
Άρθρο 

«Μοναχή τον δρόμο επήρες» 

 

Είμαστε σε μέρες εορτασμού της εθνικής μας επετείου. Είναι ώρα να 

σκεφθούμε σοβαρά, υπεύθυνα και να προβληματισθούμε με βάση τις 

εμπειρίες και τα σκληρά παραδείγματα του παρελθόντος, από τα οποία 

δυστυχώς δεν διδασκόμαστε. 

Ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, στον Ύμνο στην 

Ελευθερία, έγραφε λίαν ποιητικά, αληθινά και διδακτικά: 

 «Και ακαρτέρει, και ακαρτέρει 

 φιλελεύθερη λαλιά, 

 ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι  

 από την απελπισιά». 

 Η Ελλάς ικέτις που γύρευε στα ξένα, «άλλα χέρια δυνατά». Και σ’ άλλο 

σημείο: «Μοναχή τον δρόμο επήρες 

εξανάρθες μοναχή 

δεν είν’ εύκολες οι θύρες 

  εάν η χρεία τες κουρταλεί».  

 Η σημερινή πολιτική ηγεσία της χώρας μας, στοχαζομένη κι 

αναστοχαζομένη, θα πρέπει καλά να εννοήσει αυτά τα διαχρονικά, αληθινά 

και λίαν επίκαιρα μηνύματα. Να λάβει υπόψη της την μετεκλογική 

πραγματικότητα και να προχωρήσει άμεσα στη λήψη και την υλοποίηση 

εκείνων των αποφάσεων, που θα οδηγήσουν την εθνική οικονομία, τους 

πολίτες και τη χώρα στην έξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα. Χάθηκε πολύτιμος 

χρόνος σε μία άσκοπη ρητορική με το βλέμμα στο εσωτερικό της ακροατήριο 

και πίσω δηλ. στην προεκλογική περίοδο. Δεν μπορείς να βαδίσεις προς τα 

εμπρός με το κεφάλι σου και τα μάτια σου στραμμένα προς τα πίσω. Δεν 

γίνεται. 

 Στην προς Μέρκελ επιστολή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός 

κ.Τσίπρας, στις 15-3-15, γράφει: «Σας γράφω για να σας εκφράσω τη βαθιά 

μου ανησυχία για τις εξελίξεις μετά τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης 

Φεβρουαρίου ...... πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των συζητήσεων του 

Brussels Group (στο οποίο μετέχουν οι τέσσερις θεσμοί – ΕΚΤ, Κομισιόν, 



ESM, ΔΝΤ και η τεχνική ομάδα της Ελληνικής Κυβέρνησης) στις Βρυξέλλες 

την Τετάρτη 11 Μαρτίου, …… Εν κατακλείδι, η Ελλάδα δεσμεύεται να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της με καλή πίστη και σε συνεργασία με τους 

εταίρους της …… Με την επιστολή αυτή σας απευθύνω έκκληση να μην 

επιτρέψετε ένα μικρό πρόβλημα ρευστότητας και σε ορισμένες «θεσμικές 

αδράνειες», να μετατραπούν σε ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα και την 

Ευρώπη». 

 Εδώ λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την αλήθεια: ζητάει ουσιαστικά 

χρήματα και μάλιστα γρήγορα, η ελληνική οικονομία έχει σοβαρό πρόβλημα 

και οι περιβόητοι «θεσμοί» ή το Brussels Group δεν είναι η τρόϊκα αλλά …. οι: 

ΕΚΤ, Κομισιόν, ESM, ΔΝΤ και Ελληνική τεχνική ομάδα δηλ. όχι Γιάννης αλλά 

Γιαννάκης! 

 Η Μέρκελ παρέπεμψε τα αιτήματά του στους «θεσμούς». Βλέπετε δεν 

είναι εύκολες οι θύρες όταν η χρεία τες κουρταλεί. 

 Ευτυχώς που ο Πρωθυπουργός και ο κ.Δραγασάκης, έστω με 

καθυστέρηση, «πήραν επάνω τους» την υπόθεση. Γιατί αν συνεχίζονταν η 

άγονη κόντρα Βαρουφάκη – Σόϊμπλε και αντιστρόφως, οι βαρουφάκειοι 

βερμπαλισμοί και οι ατέλειωτες συνεντεύξεις του ανά την υφήλιο, θα χανόταν 

κι άλλος χρόνος και θα γινόταν μεγαλύτερη ζημία. Δυστυχώς οι νεώτεροι 

πολιτικοί τίποτε δεν διδάχθηκαν από την δωρική λιτότητα του αείμνηστου 

Κων/νου Καραμανλή, πολιτικού του μέτρου, ο οποίος έλεγε: «η υπερβολική 

χρήση του μικροφώνου αποβαίνει κατά του χρήστου». 

 Ο Πρωθυπουργός όμως πρέπει να προχωρήσει άμεσα, γρήγορα, 

σταθερά κι αποφασιστικά. Πολύ ορθά παραδέχθηκε δημόσια ότι και η 

προηγούμενη κυβέρνηση είχε και θετικά αποτελέσματα. Ότι δεν θα 

κατεδαφίσει καθετί καλό που έγινε. Ότι θα προσθέσει επιλέγοντας το 

κατάλληλο μίγμα πολιτικής και μέτρων. Μένει να γίνει και να το δούμε. 

 Δεν μπορώ να δεχθώ, ότι χώρες μικρότερες από τη δική μας τα 

κατάφεραν, κι εμείς δεν μπορούμε. Η Πορτογαλία μπήκε το έτος 2011 στο 

μνημόνιο και βγήκε το Μάιο του 2014. Το ίδιο κι η Ιρλανδία: μπήκε το 

Νοέμβριο του 2010 στο μνημόνιο και βγήκε τον Δεκέμβριο του 2013. Η 

Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο τον Μάιο του 2010 με κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου 

αλλά είναι άγνωστο πότε θα βγει. 



 Μέσα σε πέντε χρόνια (2009-2015) κάναμε τέσσερις φορές εκλογές για 

να βρούμε την πολιτική ηγεσία εκείνη αλλά και την πολιτική, που θα μας 

βγάλει από τα μνημόνια και την κρίση. Εν τω μεταξύ τα φορολογικά έσοδα 

υστέρησαν. Το ταμείον είναι ανησυχητικά μείον. 

 Και εν μέσω όλων αυτών των δεινών μας, αποφασίσθηκε η 

πραγματοποίηση των παρελάσεων με ζουρνάδες και νταβούλια. Εδώ η 

κυβέρνηση «συλλαμβάνεται ασυνεπής», γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα 

καταργήσει τις παρελάσεις. Προστέθηκαν όμως τα νταβούλια. Για να 

εκπληρωθεί η δημώδης «γραφή»: εκεί που κρεμάγαν οι καπεταναίοι (του 

1821) τα σπαθιά, κρεμάνε οι γύφτοι τα νταβούλια». 
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