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ΑΠΟ TROKTIKO 18/05/2010 
 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΞΙΟΣΙΜΟ κξ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΚΟ ΠΡΩΗΝ Τ.Τ.Π. 
 
Πξσ πήγαμ ςα λετςά; Έμα μεγάλξ, πξλύ μεγάλξ μέοξπ, μεγαλύςεοξ 
από όρξ θα μπξοξύρε μα ταμςαρθεί καμείπ, πήγε εκεί πξσ γοάτξσμ 
ςα ρημεοιμά "ΝΔΑ". Δν ξσ και δύρκξλα θα επιρςοέφξσμ... 
 
Για κάθε λξγαοιαρμό πξσ θα αμξίγει από δχ και πέοα 
πξλλαπλαριάρςε επί πέμςε, (για μα βγάλεςε ςξμ ςζίοξ ςηπ εςαιοείαπ, 
μια και ςξ πξρξρςό ςξσ γιαςοξύ είμαι πάμχ κάςχ 20%), διαιοέρςε 
δια ςξσ ςέρρεοα, (για μα έυεςε μια καλή εικόμα ςηπ ποαγμαςικήπ 
ςιμήπ ρε πξλιςιρμέμεπ υώοεπ, ατξύ και ξι γάςεπ ρςα κεοαμίδια 
νέοξσμ όςι ςξ σλικό είμαι ςξσλάυιρςξμ καςά 400% 
σπεοςιμξλξγημέμξ) και αταιοέρςε ςξ δεύςεοξ γιμόμεμξ από ςξ 
ποώςξ για μα δείςε ςι έυαρε ςξ δημόριξ. 
 
Έυξσμε και λέμε λξιπόμ: 31 Φ 5 = 150 και 150:4=32,5 και 150-
32,5=117,5 εκ. 
 
Βάλςε και μια μικοή ποξραύνηρη 10 έχπ 20%. Γιαςί δεμ θα ςα έβαζε 
όλα ρςημ πάμςα ξ λαμποόπ επιρςήμχμ, (αλλά ποώςα και πάμχ από 
όλα άμθοχπξπ). Όλξ και κάπξιξ παλιόρπιςξ, κάπξιξ μικοό ενξυικό, 
καμέμα τξσλ ενςοά με δεομάςιμα καθίρμαςα θα αγόοαρε όλξ ασςό 
ςξ διάρςημα. Βάλςε λξιπόμ ςημ ποξραύνηρη, ρςοξγγσλξπξιείρςε 
ποξπ ςα πάμχ και διαγοάφςε ρεμμά και ςαπειμά 140 με 150 εκ. € 
σπέο ςξσ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ. Ποξρθέρςε και άλλξσπ δέκα πάμχ 
κάςχ ίδιξσπ επιρςήμξμεπ και μάςξ ςξ ποώςξ διρεκαςξμμύοιξ. αμ 
ασςό πξσ θα πεοιρρέφξσμε από ςιπ πεοικξπέπ ρςιπ ρσμςάνειπ ρςα 
γεοξμςάκια, πξσ λέει και ξ Ποεςεμςέοηπ. Λίγη σπξμξμή μα έυει 
καμείπ και βοίρκει εύκξλα και ςα σπόλξιπα μέυοι ςα 300. 
 
Θα μξσ πείςε, μεμξμχμέμξ πεοιρςαςικό. Βεβαίχπ. Ατξύ βγήκε και η 
ρσμδικαλιρςική εκποξρώπηρη ςηπ ρσμπαθξύπ ςάνεχπ και είπε όςι 
δεμ ποέπει μα δσρτημείςαι ξ ιαςοικόπ κόρμξπ και όςι κάπξιξι 
ελάυιρςξι αρσμείδηςξι δεμ ποέπει μα γίμξμςαι ατξομή για μα 
υαοακςηοίζξμςαι άδικα υιλιάδεπ ςίμιξι και ρσμειδηςξί επαγγελμαςίεπ 
πξσ καθημεοιμά αγχμίζξμςαι ρςιπ επάλνειπ ςξσ ΔΤ και μπλα μπλα 
μπλα μπλα. σμήθηπ λεσκόπ θόοσβξπ. Οι άμθοχπξι νέοξσμ όςι 
απεσθύμξμςαι ρε αδιάτξοξ και ατελέπ ακοξαςήοιξ. Και ς' αοπάζξσμ 
ρυεδόμ όλξι. Άλλξπ λιγόςεοξ και άλλξπ πεοιρρόςεοξ. Πιρςεύξσμ 
μάλιρςα όςι είμαι και δικαίχμα ςξσπ. 
 
Σώοα θα μξσ πείςε: Και ςι ρυέρη έυει με όλα ασςά η άμχθεμ 
εικξμιζόμεμη υοσρή ετεδοεία ςξσ έθμξσπ; Ασςόπ ξ ρξτόπ Νέρςχο, 
πξσ ρςα ςοαπέζια έμξοτα ξμιλεί και πξσ πεοιμέμει ςημ εσλξγημέμη 



 2 

ώοα πξσ ξ αγαμακςιρμέμξπ λαόπ θα διώνει ςξσπ άςιμξσπ πξλιςικξύπ 
ςξσ καςερςημέμξσ και θα καλέρει ςιπ άτθαοςεπ δσμάμειπ ςηπ 
λξγικήπ και ςηπ βαθιάπ ρύμερηπ, για μα βγάλξσμ ςημ παςοίδα από 
ςα ςοαγικά ςηπ αδιένξδα; 
 
Έυει και παοαέυει. Γιαςί, νέοεςε, ςξ δημόριξ δεμ ςξ ληρςεύξσμ 
μύυςα Ρξσμάμξι κακξπξιξί με "ςξκάοετ", μαύοεπ μάρκεπ, εογαλεία 
οιτιτί και παοάςξλμξσπ ράλςξσπ από ςαοάςρεπ και μπαλκόμια. 
Αμςίθεςα. Οι καςαυοαρςέπ ςξσ κξιμξύ μαπ πλξύςξσ τξοξύμ ακοιβά 
κξσρςξύμια και γοαβάςεπ και ρσμήθχπ ειρποάςςξσμ ςημ λεία ςξσπ 
μέοα μερημέοι ρε καλξγοαμμέμεπ επιςαγέπ πξλλώμ μηδεμικώμ. Πξσ 
τέοξσμ ςιπ ρςοξγγσλέπ ρτοαγίδεπ με ςξ εθμόρημξ και καςαςίθεμςαι 
ρε μξμιμόςαςξσπ λξγαοιαρμξύπ ενίρξσ μόμιμχμ ςοαπεζώμ. Για μα 
γίμει, όμχπ, ασςό υοειάζξμςαι μόμξι και ποξεδοικά διαςάγμαςα και 
σπξσογικέπ απξτάρειπ. 
 
Και αμ πάμε λιγάκι πίρχ, ςόςε πξσ ξ ανιόςιμξπ κύοιξπ ςηπ 
τχςξγοατίαπ έδιμε πξλιςικέπ μάυεπ ζχήπ και θαμάςξσ με ςα 
πιοάμυαπ ςξσ ΔΤ, -όπχπ όλξι ςξσπ άλλχρςε, απ μημ αδικξύμε ςξσπ 
ποξηγξύμεμξσπ και ςξσπ επόμεμξσπ, γιαςί όλξι σπήοναμ ςίμιξι 
σπηοέςεπ ςξσ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ-, θα διαβάρξσμε ρςξ ΥΔΚ 
256/2-11-2001: 
 
Θασμαρςό και ιδιαίςεοα ρατέπ. Μέρα ρε δύξ εβδξμάδεπ λξιπόμ από 
ςημ έκδξρη ςηπ ταιμξμεμικά αρήμαμςηπ ασςήπ διάςανηπ, (ποόκειςαι 
για ςημ παοάγοατξ 2 ςξσ άοθοξσ 7 ςξσ μ. 2955/2001), και ρε 
υοόμξσπ ποχςόγμχοξσπ για ςημ ρσμήθχπ βοαδσκίμηςη ελλημική 
μαπ διξίκηρη εκδόθηκαμ ξι πεοίτημεπ σπξσογικέπ απξτάρειπ με ςιπ 
ξπξίεπ ςξ ρύμξλξ όλχμ ςχμ ξοθξπεδικώμ, αλλά και πξλλώμ άλλχμ 
ιαςοικώμ σλικώμ μεγάληπ ανίαπ, εμςάυθηκαμ ρςημ καςηγξοία ςχμ 
"μη ρσγκοίριμχμ". Σημ ίδια ρςιγμή όλξι ξι έλλημεπ αρθεμείπ έγιμαμ 
αρθεμείπ με πξλλέπ ιδιαιςεοόςηςεπ. Και παοάλληλα, με ςιπ ίδιεπ 
απξτάρειπ, καθξοίρςηκαμ και ξι ςιμέπ πξσ ποόθσμα θα πλήοχμε ςξ 
ελλημικό δημόριξ για μα απξκςήρει ςα πξλύςιμα σλικά. Κάθε 
διαδικαρία αμςαγχμιρμξύ καςαογήθηκε (μξμξθεςικά) και η αγξοά 
πέοαρε αμενέλεγκςα ρςα υέοια ςχμ γιαςοώμ και ςχμ εμπόοχμ. Μεςά 
η Τπξσογεία Παπαδόπξσλξσ έληνε και ξ ρπάμια σπεύθσμξπ ασςόπ 
πξλιςικόπ πήγε μα κάμει αλλξύ καιμξύογια υαΐοια. 
 
ήμεοα όλξι ςξσπ, πξλιςικξί, δημξριξγοάτξι και πξλίςεπ (πιξ πξλύ 
από όλξσπ ξι πξλιςικξί όμχπ) γξσολώμξσμ ςα μάςια από έκπληνη 
κάθε (ποώςη) τξοά πξσ ακξύμ για ςιπ ςοιπλάριεπ, ςεςοαπλάριεπ και 
πεμςαπλάριεπ ςιμέπ, πξσ πληοώμει ςξ ελλημικό κοάςξπ, ρε ρυέρη με 
ςξ ρύμξλξ ςχμ σπόλξιπχμ υχοώμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. Και 
καςηγξοξύμ γιαςοξύπ και εμπόοξσπ. Μα ξι άμθοχπξι ασςξί ςημ 
δξσλειά ςξσπ έκαμαμ. Οι ληρςοικέπ πξλλαπλάριεπ ςιμέπ δεμ έπεραμ 
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από ςξ διάρςημα. Καθξοίρςηκαμ με επιρημόςαςεπ Τπξσογικέπ 
Απξτάρειπ, πξσ δημξριεύςηκαμ μέοα μερημέοι ρςημ Δτημεοίδα ςηπ 
Κσβέομηρηπ ςηπ Δλλημικήπ Δημξκοαςίαπ. 
 
Ασςά για μα μημ νευμιόμαρςε. Με ςοειπ γοαμμξύλεπ πεςάυςηκαμ 
μεοικέπ δεκάδεπ διπ. Ιδξύ λξιπόμ πεδίξμ λαμποό για ςιπ ενεςαρςικέπ 
επιςοξπέπ ςξσ Παπαμδοέξσ. Με ρςξιυεία, διεσθύμρειπ και ξμόμαςα. 
 
Η ιρςξοία, όμχπ, δεμ ςελειώμει εδώ. Η Νέα Δημξκοαςία, όρξ ήςαμ 
αμςιπξλίςεσρη, πξλέμηρε με πάθξπ ασςή ςη διάςανη. ε πξλλέπ 
επάλνειπ. Με ςξσπ καλύςεοξσπ μαυηςέπ ςηπ. Και ςι έκαμε όςαμ έγιμε 
Κσβέομηρη; Σημ καςάογηρε αμέρχπ θα μξσ πείςε. Δίρςε ατελείπ θα 
ραπ απαμςήρχ εγώ. Διόςι όυι μόμξ δεμ ςημ καςάογηρε αλλά με 
μέξσπ μόμξσπ και μέεπ Τπξσογικέπ Απξτάρειπ ςημ επέκςειμε και ρε 
άλλα αμςικείμεμα και ρε ακόμη πεοιρρόςεοξσπ τξοείπ. Μπξοεί ςξ 
2004 ξ ρσγκεκοιμέμξπ Παπαδόπξσλξπ μα πέοαρε ρςξ οάτι ςχμ 
υοσρώμ ετεδοειώμ αλλά η πξλιςική μαπ ρκημή δεμ ρςεοείςαι 
Παπαδόπξσλχμ. Κάθε κόμμα έυει ςξσπ δικξύπ ςξσ. Η χοαία 
ρσμέυεια, όμχπ, ρςξ επόμεμξ. 
 
Και αμ ακξύμε ασςξί ξι μάγκεπ με ςιπ ενεςαρςικέπ επιςοξπέπ, εδώ 
είμαρςε. Με διεσθύμρειπ, όπχπ είπαμε. Και ξμόμαςα. 


