
Επιστολή του Επίτιμου Προέδρου προς την Εφημερίδα Δημοκρατία. 

 

Όσοι από μας παρακολουθούμε τα καθημερινά τεκταινόμενα στη χώρα είδαμε έκθαμβοι τον κο 
Βενιζέλο, με δημοσίευση στο site του, να πανηγυρίζει επειδή η μικροομολογιούχοι έχασαν τη δίκη 
στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων! 

Όλοι μας όμως ενθυμούμαστε τον κομπασμό του ίδιου πολιτικού ανδρός από το βήμα της βουλής, 
όταν ήταν τότε αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, να υποστηρίζει σθεναρά και με πολύ πάθος, ότι οι 
αποταμιευτές σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν και ότι "θα 
καλυφθούν απολύτως"! 

Την απόλυτη αυτή κάλυψη από το κράτος τους, το οποίο εμπιστεύθηκαν με τις οικονομίες τους 
περιμένουν ακόμα οι άνθρωποι αυτοί μετά από τέσσερα χρόνια! Αντ' αυτού έχουν εισπράξει 
μονάχα αδιαφορία! 

Στη δημοσίευση του αυτή, ο κος Βενιζέλος κομπάζει ότι η λύση του psi "έσωσε τη χώρα" και 
προσπαθεί να μας πείσει ότι αν πάρει πίσω ο κοσμάκης τις οικονομίες του η χώρα θα καταστραφεί, 
καθώς όλες οι τράπεζες που συμφώνησαν στην ανταλλαγή των ομολόγων θα αξιώσουν την ίδια 
μεταχείριση. 

Δεν θα σχολιάσουμε αν αυτό είναι στο ελάχιστα δυνατό η πιθανό. Θα σχολιάσουμε όμως την 
πρακτική της "αλλαγής γκολποστ". Αν υπήρχε θέμα με την αποκατάσταση των Ομολογιούχων για 
ποιο λόγο ο ίδιος πολιτικός άντρας από τη μια υποσχόταν ότι αυτό θα γίνει οπωσδήποτε και την 
άλλη αρνείται ότι αυτό είναι δυνατό? 

Η αναξιοπιστία  του πολιτικού ανδρός αγγίζει τα όρια της σχιζοφρένειας! Όμως αυτή ακριβώς η 
αναξιοπιστία είναι το κύριο χαρακτηριστικό που μας οδήγησε στην κρίση των τελευταίων ετών που 
πέρα από οικονομική είναι και μια κρίση αξιοπιστίας και θεσμών. Η δε πολιτική ηγεσία φημίζεται 
για τη συνεχή "αλλαγή γκολπόστ" τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό! 

Η επανάκτηση της αξιοπιστίας είναι ο μόνος τρόπος να συνέλθει η χώρα από την περιπέτεια των 
τελευταίων ετών και να πιστέψουμε όλοι μας ότι αυτό είναι δυνατό και πιθανό. Το ελληνικό κράτος 
οφείλει να δει το θέμα των ομολογιούχων με άλλη ματιά αν θέλει οι πολίτες του να το ξανά 
εμπιστευθούν! 

Όσο για το πολιτικό πτώμα του κυρίου Βενιζέλου είναι μια τραγική φιγούρα σε ένα σάπιο πολιτικό 
σύστημα που πεθαίνει! 
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