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Γράφει  ο Νίκος Τσάτσης 
Νευροχειρουργός Νευροεπιστήμων. 
Δημ. Σύμβ. Αχαρνών

 
Όσο  πλησιάζουμε στις κάλπες οι περισσό-
τεροι  από τους αναποφάσιστους φίλους 
και γνωστούς μου δηλώνουν δυσκολία να 
επιλέξουν  ανάμεσα σε κόμματα και αν-
θρώπους. Πολλοί από του υποψήφιους 
πολιτικούς ηγέτες έχουν  δοκιμαστεί με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην άσκηση 
της εξουσίας και τους έχουν απογοητεύ-
σει. Άλλοι  δεν έχουν το στοιχείο της προ-
ηγούμενης εμπειρίας και συνεπώς δεν 
έχουν αποδείξει ότι κατέχουν την  ανα-
γκαία ικανότητα να κυβερνήσουν. 

 Επειδή κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του 
μοναδικό τρόπο να προσεγγίζει και  να κρί-
νει πράγματα και καταστάσεις θα αναφερθώ 
στα κριτήρια που με βοήθησαν να αποφασί-
σω στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία. 
Δεν είναι βέβαιο εάν η απόφασή μου εκείνη 
ήταν η καλλίτερη, όμως δεν έχω ούτε στιγμή 
μετανιώσει για εκείνη την ψήφο μου. Τα πα-
ραθέτω λοιπόν  για όσους έχουν το ενδιαφέ-
ρον και την περιέργεια.  

-ΟΧΙ σε όσους οδήγησαν με τις δημοσιο-
νομικές πολιτικές τους την χώρα στην σημε-
ρινή κατάσταση. Συγκεκριμένα  αναφέρομαι 
στο σύστημα  «δανείζομαι και μοιράζω λε-
φτά στις επαγγελματικές ομάδες που με υπο-
στηρίζουν», δηλαδή διορισμούς, μισθούς 
και επιδόματα, πρόωρες παχυλές συντάξεις 
και μετά πάλι από την αρχή. Δεν θα διαφω-
νούσα με την άποψη ότι η ψήφος των πολι-
τών  θα έπρεπε όλους αυτούς που χρησιμο-
ποίησαν την μέθοδο αυτή  να τους είχε προ 
πολλού εξαφανίσει από το προσκήνιο της 
δημόσιας ζωής.

-ΟΧΙ σε όσους δεν δίστασαν με μεγάλα 
λόγια, φουσκωμένα ψέματα  και ανεδαφικές 
υποσχέσεις, να καλύψουν την δίψα τους για 
εξουσία και να πουλήσουν στους ψηφοφό-
ρους λαγούς με πετραχήλια, απεκδυόμενοι 
στην συνέχεια ευθύνες που τους ανήκαν και 
συγκαλύπτοντας τις δικές τους ενοχές.

-ΟΧΙ σε όσους βρίσκονται σε προβεβλη-
μένες δημόσιες και πολιτικές θέσεις χάρις στα 
«βαριά» ονόματά τους και στα οικογενειακά 
οικόσημα. Κάθε ανεπάγγελτος κληρονομι-
κός είναι δυνάμει ακατάλληλος (μέχρις απο-
δείξεως του εναντίου). Δίδεται πάντως η 
εντύπωση ότι η χώρα σταδιακά ολισθαίνει σε 
καθεστώς πατρικίων και μεταμοντέρνας φε-
ουδαρχίας. Απόδειξη αποτελεί η σημερινή 
κατάντια της χώρας, ύστερα από πολλές θη-
τείες διακυβέρνησης από προβληματικούς 
διάσημους και επώνυμους γόνους μεγάλων 
και μικρών πολιτικών τζακιών.

-ΟΧΙ σε όσους υπόσχονται ή ευαγγελίζο-
νται ένα μεγάλο κράτος παράλυτο, από τα 
μακριά χέρια και τα πολλά πλοκάμια, σπάτα-
λο, αδηφάγο, άδικο και άσπλαχνο, βολικό 
όχι για τη κοινωνία αλλά για τους ημέτερους 
και το συνάφι τους. Για τις απαιτούμενες για 
αυτό δαπάνες. Θα πρέπει πρώτα να μας ανα-
λύσουν από ποιους θα τα πάρουν και με πιο 
τρόπο (πηγάδια με ευρώ  καταλάβαμε ότι 
δεν υπάρχουν).

-ΟΧΙ στους μωροφιλόδοξους που που-
λάνε άμμο στην Σαχάρα, πάγο στους εσκιμώ-
ους, στους θρησκευόμενους ευλογίες του 
Αγίου Όρους, ξανθό γένος στους σγουρο-
μάλληδες και επιστροφή στο δηνάριο στους 
υπερχρεωμένους. Κατάλαβαν και αυτοί το 
πέλαγος της ευπιστίας και δοκιμάζουν την τύ-

χη τους. Τί έχουν να χάσουν;
-ΝΑΙ σε όσους έχουν καθαρό λόγο, σε-

μνή συμπεριφορά και ενοχλητική ειλικρί-
νεια. Είναι εκείνοι που απευθύνονται με ευ-
θυκρισία και απλότητα στην λογική και όχι 
στα θολά και παραπλανητικά συναισθήμα-
τα.

-Ναι σε όσους πατάνε στα πόδια τους και 
έχουν φθείρει στην ζωή τους πολλά ζευγά-
ρια στο τρέξιμο. Μην ακούτε τα χείλη των 
επαγγελματιών με τις άφθονες υποσχέσεις.   
Τα γλυκά λόγια χαϊδεύουν τα αυτιά αλλά 
κοιμίζουν την σκέψη και την λογική. Καλλί-
τερα κοιτάξτε τα χέρια τους, τι έχουν κάνει, τι 
έχουν πετύχει. Από που ξεκίνησαν και που 
έφθασαν.

-ΟΧΙ στην απατηλή συλλογιστική της χα-
μένης ψήφου στα μικρά κόμματα. Ψηφίστε 
όποιον νομίζετε ότι αξίζει μια ευκαιρία. Οι μι-
κροί μεγαλώνουν και οι μεγάλοι φθείρονται. 
Βοηθείστε την ιστορία να κάνει τις αλλαγές 
που χρειάζονται και την πρόοδο να επιταχύ-
νει. Ανοίξτε για την χώρα ένα παράθυρο στο 
μέλλον.

-ΟΧΙ στην αποχή.  Με αυτόν τον τρόπο 
εξουσιοδοτείτε τους άλλους να αποφασί-
σουν  για σας χωρίς καμία δέσμευση. Μπο-
ρεί να μην χρειάζεται να περάσετε από το 
ΚΕΠ για υπογραφή κτλ αλλά στην ουσία αυ-
τό ακριβώς κάνετε. Οι περισσότεροι ειδικοί 
πάντως συμφωνούν  ότι  το κόμμα που είναι 
πρώτο σε ψήφους, επωφελείται κατά κύριο 
λόγο από τους απέχοντες.

-ΟΧΙ σε αυτούς που κάθε φορά τους βλέ-
πετε κάτω από διαφορετική σημαία. Εγκατα-
λείπουν το πλοίο μόλις μυριστούν ναυάγιο 
και επιβιβάζονται στο ασφαλέστερο πορ-
θμείο για την εξουσία, Το βέβαιο είναι ότι του 
χρόνου θα σας λένε άλλα εξ ίσου πειστικά 
επιχειρήματα. Περιμένετε πρώτα να αποφα-
σίσουν και να κατασταλάξουν.

Αυτός είναι ο τρόπος που προτείνω, ακο-
λουθώ και είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. 
Ούτε θεωρίες  για  συνωμοσίες ούτε  νεφε-
λείμ. Ούτε παχιά λόγια ούτε πολλά κεράσια. 
Θα είμαι ευχαριστημένος αν κάπως σας βοή-
θησε. Αν θέλετε μπορείτε να διαμορφώσετε 
και σεις τα δικά σας κριτήρια. 

Σας εύχομαι  Σωστή  Απόφαση και Κα-
λή Ψήφο.

 
  Υ.Γ.  :  Ο Νίκος Τσάτσης,  

στις πρόσφατες Ευρωεκλογές, ήταν υπο-
ψήφιος Ευρωβουλευτής με το κόμμα 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ Γράφει  ο ΝΙΚΟΣ 
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τέως Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας 

Αποκλείεται ο λαός  να πιστέψει ξανά τα λόγια 
της πρώτης και τελευταίας Αριστεράς Τσίπρα !
Τον  Αύγουστο του 2015, μετά από 
επτά μήνες δήθεν διαπραγμάτευσης, 
που μας οδήγησε στο επόμενο μνημό-
νιο και την αύξηση του χρέους μετά 
βαΐων και κλάδων των 100 δις εκατομ-
μύριων ευρώ.  Εκεί, που λέγαμε ότι η 
Ελλάδα βρίσκεται στην έξοδο από το 
μνημόνιο και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, κάποιοι λαοπλάνοι χειροκρό-
τησαν  την χαριστική βολή της χώρας 
και την πλήρη παράδοση   της Εθνικής 
ανεξαρτησίας, ενώ στην τελική πρό-
σφατη  φάση,  ξεπούλησαν και την ελ-
ληνική Μακεδονία. Αυτοί οι  νεόκοποι 
πολιτικοί της Μεταπολιτευτικής Ελλά-
δας, αποδείχθηκε ότι δεν τρώγονται με 
τίποτα.  Το Ελληνικό πολιτικό σύστη-
μα δεν αλλάζει πορεία και θέσεις με κα-
νένα τρόπο. Είναι  εθελοντικά δέσμιο 
ανθελληνικών κάτω από το τραπέζι 
συμφωνιών.

Φυσικό  αυτής  της παραπάνω νοο-
τροπίας ήταν να αποδείξει τότε ο πρωθυ-
πουργός Αλέξ.  Τσίπρας ότι χειρίζεται 
επικοινωνιακά την όλη κατάσταση, πα-
ρουσιάζοντας την ημέρα,   νύχτα και δεν 
νοιάζεται που παρά μόνο για δύο πράγ-
ματα.  Το πρώτον κατά την γνώμη μας 
ήταν να αποδείξει στους εντολοδότες 
του πως είναι υπάκουος Πρωθυπουργός 
και εκτελεί τις υποσχέσεις του προς αυ-
τούς με τα έργα των εκατό πρώτων ημε-

ρών, που μάλλον είχε προσυπογράψει, 
πριν αποφασίσουν  να τον προωθήσουν 
στο αξίωμα, του πρωθυπουργού. Αυτό 
το πέτυχε με τον νόμο της ιθαγεννοποίη-
σης λαθρομεταναστών και κατάργησης  
των θρησκευτικών  και εθνικών κεφα-
λαίων στα σχολικά βιβλία. Το δεύτερο 
είναι το μνημόνιο που βρίσκονταν εν εξε-
λίξει  και θα το έπνιγε προεκλογικά, αν 
άφηνε τον χρόνο να κυκλοφορήσουν τα 
πρώτα  θανατηφόρα οικονομικά μέτρα, 
γι’ αυτό βρήκε διέξοδο στις τότε εκλογές. 

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν « 
Προ ενός κακού, μύρια κακά έπονται…». 
Δεν άργησε ο πρωθυπουργός Αλέξ. Τσί-
πτας και οι πίσω αυτού καλυπτόμενοι να 
ολοκληρώσουν την «Επικίνδυνη Απο-
στολή» σε βάρος της Ελλάδος. Αρκεί να 
δούμε στη συνέχεια, εκτός από το όχι 
του δημοψηφίσματος που βαπτίστηκε 
ετσιθελικά σε ΝΑΙ, το αποκορύφωμα της 
εσχάτης προδοσίας κατά την κοινή ομο-
λογία του 80% των Ελλήνων. Και τώρα, 
αυτοί οι αλετήρες της Ελλάδος που ξεκί-
νησαν από το 4% εφαρμόζοντας την ίδια 
τακτική του ψέματος και της πολιτικής 
προπαγάνδας έχουν την απαίτηση  να 
τους πιστέψει ο Ελληνικός λαός; 

Το μήνυμα το έχουν πάρει γι’ αυτό 
τρέχουν να κατέβουν από το τρένο πριν 
εκτροχιαστεί.  Ας μην πούμε περισσότε-
ρα γιατί το πράγμα βρωμάει μπαρούτι…

Η  Γνώμη μας... 

Πριν σαρανταπέντε χρόνια ετέθη το προε-
κλογικό ψευδοδίλημμα «Καραμανλής ή 
τάνκς», από τον αγωνιστή της αριστεράς 
Μίκη Θεοδωράκη. Το αποτέλεσμα ήταν να 
συγκεντρώσει η Νέα Δημοκρατία 54,37% 
και 220 έδρες. Το 1981 με το κατ’ επίφασιν 
σύνθημα «Αλλαγή» και με αίτημα να μπει 
η Δεξιά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, 
το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 47% και 172 έδρες. 
Όλη αυτή την 45ετία με την προσχηματική 
και επίπλαστη δικαιολογία της ΧΑΜΕΝΗΣ 
ΨΗΦΟΥ πολωνόταν το κλίμα υπέρ των 
δύο μεγαλυτέρων κομμάτων τα οποία 
άθροισαν περίπου το 85% του εκλογικού 
σώματος.   

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Η πολιτική 
από το 1974 και μετά, έφερε τη κατάρευση 
της χώρας σε όλους τους τομείς. Μετά την 
ηθική κατάπτωση, ήρθε η κοινωνική, η ισο-
πέδωση των αξιών, η μετετροπή της Παιδεί-
ας σε μια άνευρη εκπαίδευση, ο ατομισμός, 
ο ωφελιμισμός, και στο τέλος η οικονομική 
κρίση. Οι κυβερνήσεις ήταν μονοκομματι-
κές με απόλυτη εξουσία. Το κακό ξεκινού-
σε από τα κόμματα τα οποία σχεδόν όλα 
ήσαν και είναι μέχρι και τώρα, προσωποπα-
γή, αρχηγικά, «γιατί τά ‘σκιαζε η φοβέρα 

και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου ενώ βρισκόταν σε αεροπορικό 
ταξίδι απέλυε τον κυριώτερο υπουργό του, 
και ο αποταχθείς το μάθαινε από την τηλε-
όραση. Προσφάτως ο Κυρ. Μητσοτάκης 
«διέγραψε» κάποιον δικό του. Το ότι συνε-
κλήθη κατόπιν εορτής το αρμόδιο όργανο 
το θεωρούν λεπτομέρεια. Η κ. Γεννηματά 
έδιωξε το Νο2 του κόμματος γιατί έτσι της 
αρέσει. Κατά τα άλλα ονομάζει την παράτα-
ξή της «Δημοκρατική». 

Η Σιμόν Βέιλ, φιλόσοφος, πρόεδρος του 
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο βιβλίο της 
«Για μια δημοκρατία χωρίς κόμματα» έγρα-
ψε: Αν είχαμε αναθέσει στο διάβολο να βρει 
έναν τρόπο να καταστρέψει μια χώρα, δεν θα 
εύρισκε καλλίτερο τρόπο από τα κόμματα.

Συμπέρασμα: Χαμένη ψήφος είναι αυτή 
στα κόμματα του διπολισμού. Ήδη μας έδε-
σαν για ακόμη 99 χρόνια. Από τα υπόλοιπα 
ψάχνουμε να βρούμε μη προσωποπαγή, μη 
αρχηγικά, με πραγματική Δημοκρατία. Δυ-
στυχώς απογοητεύομαστε. Δεν ξέρουμε τι να 
ψηφίσουμε. 

Πάντως το λευκό είναι μια ψήφος δια-
μαρτυρίας, που λέει ό,τι δεν είμαστ ικανοποι-
ημένοι από κανέναν.

Γράφει ο Χάρης Δημούτσος 
Διαχειριστής του site «Δεκέλεια»

Ποια είναι χαμένη ψήφος;

Λίγο πριν από τις κάλπες …..


