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Η ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδος είναι πλήρης θαυματουργών διαφόρων μεγεθών, 

εμβελειών και διαμετρημάτων, οι δυνατότητες των οποίων ήσαν πάντοτε και ακόμη είναι 

αποκυήματα της ευφόρου λαϊκής φαντασίας και με την βοήθεια των «μέσων» και των στόχων 

των ιδιοκτητών τους.  

 

Τα αποτελέσματα της αρχηγίας τόσων θαυματουργών είναι αυτή την στιγμή οφθαλμοφανή, 

απτά και καταστροφικά, έχοντας οδηγήσει την «ισχυρή Ελλάδα» στα Τάρταρα. 

 

Η εκλογή του κ. Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη όλα τα 

χαρακτηριστικά της αυτονόμου δημιουργίας ενός ακόμη θαυματουργού.  

 

Διθύραμβοι παντού στον ακόμη ονομαζόμενο «δεξιό» τύπο και ραψωδίες εκ του εξωτερικού, οι 

δεύτερες κυρίως εξ αιτίας των σπουδών του νέου αρχηγού στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες 

φαίνονται να αποδίδουν σχεδόν μυστικιστές ικανότητες στον ένδοξο πρώην, σήμερα, φοιτητή.  

 

Οπαδοί και εν Ελλάδι και εις Εσπερίαν, όπως θα έλεγαν οι παλαιότεροι, αναμένουν φως 

σωτήριον και επέμβασιν θαυματουργόν η οποία θα αναστήσει τους κεκοιμημένους και θα 

θεραπεύσει τους ασθενείς, αν μας επιτραπεί η υπερβολή ποιητική αδεία.  

 

Δυστυχώς η ελληνική πραγματικότης είναι τελείως διαφορετική και κυρίως σκληρή και άτεγκτη.  

 

Η χώρα βρίσκεται σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό ναδίρ. Κατεστραμμένη οικονομικά και 

σε δουλεία capital controls· εξαρτημένη από την «ελεημοσύνη» των δανείων που πλέον έχει 

αφαιρέσει την εθνική κυριαρχία από τα χέρια της χρεοκοπημένης πολιτικής «ελίτ»· απειλούμενη 

από την συνεχιζόμενη εισβολή των παρανόμων «προσφύγων» και άλλων, η Ελλάς δεν έχει 

χώρο για επιπλέον θαυματουργούς. 

 

Δεν αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις του νέου ηγέτου ως προσώπου. Δεν διατηρούμε όμως 

και αυταπάτες για την εξοντωτική και επιδημική επίδραση των πολιτικών «τζακιών», ένα εκ των 

οποίων αποτελεί το άμεσο περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη. Και ούτε επίσης την πρόσδεση του σε 

μια παράδοση αυτοκρατορικής διαδοχής η οποία, με την συναίνεση του «κυρίαρχου» πλην 

αδαούς λαού, έχει φέρει την χώρα εκεί που είναι σήμερα. 

 

Δυστυχώς τα πραγματικά πολιτικά περιστατικά έχουν την ιδιότητα να εξανεμίζονται στην μνήμη 

του «κυρίαρχου» λαού. Όσο για τους άσπονδους φίλους της Ελλάδος στο εξωτερικό, η μόνη 
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τους ανησυχία είναι μήπως ο όποιος θαυματουργός δημιουργήσει αναταράξεις που θα θίξουν τα 

παροιμιώδη «ευρύτερα συμφέροντα» τους.  

 

Θα ήταν άδικο, θα σπεύσουν πολλοί να πουν, το να κρίνουμε τον νέο αρχηγό από τα 

απερίγραπτα καμώματα των συγγενών του και τις εγκληματικές αβαρίες του παρελθόντος της 

παρατάξεως του. Ο κ. Μητσοτάκης αποτελεί «νέο αίμα» για τους θαυμαστές του και βολική 

επιλογή για εκείνους τους ξένους «εταίρους» που έχουν δέσει την χώρα χειροπόδαρα για να την 

σώσουν προς ίδιον όφελος.  

 

Η σκληρή πραγματικότητα είναι όμως διαφορετική, όπως πάντα--και μας παραπέμπει στην 

κακοήθεια, αμάθεια, χρεοκοπία, αλλοτρίωση και διαφθορά ενός πολιτικού συστήματος που 

θριαμβεύει ακόμη και σήμερα με την συγκατάθεση ενός εξουθενωμένου και καταβεβλημένου 

λαού, ο οποίος δια της ψήφου δημιουργεί τα θεμέλια των θαυματουργών και τους στερεώνει 

μέχρις ότου η πραγματικότητα τους κονιορτοποιήσει. 

 

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αποτελεί ακριβώς «νέα αρχή», όπως διάφορα δημοσιεύματα διατείνονται 

με θριαμβικούς χαρακτηρισμούς, αλλά μάλλον επιμήκυνση ενός φαινομένου που ούτε η 

συντέλεια της καταστροφής που ενέσκηψε το 2010 μπόρεσε να νικήσει.  

 

Το φαινόμενο αυτό, απότοκο της ήμι-φεουδαρχικής συγκροτήσεως του Ελληνικού κράτους από 

καταβολής, υπονομεύει κάθε μορφή πολιτικής και κοινωνικής ισορροπίας· εκτρέφει διαστροφές 

και «αρχηγούς» που απεχθάνονται την επώδυνη καινοτομία· και κατανικά κάθε απόπειρα, έστω 

και διστακτική, για μεταρρυθμίσεις «εκσυγχρονισμού», που είναι ήδη όρος απωθητικός και 

άθλιος εξ αιτίας της περιόδου 1996-2004.    

 

Ευτυχώς, δεν πιστεύουμε σε θαύματα, όπως επίσης δεν πιστεύουμε τις πλέον κατάκοπες και 

ανόητες θεωρίες περί «κέντρου» και «κεντρώων» σε αντιδιαστολή προς «δεξιούς» και 

«αριστερούς». Τα τελευταία τρία χρόνια, με τις εγκληματικές παλινωδίες και τις πράξεις 

πολιτικών σαλτιμπάγκων, έχουν κατακρημνίσει τέτοια «μοντέλα» που ακόμη πιπιλίζουν πολλοί 

κανείς εκ των οποίων δεν μπορεί να ορίσει το «ζητούμενο» με σαφήνεια και πολιτική ευθύτητα. 

 

Αντιλαμβανόμαστε την διακαή επιθυμία των οπαδών του κόμματος του κ. Μητσοτάκη να 

ανακαλύψουν κάτι καινούργιο, κάτι που θα υποδαυλίσει τον ενθουσιασμό και θα φέρει τη νίκη, 

στο πρόσωπο του «άφθαρτου» νέου ηγέτη. Η πραγματική όμως απαίτηση των καιρών δεν είναι 

θέμα ενθουσιασμού, αλλά αντικείμενο μιας γιγάντιας αλλαγής που θα πρέπει να εκθεμελιώσει 

κυριολεκτικώς τα πάντα, αν, υποτίθεται, η πτωχή πλην τιμία Ελλάς επιθυμεί να επιβιώσει. 

 

Κάτι τέτοιο βρίσκεται εκτός εμβελείας για το ανακυκλούμενο και, όπως φαίνεται, γενετικά 

ανίκανου υλικού της ελληνικής πολιτικής μόστρας, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι και ο 

«νέος» αλλά τόσο, δυστυχώς, προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της ελληνικής «ιδιαιτερότητας», 

ηγέτης με τις πλούσιες ακαδημαϊκές περγαμηνές 

 

Του ευχόμαστε, πάντως, καλή επιτυχία, ιδιαιτέρως μάλιστα στην επίτευξη ενδοκομματικών 

«ισορροπιών» και «συναινέσεων», οι οποίες  πάντοτε αποτελούσαν και συνεχίζουν να 

αποτελούν το πρώτιστο καθήκον όλων των θαυματουργών μας.  

 

Τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν, εν των μεταξύ, όπως και η Ελλάς. Όλα είναι θέμα 

χρόνου. 

 

 

 

   



 

 

 


