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Αγαπητοί φίλες και φίλοι πέρσι που βρισκόμουν στην 
Ελλάδα και συζητούσαμε στο φιλοσοφείον με άλλους 
φίλους ο καθηγητής Αντώνης A. Αντωνάκος μας εξή-
γησε το μυστήριον του ονόματος του Λεξικού ΣΟΥΔΑ 
(ΣΟΥΙΔΑ). Οι Φιλόλογοι, καθηγητές, ερευνητές, φοιτη-
τές και εραστές της Ελληνικής Γραμματείας τώρα έχουν 
την εξήγηση του ονόματος του λεξικού  πού μέχρι πρό-
τινος ήταν γρίφος. Στον Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσ-
σας (TLG) που το άρχισε η Μαριάννα ΜακΝτόναλντ αν 
είστε συνδρομητές θα έχετε πρόσβαση σε όλη την αρ-
χαία Ελληνική Γραμματεία. Εντόπισα 104 Αρχαία Λε-
ξικά. Όσοι Θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου 
και θα σας στείλω τον κατάλογο των Αρχαίων λεξικών. 
Λίγοι γνωρίζουν πόσα αρχαία Ελληνικά  σωθήκανε.

Σούδας – Τι Σημαίνει Πραγματικά  
το λεξικό Σούδας;
Oi διάφορες εγκυκλοπαίδειες περιβάλλουν το όνομα 
του δημιουργού του Λεξικού ΣΟΥ¬ΔΑΣ με ένα μυστή-
ριο. Γράφουν ότι «Σούδα» ή «Σουίδα» είναι ένα από 
από τα σημαντικότερα ελληνικά λεξικά ή εγκυκλο-
παίδειες, το οποίο εγράφη τον 10° αιώνα. Πιθανολο-
γούν ότι «Σούδας» η «Σουΐδας» είναι ίσως το όνομα 
του συντάκτη του. Περιέχει 30.000 λήμματα, πολλά 
από τα όποια περιέχουν στοιχεία από πηγές που, αν 
δεν διασώζοντο στο έργο αυτό, θα είχαν χαθεί σήμε-
ρα. Το Λεξικό αυτό είναι ένα από τα πολυτιμότερα 
έγγραφα για την ελληνική φιλολογία, την γραμματι-
κή, και την λογοτεχνική ιστορία. Όλοι οι ερευνητές 
συγκλίνουν στο ότι τίποτα δεν είναι γνωστό για τον 
ίδιο τον Σουίδα εκτός από το ότι έζησε στα μέσα του 
10ου αιώνα, προφανώς στην Κωνσταντινούπολη, 
και ότι ήταν πιθανώς ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο 
που αφιερώθηκε στις λογοτεχνικές μελέτες. Τον θε-
ωρούν γραμματικό με αυτό το όνομα, παρ’ ότι αυτό 
δεν είναι δόκιμο στην ελληνική ονοματολογία. Νε-
ώτερες θεωρίες αναφέρουν ότι πιθανόν Σουΐδας να 
μην είναι το όνομα του συντάκτη αλλά ότι πρόκειται 
για ένα συλλογικό έργο, η δε λέξη «Σούδα» προέρ-
χεται από λατινική λέξη πού σημαίνει «φρούριο» και 
χρησιμοποιήθηκε για να περιγράφει τον σκοπό του 
έργου, την... περιφρούρηση της γνώσης!
Το ότι το «Λεξικό ΣΟΥΔΑΣ» είναι πολυσυλλεκτικό, 
δεν πιθανολογείται αλλά προκύπτει και από την 
εισαγωγή ακόμη του λεξικού, όταν διαβάζουμε σε 
αυτήν:
«Τό μεν παρόν βιβλίον Σούδα, οι δε συνταξάμενοι 
τούτο άνδρες σοφοί Εύδημος ρήτωρ περί λέξεων 
κατά στοιχείον. Έλλάδιος, επί Θεοδοσίου τού νέου, 
περί λέξεων κατά στοιχείον. Εύγένιος Αύγουστοπό-
λεως τής εν Φρυγία, παμμιγή λέξιν κατά στοιχείον. 
Ζώσιμος Γαζαίος λέξεις ρητορικός κατά στοιχείον.
Κεκίλιος Σικελιώτης εκλογήν λέξεων κατά στοιχείον.
Λογγίνος ό Κάσσιος λέξεις κατά στοιχείον.Λούπερ-
κος Βηρύτιος Αττικός λέξεις. Ούηστίνος Ιούλιος σο-
φιστής επιτομήν των Παμφίλου γλωσσών, βιβλίων 
ενενήκοντα ενός.Πάκατος κατά στοιχείον περί συνή-
θειας ’Αττικής.Πάμφιλος λειμώνα λέξεων ποικίλων, 
περιοχήν βιβλίων ζε. έστι δε από τού ε στοιχείου έως 
τού ω, τα γάρ από τού άλφα μέχρι τού δέλτα Ζω-
πυρίων έπεποιήκει. Πωλίων Αλεξανδρεύς Αττικών 
λέξεων συναγωγήν κατά στοιχείον».
Τό Λεξικό χρησιμοποιεί υλικό από την κλασσική πε-
ρίοδο έως τους χρόνους της συγγραφής του, ενώ μία 
μακρά σειρά μεταγενέστερων συγγραφέων, όπως ο 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, αναφέρονται σε αυτό. Τα 
σημεία, στα οποία γίνεται αναφορά στον Μιχαήλ 
Ψελλό, θεωρούνται μεταγενέστερες προσθήκες. Το 
Λεξικό «ΣΟΥΔΑΣ» είναι κάτι μεταξύ ενός γραμματι-
κού λεξικού και μιας εγκυκλοπαίδειας με την σύγ-

χρονη έννοια. Εξηγεί την πηγή, την ετυμολογία, και 
την σημασία λέξεων, σύμφωνα με την φιλολογία της 
περιόδου του, χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές. 
Δεν υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία σε αυτό το 
μέρος της εργασίας του, όμως τα άρθρα σχετικά με 
την λογοτεχνική ιστορία είναι πραγματικά πολύτιμα.
Σε αυτά δίνει έναν όγκο λεπτομερειών και, ως έναν 
ορισμένο βαθμό, διασώζει αποσπάσματα από συγ-
γραφείς, των οποίων τα έργα θα είχαν σε άλλη πε-
ρίπτωση εντελώς χαθεί. Χρησιμοποιεί παλαιότερα 
σχόλια για τούς κλασσικούς (Όμηρο, Θουκυδίδη, 
Σοφοκλή, κ.λπ.), και για τους νεώτερους συγγραφείς, 
Πολύβιο, Ιώσηπο, Γεώργιο Σύγκελλο, Γεώργιο Μο-
ναχό ή Αμαρτωλό, κλπ.
Έτσι το Λεξικό «ΣΟΥΔΑΣ» αντιπροσωπεύει ένα 
καλό έργο αναφοράς για πρόσωπα που διεδραμά-
τισαν ρόλο στην πολιτική, εκκλησιαστική, και λογο-
τεχνική ιστορία της ανατολής έως τον 10° αιώνα. Η 
κύρια πηγή του για αυτό είναι η εγκυκλοπαίδεια τού 
Κωνσταντίνου Ζ Πορφυρογέννητου (912 - 959), 
και για την Ρωμαϊκή ιστορία, τα αποσπάσματα του 
Ιωάννη του Αντιόχειου (7ος  αιώνας). Άλλες πηγές 
του είναι το «Ονοματολόγιο» ή «Πίναξ»του Ησυχίου 
του Μιλησίου, οι βιογραφίες του Διογένους Λαερ-
τίου, τα έργα των Αθήναιου και Φιλοστράτου και το 
Χρονικό του Γεωργίου Μοναχού.
Τό Λεξικό είναι ταξινομημένο, σε άλλες εκδόσεις 
με καθαρά αλφαβητική σειρά (κατά στοιχείον δη-
λαδή) και σε κάποιες άλλες σύμφωνα με το σύστη-
μα της «αντιστοιχίας», δηλαδή με φωνητική σειρά, 
κατά τον ήχο της προφοράς των χρόνων εκείνων. 
Έτσι για παράδειγμα το «άλφα-γιώτα» έρχεται μετά 
από το «έψιλον»· το «ώμέγα» μετά από το «όμικρον», 
κ.λπ. Οι εκδόσεις, οι ταξινομημένες κατά στοιχείον 
φαίνεται πως είναι και οι παλαιότερες.
Τό Λεξικό «ΣΟΥΔΑΣ» περιέχει πολύ υλικό για την 
εκκλησιαστική ιστορία μεταξύ των βιογραφικών 
άρθρων του και μπορεί να εκπληρώσει τον αρ-
χικό σκοπό του ως καταλλήλου έργου αναφοράς. 
Εξεδόθη με κριτικά σχόλια από την Δανή Άντα 
Άντλερ (Λειψία, 1928-1938), ενώ στην Ελλάδα 
την έκδοσή του επιμελήθηκε πριν κάποια χρόνια 
ο καθηγητής βυζαντινής φιλολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του ΑΠΘ Βασίλειος Κατσαρός.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ΓΡΙΦΟΥ
Τά δεδομένα, λοιπόν, εί-
ναι τα εξής. Έχουμε ένα 
πολυσυλλεκτικό λεξι¬κό, 
που δεν γνωρίζουμε τον 
συγγραφέα του. Πού κά-
ποιοι τον αποκαλούν 
«Σουΐδα», κάποιοι άλλοι 
«Σούδα» θεωρώντας ότι 
η λέξη αυτή προέρχεται 
από αντίστοιχη ομόηχη λατινική λέξη που ση-μαίνει 
«φρούριο» ή «στενός διάδρομος», χρησιμοποιήθηκε 
δε για να περιγράφει τον σκοπό του έργου, δηλαδή 
«την πε¬ριφρούρηση της γνώσης» (αυθαίρετη φι¬λο-
σοφική ερμηνεία). Στην πραγματικό¬τητα αυτές είναι 
απλώς εικασίες και δεν ισχύει τίποτε από αυτά. Κά-
ποιες νεώτερες θεωρίες λένε ότι πιθανόν να πρό¬κει-
ται για ένα συλλογικό έργο, και «Σουΐδας» να μην εί-
ναι το όνομα του συντάκτη. Η τρίτη αυτή άποψη είναι 
και η πιο σωστή, όπως θα διαπιστώσου¬με στην συ-
νέχεια, χωρίς και πάλι να δί¬νει λύση στο πρόβλημα 
του ονόματος ΣΟΥ(Ι)ΔΑΣ. Ο καθηγητής φιλόλογος 
και ιστορικός  Αντώνης Α. Αντωνάκος μας λέει: Σε 
έναν παλιό και σπανιώτατο (ίσως και μοναδικό) Κώ-
δικα, που είχα την τύχη να δω, από τα φοιτητικά μου 
ακόμη χρόνια, σε μία ιδιωτική συλλογή στο εξωτερι-
κό, ήταν γραμμένη στην πρώτη του σελίδα μία σειρά 
λέξεων (σαν τίτλος βιβλίου) με έντονα τονισμένο το 
πρώτο γράμμα. Οι λέξεις αυτές ήσαν οι εξής: «ΣΥ-
ΝΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΙΔΙΑ) ΔΙ ΑΛ-
ΦΑΒΗΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ». Στην αρχή δεν πρόσεξα ιδι-
αιτέρως τον τίτλο. Αναρωτήθηκα μόνο ποιο ήταν το 
όνομα του λεξικού και γιατί δεν ανεγράφετο το όνομα 
του συντάκτου του στην πρώτη σελίδα. Τότε παρετή-
ρησα με μεγαλύτερη προσοχή τα τονισμένα γράμμα-
τα, τα οποία παρεντίθεντο σε σειρά, και τα όποια μου 
έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Προσπαθώντας δε να 
δω μήπως σημαίνουν κάτι, με έκπληξη διεπίστωσα 
ότι δημιουργούσαν την λέξη ΣΟΥ(Ι)ΔΑΣ!
Αμέσως κατάλαβα την ερμηνεία του «άγνωστου» ή 
απροσδιόριστου συγγραφέα του εν λόγω λεξικού. 
«ΣΟΥΔΑΣ», λοιπόν, ή «Σ0Υ(Ι)ΔΑΣ» ήτο αρκτικόλεξο, 
το οποίο χαρακτήριζε ένα πολυσυλλεκτικό Λεξικό, 
και σήμαινε «Συναγωγή ’Ονομαστικής Ύλης (Ίδία)  
Δι’ Αλφαβητικής Σειράς»\ Ή δε λέξη «ιδία», ή όποια 
ήτο εντός παρενθέσεως μετέτρεπε την «ΣΟΥΔΑ» σέ 
«ΣΟΥΙΔΑ»! Και η «κατά στοιχείον» αναγραφή, που 
δηλώνεται στην αρχή, δίπλα στα ονόματα των συντα-
ξαμένων τούτο ανδρών σοφών, δηλώ¬νει ταυτοχρό-
νως και την Δι’ Αλφαβητικής Σειράς (δηλαδή κατά 
στοιχείον) Συναγωγή της Ονομαστικής Ύλης!
Ιδού λοιπόν η αποκάλυψη της αλήθειας ενός άλυτου, 
μέχρι στιγμής, μυστηρίου! «Ενας άγνωστος, σπανι-
ότατος, ίσως αδημοσίευτος μέχρι στιγμής κώδικας, 
μας έλυσε ένα πρόβλημα πολλών αιώνων. Κάποιοι 
υποψιάζονταν ότι είναι συλλογικό έργο, αν και τούτο 
δηλώνεται σαφώς στην αρχή: Εκείνο που δεν μπο-
ρούσαν να φαντασθούν ήταν ότι αυτή ακριβώς η πο-
λυσυλλεκτικότητα θα εδηλώνετο με τα αρχικά μιας 
σειράς λέξεων!
Οπότε το αρκτικόλεξο Σ.Ο.Υ.(Ι).Δ.Α.Σ. «ονοματοποι-
ήθηκε» και χρησιμοποιήθηκε πλέον ως μία λέξη με 
τους απλούστερους λεκτικούς συνειρμούς: Το αρκτι-
κόλεξο «ΣΟΥΔΑΣ» έγινε ... «Ή Σούδα» και ή μορφή 
αυτού «ΣΟΥΙΔΑΣ» έγινε... «ό Σουΐδας»!
Έτσι, με αυτήν την υποτιθέμενη και λανθασμένη ερ-
μηνεία, διασώθηκε ως τις ημέρες μας, αν και σχεδόν 
όλοι οι επιστήμονες ήξεραν ή τουλάχιστον υποψιάζο-
ντο ότι αυτό δεν ήταν αληθές!

«Σούδας – Τι Σημαίνει Πραγματικά το λεξικό Σούδας;»
Γράφει και επιμελείται ο Δημήτρης Συμεωνίδης JP

Δημήτρης 
Συμεωνίδης JP
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Λίγα λόγια για τον Ομπάμα, τον πολεμοχαρή Πρόεδρο 
που του δόθηκε  το Νόμπελ Ειρήνης
Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα (Barack Hussein Obama 
II (Χονολουλού, Χαβάη, 4 Αυγούστου 1961) είναι 
Αμερικανός πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε και ως ο 
44ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
ρικής· ο πρώτος Αφροαμερικανός που εκλέχθηκε σε 
αυτή τη θέση. Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος 
των ΗΠΑ, ο Ομπάμα υπήρξε βουλευτής της Γερου-
σίας του Ιλινόις από το 1997 έως το 2004 και Γε-
ρουσιαστής των ΗΠΑ, εκπροσωπώντας την πολιτεία 
του Ιλινόις, από το 2005 έως το 2008. Εκλέχθηκε 
για πρώτη φορά Πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές 
της 4ης Νοεμβρίου του 2008 και ανέλαβε καθήκο-
ντα στις 20 Ιανουαρίου 2009. Επανεκλέχθηκε, για 
δεύτερη συνεχόμενη θητεία, στις εκλογές της 6ης Νο-
εμβρίου 2012.
Τον Οκτώβριο του 2009 έγινε ο τέταρτος Αμερικα-
νός πρόεδρος που λαμβάνει Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, 
ενώ έχει ανακηρυχθεί δύο χρονιές (2008 και 2012) 
«Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time.
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα στοχευμένων επι-
θέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ξεκίνησε στα 
χρόνια του Τζορτζ Μπους, ο Ομπάμα ήταν αυτός 
που έβαλε τη σφραγίδα του στο νέο «παιχνίδι» του Πενταγώνου.
Συγγενείς και φίλοι μιας αφγανικής οικογένειας 25 ατόμων που δολοφονήθη-
κε στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια ενός γάμου.
Ο στρατός του Ομπάμα σκότωσε περίπου 4.700 ανθρώπους με drones σε 
σχέση με τους 2.996 πολίτες που σκοτώθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου.
Ο Ομπάμα βομβάρδισε τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Υεμένη, το Πακιστάν και 
τη Συρία.
Συμμετείχε σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Νιγηρία, στο Καμερούν 
και στην Ουγκάντα, ενώ ενίσχυσε στρατιωτικά τις αμερικανικές δυνάμεις 
αλλά και στρατούς άλλων χωρών σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Αφρι-
κής και της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Επί της προεδρίας του μο-
νάδες ειδικών επιχειρήσεων του Πενταγώνου αναπτύχθηκαν σε τουλάχιστον 
133 χώρες – δηλαδή στο 70% του πλανήτη.
 Το ένα εκατομμύριο Ιρακινών, που σύμφωνα με εκτιμήσεις έχασαν τη ζωή 
τους μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, φαντάζει άπιαστο ρεκόρ ακόμη και για τους 
πιο αιμοδιψείς Αμερικανούς προέδρους.
Με το ίδιο σκεπτικό όμως, στα θύματα του Ομπάμα δεν μπορούμε να συμπε-
ριλάβουμε μόνον όσους σκοτώθηκαν από αμερικανικές βόμβες και σφαίρες 
αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους 
από το φαινόμενο ντόμινο των συγκρούσεων που ακολούθησαν τους βομ-
βαρδισμούς στη Λιβύη, στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Οι εχθροπραξίες στο Μάλι αλλά και στη Συρία, όπου μετακινήθηκαν ομάδες 
εξτρεμιστών ισλαμιστών που χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τις 

ΗΠΑ στη Λιβύη, προκάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες 
νεκρούς, κύματα προσφύγων που εξακολουθούν να 
βρίσκουν τον θάνατο κατά χιλιάδες στη Μεσόγειο 
Θάλασσα αλλά και ενίσχυση τρομοκρατικών οργα-
νώσεων η δράση των οποίων έφτασε 
Η επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων επί προε-
δρίας Ομπάμα αντικατοπτρίζεται στη γιγάντωση 
του πολεμικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ που φέτος 
έφτασε τα 608 δισεκατομμύρια δολάρια.
Για την ακρίβεια, οι δύο υψηλότεροι «αμυντικοί» 
προϋπολογισμοί του 21ου αιώνα φέρουν την υπο-
γραφή του απερχόμενου προέδρου, ο οποίος στα 
οκτώ χρόνια της προεδρίας του δαπάνησε 816 δισε-
κατομμύρια δολάρια περισσότερα από την οκταετία 
του Τζορτζ Μπους (παρά το γεγονός ότι ο τελευταί-
ος κλήθηκε να διαχειριστεί τη μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου εποχή).

Σχόλιο του Δημήτρη Συμεωνίδη
Τώρα όσον αφορά τον Πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ 
όταν η Ελλάδα αιμορραγούσε οικονομικά και με δό-
λιο τρόπο ο Γ. Παπανδρέου από το Καστελόριζο 
ανακοίνωνε ότι η Ελλάδα χρειάζεται την αρωγή  του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ φωνασκούσε  

προεκλογικά ότι λεφτά υπάρχουν και φυσικά έμεινε ατιμώρητος, γιατί ο τότε 
Πρόεδρος Ομπάμα δεν έκανε δηλώσεις και τώρα παριστάνει τον αναλυτή. 
Τότε θα μπορούσε να επέμβει υπέρ της Ελλάδος. Τώρα μας κάνει και τον 
σοφό.

Obama’s  Book “ A Promised land”
Obama offers piece of the puzzle in Greek debt crisis
Apart from providing key insights into a special (in many respects) presidency, 
Barack Obama’s memoir contains some very interesting references to the 
Greek debt crisis and the way in which the major European powers chose to 
deal with the situation.
The former US president had also during his tenure criticized Berlin as well as 
Paris for their insistence on fiscal austerity (particularly in the early stages of 
the crisis), at a time when all indications pointed to the need of  implementing 
an expansionary policy.
In his memoir, “A Promised Land,” which was released on Tuesday, Obama 
writes: “I noticed that they rarely mentioned that German and French banks 
were some of Greece’s biggest lenders, or that much of Greeks’ accumulated 
debt had been racked up buying German and French exports – facts that 
might have made clear to voters why saving the Greeks from default amounted 
to saving their own banks and industries.”
It is important to have in mind that his criticism is not part of some personal 
confrontation with German Chancellor Angela Merkel or former French 
president Nicolas Sarkozy. After all, Obama in the same book praises 
Merkel’s personality and leadership qualities.
However, referring to German and French calls for austerity, Obama notes: 
“Maybe they worried that such an admission would turn voter attention away 
from failures of successive Greek governments and toward the failures of those 
German or French officials charged with supervising bank lending practices.”
It is not just Obama’s ethos that emerges from the book, the writer’s 
commitment to the principles of democracy and social justice, and his concern 
about America’s domestic division. Nor is it just his totally different approach 
toward America’s allies and partners and Washington’s role in the world, 
which are all inevitably very interesting.
It is also Obama’s specific references to Greece and the management of the 
financial crisis that are of particular interest to us.
Coming from the world’s most powerful man during the period in question – 
Obama took over power in 2009 and handed off the presidency to Donald 
Trump in 2017 – these insights are highly revealing and make up a crucial 
piece of the puzzle in explaining the Greek crisis; not only for future historians, 
but also for European officials now overseeing the bloc’s financial affairs.
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30 «Γη της Επαγγελίας» - «A Promised land»
Δημήτρης 

Συμεωνίδης JP

Ομπάμα: «Η διάσωση της Ελλάδας στην κρίση 
ισοδυναμούσε με τη διάσωση των γερμανικών 
και γαλλικών τραπεζών». «Μεγάλο μέρος του 
χρέους των Ελλήνων είχε συσσωρευτεί αγορά-
ζοντας γερμανικές και γαλλικές εξαγωγές»

Το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα που μόλις κυκλοφόρησε, 
ήδη προκαλεί σχόλια διαφόρων ειδών, αλλά αυτό που έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, είναι η αναφορά του στην 
Ελλάδα και στη διαχείριση της ελληνικής οικονομικής 
κρίσης από Γερμανία και Γαλλία. Ο Ομπάμα ουσιαστικά 
«καρφώνει» τον Γιώργο Παπανδρέου ως καταστροφέα της 
Ελλάδας.
Την επίμαχη περίοδο (της κρίσης) ο Ομπάμα ήταν «πλανη-
τάρχης» και είχε κατά καιρούς εκφράσει την αντίθεσή του 
στους χειρισμούς του Βερολίνου, αλλά και του Παρισιού 
(ειδικά για την πρώτη φάση της διαχείρισης της κρίσης) και 
την επιμονή τους στη λιτότητα.
Στη «Γη της Επαγγελίας» που κυκλοφόρησε την Τρίτη, γρά-
φει χαρακτηριστικά: «Παρατήρησα πως σπάνια ανέφεραν 
ότι οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες ήταν από τους 
μεγαλύτερους δανειστές της Ελλάδας ή ότι μεγάλο μέρος 
του χρέους των Ελλήνων είχε συσσωρευτεί αγοράζοντας 
γερμανικές και γαλλικές εξαγωγές – δεδομένα που θα μπορούσαν να έχουν 
καταστήσει σαφές στους ψηφοφόρους τους γιατί διασώζουν τους Έλληνες». 
Για την επιλογή της Γερμανίας και της Γαλλίας (στη διαχείριση της κρίσης), ο 
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει ότι «ισοδυναμούσε με τη διάσωση των δικών 
τους τραπεζών και βιομηχανιών και ίσως ανησυχούσαν ότι μια τέτοια παραδο-
χή θα έστρεφε την προσοχή των ψηφοφόρων από τις αποτυχίες διαδοχικών 
ελληνικών κυβερνήσεων, στις αποτυχίες εκείνων των Γερμανών ή Γάλλων αξιω-
ματούχων που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία των πρακτικών τραπεζικού 
δανεισμού».

To PSI, ο Γιώργος Παπανδρέου και η σκληρή λιτότητα
Να αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια για τα καταστροφικά Μνημόνια, που το 
σύστημα προσπαθεί εδώ και μία δεκαετία να κρύψει από τον ελληνικό λαό και 
μαζί να κρύψει και τις ευθύνες όσων μάς οδήγησαν στον γκρεμό. Και είναι μια 
ευκαιρία το βιβλίο του πρώην Αμερικανού προέδρου να δικαιωθούν όλοι αυτοί 
που έδωσαν αγώνες κατά των Μνημονίων και επέμεναν, από την πρώτη στιγμή, 
ότι η Γαλλία και η Γερμανία ευθύνονται για την ελληνική χρεοκοπία. Οι αποκα-
λύψεις Ομπάμα δικαιώνουν και την εφημερίδα «δημοκρατία», που υποστήριξε 
από την πρώτη στιγμή ότι η επιλογή της Γερμανίας και της Γαλλίας να επιβά-
λουν σκληρή λιτότητα στην Ελλάδα «ισοδυναμούσε με τη διάσωση των δικών 
τους τραπεζών και βιομηχανιών». Όλα όσα αποκαλύπτει δηλαδή ο Ομπάμα 
στο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και αναδείχτηκε από 
την εφημερίδα «Εστία»: «Ο Ομπάμα περιγράφει μια ανίκανη – ολιγωρούσα 
ευρωπαϊκή ηγεσία να διαχειριστεί την κρίση, η οποία μάλιστα του έκανε ‘γκρι-
μάτσες’ ότι προτείνει πράγματα “απρεπή” όταν της ζητούσε μείωση φόρων και 
αύξηση δαπανών (Μέρκελ). Ο Ομπάμα αποκαλύπτει ότι δεν ήταν ποτέ επιλογή 
της Καγκελαρίου η ελληνική χρεωκοπία, απλώς άφηνε τον Σόιμπλε να εκβιάζει 
ανύποπτους Έλληνες πρωθυπουργούς και Υπουργούς Οικονομικών. Ο Ομπά-
μα υπογραμμίζει ότι για την ελληνική κρίση χρέους ευθύνονται και οι αγορές, οι 
οποίες δάνειζαν μια χώρα με γνωστά οικονομικά προβλήματα από τις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 αλλά και οι ευρωπαϊκές τράπεζες, γαλλικές και γερμανικές, 
καθώς όπως παρατηρεί εμφατικώς “μεγάλο μέρος του συσσωρευμένου χρέους 
των Ελλήνων είχε πάει για την αγορά γερμανικών και γαλλικών εξαγώγιμων 
προϊόντων”. Ο Ομπάμα αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας απαιτούσαν 
από την αρχή το PSI το “υποχρεωτικό κούρεμα των ομολογιούχων” για να έχει 
πρόσβαση η Ελλάς στο Ταμείο Διασώσεως, απορρίπτοντας, προσθέτουμε εμείς, 
το κούρεμα του χρέους που διακατείχαν τα τραπεζικά τους ιδρύματα», αναφέρει 
η εφημερίδα.

Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις για 
την περίοδο των Μνημονίων, πώς οδηγή-
θηκε η Ελλάδα σε αυτά και ότι κανείς από 
τους συμμάχους μας δεν υπολόγισε τον ελ-
ληνικό λαό, που μάτωσε και τη χώρα που 
καταστράφηκε, για να μη χάσουν Γερμανοί 
και Γάλλοι.
Οι αποκαλύψεις του Ομπάμα λύνουν πολ-
λές απορίες σχετικά με το έγκλημα που διέ-
πραξαν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές κυ-
βερνήσεις: «Το φιτίλι της κρίσης το άναψε 
η εσπευσμένη ανακοίνωση, πριν κλείσει ο 
προϋπολογισμός του 2009, του ελλείμμα-
τος από την κυβέρνηση του Γιώργου Πα-
πανδρέου. Την ώρα που άλλοι έκρυβαν τα 
προβλήματά τους, όπως οι Ιρλανδοί για τις 
τράπεζές τους, για να μην είναι οι πρώτοι 
που θα υπαχθούν στη διεθνή οικονομική 
κηδεμονία, η Ελλάδα έτρεχε να ανακοινώ-
σει φουσκωμένα ελλείμματα».
Τι γράφει ο Ομπάμα για τους Ιρλανδούς 
και τι για εμάς; Για τους Ιρλανδούς και τους 
Ευρωπαίους γενικότερα σημειώνει: «Σχεδόν 
όλο το 2009 ο Τιμ Γκάιτνερ και εγώ προ-

τρέπαμε τους Ευρωπαίους να δράσουν πιο αποφασιστικά για την ανάταξη των 
οικονομιών τους. Τους συμβουλεύαμε να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα των τραπε-
ζών τους μια και καλή (τα stress tests που είχαν εφαρμόσει οι ρυθμιστικές αρχές 
της Ε.Ε. ήταν τόσο άρπα κόλλα, που κάποιες ιρλανδικές τράπεζες χρειάστηκαν 
κρατική διάσωση λίγους μόνο μήνες αφού τα είχαν περάσει με επιτυχία). Πιέζα-
με τις χώρες της Ε.Ε. που είχαν πιο υγιή δημοσιονομικά να εφαρμόσουν πολιτι-
κές τόνωσης σαν τις δικές μας, προκειμένου να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις 
και να αυξήσουν την καταναλωτική συζήτηση σε όλη την ήπειρο».
Δυστυχώς όλοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν είπε την αλήθεια, αφήνοντας την 
Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Το γράφει καθαρά ο Ομπάμα στο βιβλίο του: «Τα 
οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας δεν ήταν τίποτα καινούργιο. Επί δεκαετίες 
η χώρα μαστιζόταν από χαμηλή παραγωγικότητα, έναν διογκωμένο αναποτελε-
σματικό δημόσιο τομέα, μαζική φοροδιαφυγή και μη βιώσιμες συνταξιοδοτικές 
υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 οι διε-
θνείς χρηματαγορές χρηματοδοτούσαν ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ τα διαρκώς αυξανόμενα 
ελλείμματα της Ελλάδας».

Επικοινώνησα και ενημέρωσα την καθηγήτρια Μαρία Νεγροπόντη – Δελιβά-
νη Και μου έστειλε την παρακάτω απάντηση.

«Τα εδάφια των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα, που κυκλοφόρη-
σαν πρόσφατα και αναφέρονται στο ελληνικό δράμα των μνημονίων, μπορεί 
να αποδειχθούν ως δώρο εξ’ ουρανού, αν αξιοποιηθούν σωστά και αν δεν 
κρυφτούν «κάτω από το χαλί». 
Στα εδάφια αυτά ο Ομπάμα προβαίνει σε ομολογία μεγατόνων, το περιεχόμενο 
της οποίας πλανιόταν στη χώρα μας ως υπόθεση, ως συνωμοσιολογία, ή ως 
επτασφράγιστο μυστικό, αλλά ποτέ μέχρι τώρα ως ξεκάθαρη βεβαιότητα. Οι 
σχετικές αναφορές των αρμοδίων, στα 11 χρόνια που πέρασαν, όπως αρχικά 
του Ολιβιέ Μπλανσάρ, αργότερα του ΔΝΤ και της ΕΕ, αφορούσαν γενικώς ατέ-
λειες του περιεχομένου των μνημονίων, αλλά όχι την κυρία αιτία της επιβολής 
τους. Έτσι παρέμενε ισχυρή, για πολλούς Έλληνες, η κυρίαρχη δικαιολογία, 
που αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε με κάθε τρόπο, από την αρχή της επιβολής 
των μνημονίων.» PhD.PROF..Maria Negreponti-Delivanis.

Αυτό έγινε αφορμή  ώστε  και άλλοι αναλυτές έστειλαν απαντήσεις στην καθη-
γήτρια 
Όσοι από σας θέλετε να ενημερωθείτε επικοινωνήστε μαζί μου ηλεκτρονικά και 
θα σας στείλω και τις απόψεις των άλλων αναλυτών

Το βιβλίο του Ομπάμα που τώρα κυκλοφόρησε στα Ελληνικά – Νοέμβριος 2020
Σελίδες   527-531 και 566 στην Αγγλική έκδοση για το θέμα του χρέους της Ελλάδος
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