηελ αλάπηπμε! Γαλεηθά θαη ζηξαηηέο θαηαβνιεκέλσλ θαη αρξήζησλ εκεηέξσλ πξάζηλσλ θαη γαιάδησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ. Η «Λατθή» εμνπζία ηεο αληθαλόηεηαο ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Πνιύρξσκνη ιατθηζηέο, πξάζηλνη, κπιέ,
θόθθηλνη δηόξηζαλ, έρσζαλ, έθαγαλ, μέζθηζαλ ηα ηκάηηα ηεο παηξίδνο κνπ. Δθείλνη, νη ζπλδηθαιηζηέο θαη νη
εξγαηνπαηέξεο, παξέα κε ηνπο Λαηζηξπγόλεο θαη άςπρνπο ιήζηαξρνπο ηξαπεδίηεο. πκπαξαζηάηεο ηνπο πάληα όινη
εθείλνη νη αλεγθέθαινη, νη δεηινί θνπθνπινθόξνη πνπ ινπθάδνπλ πάληα πίζσ από ηνπο ςεπηναλαξρηθνύο
ππνζηεξηθηέο ηνπο, όινη ηνπο άλαλδξνη θαη παιηνηεκπέιηδεο ηεο πιάθαο. Πηόληα όινη ηνπο, πάλσ ζηε κεγάιε
ζθαθηέξα ηεο ξεκνύιαο, πνπ θαηεπζπλόηαλ από ηα δηάθνξα ππνπξγηθά γξαθεία.
Μεηά ήξζε ε «Δπξσπατθή Οινθιήξσζε» ! Σν θνηλό λόκηζκα, ην βινγεκέλν «Δπξώ». Θάςακε, έηζη απιά, δπόκηζε
ρηιηάδεο ρξόληα ηζηνξίαο. Πνπιεζήθακε, θξπκκέλνη πίζσ από ην δάθηπιό καο. Ση πεξηκέλακε όκσο; Αθνύ εκείο δελ
ήκαζηαλ άμηνη λα βάινπκε ηάμε ζηα ηνπ νίθνπ καο, πηζηέςακε ό,ηη ζα εξρόηαλ νη μέλνη λα καο λνηθνθπξέςνπλ;
Πνηνη…. ε SIEMENS, θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή; λεηξα ζεξηλήο λπθηόο! ια ήηαλ θνκκάηη από έλα ηξαγηθό
ςπρνξξάγεκα ελόο θξάηνπο πνπ θαζεκεξηλώο ζνπ δηλόηαλ ε εληύπσζε πσο θάπνηνη ήζειαλ λα ζθνηώζνπλ, ελόο
ιανύ πνπ ήζειε ηόζν λα απηνθηνλήζεη, αιιά απιά δελ ήμεξε πσο! Πέξαζαλ πνιιά ρξόληα δπζηπρώο κέρξη λα
θαηαιάβνπκε όηη απιά θάπνηνη επηζπκνύζαλ λα καο εμαθαλίζνπλ, γηαηί νπζηαζηηθά αηζζαλόληνπζαλ ηζηνξηθά
ηαπεηλσκέλνη θαη αδηθεκέλνη. Ήηαλ θαη θαιά ληξνπή, γηα όινπο εθείλνπο πνπ ζκίιεπζαλ ηε ζύγρξνλε επνρή ηεο
πςειήο θαη δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο, λα ζεσξείηαη όηη ηα ζεκέιηα ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο ηέζεθαλ από έλαλ ηόζν
επαίηε, ζήκεξα, ιαό. Έηζη, έζηεζαλ ηα ρξπζνθέληεηα θαη επξώπιερηα δίρηπα ηνπο θαη ςάξεςαλ δεθάδεο
εζλνκεηνδόηεο εζεινληέο. ια απηά θπζηθά θάησ από ηε κύηε ηεο «αλεμάξηεηεο» θαη αλεπεξέαζηεο δηθαηνζύλεο. Οη
εηζαγγειείο θνηκόληνπζαλ ηνλ ήζπρν θνκκαηηθό ηνπο ύπλν.
Η γαξληηνύξα ηεο κεγαιεηώδνπο εμαπάηεζήο καο ήηαλ ηα αληηηξνκνθξαηηθά επηηεύγκαηα. Οη νπζηαζηηθνί
ηξνκνθξάηεο έπηαζαλ ηνπο άιινπο, ηνπο εηθνληθνύο, ηε 17 Ννέκβξε δειαδή θαη ηνπο «Ππξήλεο ηεο Φσηηάο»! πνπ
ήηαλ, ηξαγηθά, ιηγόηεξν ηξνκνθξάηεο από έλα ζύζηεκα πνπ ηξνκνθξαηνύζε θαη δηέζπξε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα
ζην όλνκα ηεο νηθνλνκηθήο επηαμίαο θαη ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο.
Η Παηξίδα κνπ…. κηα βηαζκέλε αξηζηνθξάηηζζα, πνπ έιαβε ηελ ραξηζηηθή βνιή θαηάζηεζα κε εθείλε ηελ
«θξίζε»…. ηελ θξίζε ηνπο. Ήηαλ ηόηε, ηελ άλνημε ηνπ 2010, πνπ θισηζνύζαλ ηα ειιεληθά νκόινγα ιεο θαη ήηαλ
αθπξσκέλα δειηία ζηνηρήκαηνο. Άρξεζηα ζθνππίδηα ζε έλα αηκνζηαγέο θαη απξόζσπν ηδνγαδόξηθν νηθνλνκηθό
ζύζηεκα πνπ δελ έβιεπε ηίπνηε άιιν πέξα από ην ςπρξό αλεβνθαηέβαζκα ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνύ δείθηε, θαη ό,ηη
απηόο ζπλεπάγνληαλ. Μαο έθξαδαλ νη Γεξκαλνί, καο έθξαδαλ θαη όινη ηεο Γεο νη ρξεσθνπεκέλνη. ινη νη
νηθνλνκηθνί θαλίβαινη καο έπηαλαλ ζην ζηόκα ηνπο. ινη!! Δκείο θηαίγακε, ελ ηέιεη, γηα ηελ θαηάληηα καο απηή.
Γηόηη αθήζακε ηα γιπθηά θαη ζπάληα Παηξίδα καο, λα γίλεη ε πην βξσκηάξα, ε πην δεηηάλα απ’ όινπο. Σόηε άξρηζε ην
πξαγκαηηθό δξάκα καο , ν Γνιγνζάο καο. Σόηε θαηαιύζεθε ε εζληθή θπξηαξρία καο. Ξεπνπιήζεθαλ ηα πινία καο, ηα
αεξνπιάλα καο, ηα ιηκάληα, ηα λεζηά καο….! Σα πάληα. Κη εκείο ; Απιά άθσλνη, παξαπιαλεκέλνη θαη πξνζγεησκέλνη
αδέμηα πάλσ ζε κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα πνπ δελ θαληαζηήθακε πνηέ.
Αλ όκσο κεηά απ’ όια απηά πνπ ζαο δηεγήζεθα κε ξσηνύζαηε ην ρηιηνεηπσκέλν: «Ση έπηαημε;» ηόηε θαη ΄γσ ζα ζαο
απαληνύζα ηα εμήο, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλώκε: Έθηαημε θείλε, ε άρξσκε ε ηειεόξαζε, ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ
εθνπιηζηώλ, πνπ καο απνβιάθσζε θαη καο απνθνίκηζε εληειώο, ζθνπίκσο όπσο απνδείρζεθε. Έθηαημε όηη άθεζα λα
θπξηαξρήζεη πάλσ κνπ ην απξόζσπν δηαδίθηπν θαη κεηέβαια ηελ θπζηθή θαζεκεξηλόηεηά κνπ ζε κηα ςεθηαθή
πξαγκαηηθόηεηα. Έθηαημε όηη αληάιιαμα ηε γλώζε θαη ηελ παηδεία, ην ηζόβην ζηέκκα ηνπ ειιεληθνύ ηδεώδνπο, έλαληη
πηλαθίνπ θαθήο, ή αιιηώο, έλαληη ελόο πνιύρξσκνπ άςπρνπ πηπρίνπ. Έθηαημε ην όηη ηόζα ρξόληα επηιέγνπκε ηνπο
ίδηνπο άζιηνπο , άρξεζηνπο πνιηηηθνύο θειινύο λα εθκεηαιιεύνληαη ηε δσή καο θαη ηελ ηύρε ησλ παηδηώλ καο.
Έθηαημα ….., αιιά πιήξσζα όκσο! Απηό πνπ δελ μέξσ πιένλ είλαη αλ ην πάζεκά κνπ κνπ έγηλε κάζεκα, γηαηί ε
ηζηνξηθή κνπ γλώζε άιια κνπ ππαγνξεύεη λα ηζρπξηζηώ.
Διιάδα κνπ! Κνηηάδσ ηα ζηήζε ζνπ, ηα παλέκνξθα λεζηά ζνπ. Υαδεύσ ηα γαιάδηα κάηηα ζνπ πνπ είλαη ηα
πεληαθάζαξα πειάγε ζνπ. Μεζώ, κε ηελ αμεπέξαζηε θνξκνζηαζηά ζνπ πνπ είλαη ηα βνπλά θαη νη θάκπνη ζνπ.
Δίπεο όηη πνηέ δελ πξόθεηηαη λα αθήζεηο κνλάρα ηνπο ηα άκπαια παηδηά ζνπ, ηνπο θαθνθέθαινπο Έιιελεο. Μπνξεί
θάπνηνη λα κε ζε γνπζηάξνπλ θαη λα ζε ζεσξνύλ ρξενθνπεκέλε θαη βξώκηθε, αιιά εκείο ζε ιαηξεύνπκε. Μπνξεί
θάπνηνη λα ζε βίαζαλ, αιιά ήξζε ε ώξα λα ην πιεξώζνπλ. Βήκα βήκα, βξάρν βξάρν, ζπίηη κε ζπίηη ζα πνιεκήζνπκε
γηα λα αλαθηήζνπκε ηελ ρακέλε ζνπ ηηκή. Πιάη ζηνλ Ίσλ, ζηνλ Αραηό, ζηνλ Μαθεδόλα, ζηνλ Αίνιν, ζηνλ Γσξηέα,

ζηνλ Γξαηθό θαη ζε όια ηα άιια ηα αζάλαηα ηέθλα ζνπ. Γελ μερλώ. ρη! Πνηέ δελ πξόθεηηαη πιένλ λα μεράζσ. Η
κλήκε κνπ είλαη πηα ν ζεκαηνθύιαθαο ηεο αιήζεηαο, αθνύ ηνύηε είλαη ην γηαηξηθό ηεο ιήζεο!
ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΜΟΝΗ !!
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