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Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα Γιορτή ή Πένθος;
       ΕΦΟΣΟΝ η Ελληνική Βουλή αποφάσισε να δώσει 
ψήφο στους Έλληνες Ομογενείς, μας παρέχεται το δικαί-
ωμα να κρίνουμε τα Πολιτικά Κόμματα της Πατρίδας μας 
μετά την Μεταπολίτευση. Αλλά ας πάρουμε τα πράγμα-
τα από την αρχή. Την 24η Ιουλίου 1974 το τυρρανικό 
καθεστώς των δικτατόρων της Ελλάδας κατέρρευσε και 
αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία στη χώρα που τη Γέν-
νησε. Σαραντατέσσερα χρόνια έχουν περάσει που ο Ελ-
ληνικός Λαός απαλλάχτηκε από το τυρρανικό καθεστώς 
των δικτατόρων Παπαδόπουλου –Ιωαννίδη. Προτού 
όμως ο Ελληνικός Λαός απαλλαγεί από τα βρογχιά τους, 
οι προδότες δικτάτορες με την γκαγκστερική νοοτροπία 
που χαρακτηρίζει όλο το συνάφι των φασιστών έριξαν 
το Ελληνικό Έθνος σε μια φοβερή περιπέτεια. Εφτά και 
πλέον χρόνια στήριξαν το άτιμο καθεστώς τους με τη βία, 
τον τρόμο και το αίμα. Καταξευτέλισαν την Πατρίδα και 
την έριξαν σε άνευ προηγουμένου οικονομικό χάος και 
αποκορύφωσαν την εγκληματική τους ασυδοσία με την 
ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου και τον εμφύλιο πό-
λεμο που εξαπέλυσαν ανάμεσα στον ηρωικό Κυπριακό 
Λαό, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στους Τούρκους που με 
την εισβολή του Αττίλα στη Νήσο ολοκλήρωσαν την κα-
ταστροφή.
       ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ο Γιώργος Σεφέρης που δήλωσε όταν 
βγήκε από τη σιωπή του ότι «Στις δικτατορικές καταστά-
σεις όλα στην αρχή φαίνονται εύκολα, αλλά οι τραγωδίες 
έρχονται στο τέλος». Και η Ιστορική αλήθεια είναι ότι αυ-
τοί οι προδότες δικτάτορες κατασκεύασαν με το γκαγκστε-
ρικό Ιμπέριουμ της Υπερδύναμης την Κυπριακή Τραγω-
δία. Αυτοί πρώτοι κατέσφαξαν τον άτυχο Κυπριακό Λαό 
και δεμένο και καταματωμένο τον παρέδωσαν στην εκ-
δικητική μανία των Τούρκων. Ο ελληνικός στρατός δεν 
εστάλη να υπαρασπιστεί την Ελληνική Κύπρο γιατί σα-
κατεμένος και αποστερημένος από τα καλύτερα στελέχη 
του, τους χιλιάδες στρατηγούς και αξιωματικούς που οι 
δικτάτορες έδιωξαν από το στράτευμα, αλλά και επιφορ-
τωμένος με την προδοτική αποστολή να περιφρουρεί 
το μισητό καθεστώς, δεν ήταν ικανός να πολεμήσει τον 
Αττίλα κατακτητή. Αυτό άλλωστε το ομολόγησαν και οι 
ίδιοι οι δικτάτορες με την επικηδειό τους ανακοίνωση: 
«Εν όψει της κρισίμου καταστάσεως αι Ένοπλες Δυνάμεις 
απεφάσισαν να αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας 
εις τους πολιτικούς».
       ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ της 44ης Επετείου της Αποκα-
τάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα το ερώτημα που 
μας απασχολεί είναι, αν μετά από 44 χρόνια από την Με-
ταπολίτευση το Δημοκρατικό μας Πολίτευμα λειτούργησε 
και λειτουργεί μέχρι σήμερα άψογα; Για να μπορέσουμε 
να παραθέσουμε εν συντομία μια σαφή αλλά και ευρεία 
εικόνα της όλης κατάστασης, πρέπει να ανατρέξουμε 
στην ιστορία. Γιατί όπως είπε και ένας Μεγάλος, «Μόνο 
η ιστορία ανοίγει όλα τα μυστικά της ζωής και τα μονο-
πάτια του παρελθόντος έχουν ατελείωτη την προέκτασή 
τους προς το μέλλον». Δυστυχώς είναι ηλίου φαεινότερο 

και στον πιο κοντόφθαλμο ότι μετά την Μεταπολίτευση 
και μετά από 44 χρόνια το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην 
Ελλάδα δεν έχει ωριμάσει και δεν έχει ολοκληρωθεί, δι-
ότι οι μάχες των Πολιτικών Κομμάτων για την Εξουσία 
δεν δίνονται με τη λογική γιατί έχουν κάποιο όραμα για 
τη χώρα, αλλά με τη λογική των ιδιωτικών συμφερόντων 
και πάντα με το αζημείωτο. Η φασαρία με τα «διαπλεκόμε-
να» που κάθε τόσο και λιγάκι ανασύρεται στην επιφάνεια 
αυτό ακριβώς υπονοεί, ότι αντί η πολιτική να ελέγχει το 
χρήμα, είναι το χρήμα που ελέγχει την πολιτική. Νομίζω 
ότι δεν υπάρχει χειρότερο στίγμα για τη Δημοκρατία.
       Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ μετά την θριαμβευτική επι-
στροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η επανεμφάνιση 
του Ανδρέα Παπανδρέου στο πολιτικό προσκήνιο και η 
διαρκώς διαφοροποιούμενη πολιτική γραμμή, είχε ως 
αποτέλεσμα την σχεδόν διάλυση του κράτους, κυρίως 
οικονομικά. Την εξουσία ανέλαβε ο «Ψηλός», Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης, που συνέχισε το θαλάσσωμα των Εθνι-
κών υποθέσεων και την διεύρυνση του πολιτικού χάους. 
Πάλι στην εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου, που κοιτού-
σε πως να ευχαριστήσει τη Μιμή, αντί να κάνει έστω και 
τα μισά από όσα υποσχόταν, πάντα προεκλογικά με τα 
«Θα» τα Παπανδρεϊκά.
       ΜΕΤΑ από έναν μακροχρόνιο και προβληματικό 
τοκετό, η ελληνική πολιτική γέννησε πρωθυπουργό της 
Ελλάδας τον Ακαδημαϊκό Κώστα Σημίτη και η Δημοκρα-
τία ξεκουρελιαζόταν καθημερινά από την μοιρασιά των 
υπουργών του με τα Μεγάλα Οικονομικά αφεντικά. Επί 
πρωθυπουργίας του η ρεμούλα του Καίσαρα στο Χρημα-
τιστήριο της Σοφοκλέους και όχι μόνο πήρε διαστάσεις 
επιδημίας και το κράτος της μίζας είχε αντικαταστήσει το 
κράτος δικαίου σε όλο το μήκος και το πλάτος του. Είχε 
βρει η διαπλοκή τον αδίστακτο υπηρέτη της. Και η Δη-
μοκρατία ντροπιασμένη έβλεπε τους πολιτικούς να μην 
έχουν κάποιο όραμα για τη χώρα, αλλά μόνη τους έγνοια 
ήταν η νομή της εξουσίας και η μοιρασιά ανάμεσα σε αδί-
στακτα συμφέροντα, σαν ένα διαρκές πλιάτσικο. Αλλά μου 
είναι αδιανόητο πως ο έντιμος Κώστας Καραμανλής έκλει-
νε τα μάτια του στο νεοπλουτίστικο ξεφάντωμα υπουργών 
του με πολυτελή σπίτια στην Εκάλη, τις νεόκτιστες βίλες 
στα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τα πολυτελή κότερα και τις 
παρατεταμένες διακοπές στη Μύκονο. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κο-
λυμπούσαν μαζί στο βόρβορο της διαπλοκής, έπιναν σα-
μπάνια στην υγεία του νοσηρού πολιτικού συστήματος και 
χλεύαζαν το κορόιδο τον Ελληνικό Λαό. Νομίζω ότι δεν 
υπάρχει χειρότερο στίγμα για τη Δημοκρατία.
       Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Απατεωνιά πως «Λεφτά υπάρχουν» 
έφερε στην εξουσία το Μνημονιακό «Παιντί», τον Γιώργο 
Παπανδρέου, που το έπαιζε πρωθυπουργός ενώ η πραγ-
ματική του δουλειά ήταν κλητήρας των Βρυξελλών. Και 
με το Μνημόνιο άνοιξε την όρεξη των Τοκογλύφων του 
ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για να στείλουν την 
Τρόικα να στρογγυλοκαθίσει στο σβέρκο των Ελλήνων 
και να τεθεί ένας ελεύθερος και περήφανος Λαός κάτω 

από ένα καθεστώς Ξένης Κατοχής και της πιο βάρβαρης 
λιτότητας. Και το πιο προδοτικό είναι ότι με το Μνημόνιο 
του Γιωργάκη που μας οδήγησε στο ΔΝΤ απωλέσαμε ένα 
μέρος της Εθνικής μας Κυριαρχίας και τέθηκε ο Ελληνι-
κός Λαός σε καθεστώς Κηδεμονίας προδίδοντας έτσι ο 
Γιωργάκης και την έννοια της Πατρίδας και την έννοια 
της Λαϊκής και Εθνικής Κυριαρχίας. Δεν υπάρχει νομίζω 
μεγαλύτερη υποτίμηση της νοημοσύνης του Ελληνικού 
Λαού και μεγαλύτερο στίγμα για τη Δημοκρατία στη Χώρα 
που τη Γέννησε. Ποιός αμφιβάλλει ότι και το Μνημονι-
ακό Δίδυμο –Σαμαράς –Βενιζέλος – δεν ακολουθούσαν 
την ίδια Προδοτική και Αντιλαϊκή Μνημονιακή γραμμή 
του Γιώργου Παπανδρέου που θεωρείται καταστροφική 
για την Ελληνική Κοινωνία και τη Δημοκρατία; Αλλά και 
η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά δεν είχε 
ενημερώσει τον Ελληνικό Λαό για το «Μακεδονικό» και 
πήρε την ψήφο του που τον ανέβασε στην κυβέρνηση. 
Ο κ. Τσίπρας αγνόησε τον Ελληνικό Λαό και χωρίς την 
ψήφο του ξεπούλησε το όνομα Μακεδονία στους Σλά-
βους Σκοπιανούς οι οποίοι πήραν το όνομα Μακεδόνες! 
Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΜΜΕ όταν η πύρινη λαί-
λαπα κατάκαιε την Κινέτα που πολλοί άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους και τα σπίτια τους, ο κ.Τσίπρας πήγε στο 
Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προκειμένου να βρα-
βευτεί μαζί με τον Σκοπιανό Ζάεφ για τη συνεισφορά του 
στη διατήρηση της ειρήνης στα Βαλκάνια, ενώ έπρεπε να 
επισκεφθεί και να συμπαρασταθεί στις πάσχοντες οικογέ-
νειες που η Ελλάδα πενθεί και θρηνεί για τα θύματα της 
πύρινης καταστροφής.
       ΤΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ στα αλήθεια οι θριαμβολογίες περί 
«αδιάλειπτης λειτουργίας της Δημοκρατίας», όταν τα Πο-
λιτικά Κόμματα μετά την Μεταπολίτευση στην Ελλάδα για 
την κατάληψη της εξουσίας ξεπουλάνε τα συμφέροντα 
του Ελληνικού Λαού στα Μεγάλα Οικονομικά Αφεντικά, 
όταν για αυτή την εξουσία συγκαλύπτουν νοσηρά φαινό-
μενα, όταν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα του Ελληνικού 
Λαού πετάγονται στον κάλαθο των αχρήστων, όταν αμ-
φισβητείται το Δίκαιο της Εργασίας ως «ανίσχυρο» και 
τα Κοινωνικά Δικαιώματα ως «αναχρονιστικά», όταν οι 
υποσχέσεις για «καλύτερες μέρες» ισοδυναμούν με πολ-
λαπλασιασμό της φτώχειας, της ανασφάλειας, όταν το 
χρήμα κατευθύνει την πολιτική και όχι η πολιτική το 
χρήμα, όταν η Δημοκρατία φθάνει στο κατάντημα της 
«δημαγωγίας» και κενού περιεχομένου, όταν χωρίς να 
ερωτηθεί ο Κυρίαρχος Ελληνικός Λαός ξεπουλάνε τη Δη-
μόσια περιουσία αντί πινακίου φακής, όταν η δόλια Ελ-
λάδα συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από την κηδεμονία της 
Γερμανοκρατούμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ 
που ρυθμίζουν τις τύχες του Ελληνικού Λαού, το μέλλον 
του και το μέλλον των παιδιών του, τότε το πιθανότερο 
είναι ότι η Δημοκρατία στην Ελλάδα μετά από 44 χρόνια 
μάλλον οπισθοδρομεί παρά προοδεύει. Για 44 χρόνια 
βαριά Άρρωστη είναι η Δημοκρατία στη Χώρα που τη 
Γέννησε!!!
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