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Αν ζούσε σήμερα ο συγγραφέας του διασημότερου ίσως παιδικού βιβλίου της νεώτερης εποχής Lewis 

Caroll (1832-1898), και είχε την ευτυχία να διάγει στην Ελλάδα, η παγκόσμια φιλολογία θα είχε 

αποκτήσει πιθανότατα ένα ακόμη ξακουστό βιβλίο για όλες τις εποχές.  

 

Ο τίτλος του μπορεί να ήταν «Η Αλίκη και η Χώρα των Θαυμάτων». Οι αναγνώστες του θα έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν τα έντονα συναισθήματα κατάθλιψης και απελπισίας που, είναι σχεδόν βέβαιο, ο 

Carroll θα μετέτρεπε στα κεντρικά στοιχεία του μύθου μιας Αλίκης που παραπατάει, χαμένη, 

παραλογισμένη, και κατατρεγμένη, σε μια φανταστική υπαρξιακή διάσταση εξουσιαζόμενη από την 

νευρασθένεια, την σύγχυση, το μίσος, την απέχθεια, την συλλογική αδιαφορία, την πεζοδρομιακή 

κατάλυση, την ύβρη, την απώλεια κάθε αισθήματος αυτοσυντήρησης, και την καταδίκη της ηρωίδας 

σε βασανιστική και αργού ρυθμού εξαφάνιση—αρχικά συναισθηματική και αργότερα, και τελικώς, 

φυσική. 

 

Ο Caroll έχει όμως φύγει και έτσι την σύνθεση ενός τέτοιου μυθολογήματος έχει αναλάβει, κατά τα 

φαινόμενα και κατ’ αποκοπήν, ο λεγόμενος πολιτικός κόσμος της κοιτίδος της δημοκρατίας. 

Εργαζόμενος ως άλλος είλως, ο πολιτικός μας κόσμος, κατά την δική του τουλάχιστον εκδοχή, μάχεται 

και ιδρώνει για το καλό της Πατρίδας.  

Τα πάντα όμως γύρω μας διαλαλούν ακριβώς το αντίθετο. 

 

Σε προηγούμενο σημείωμα στην σελίδα αυτή, η Ελλάς περιγράφεται ως «μια ‘χαλασμένη’ χώρα». Ο 

χαρακτηρισμός είναι ηπιότατος. Το κατάντημα της Ελλαδικής Χώρας των Θαυμάτων είναι τέτοιο που 
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ακόμη και το πληρέστερο εγχειρίδιο αρνητικών και θλιβερών όρων θα έπρεπε να εκδοθεί σε ριζικώς 

αναθεωρημένη έκδοση για να αντιμετωπίσει την γλωσσική ανάγκη του σήμερα.  

 

Το δε ειδεχθέστερο και απτότατο παράδειγμα της γενικής μας βυθίσεως και συμφοράς είναι το ό,τι οι 

υπεύθυνοι της κατάρρευσης δεν είναι απλώς γνωστοί, αλλά παραμένουν ελεύθεροι και καυχηματίες, 

είτε εντός είτε εκτός κυβερνήσεων, με το επιπλέον δικαίωμα να απαιτούν αναγνώριση, αμοιβές, 

οφίκια, και, προ πάντων, σεβασμό—αφού γράφουν και βιβλία για να δικαιολογήσουν τα 

αδικαιολόγητα και να αποκτήσουν την δόξα των ιστορικών τους επιτευγμάτων που σήμερα αφανίζουν 

την χώρα. 

 

Τα δεδομένα της Ελλαδικής διαστροφής είναι απλούστατα: Η χώρα έχει χρεοκοπήσει· η χώρα έχει 

παραδοθεί στα χέρια ξένων «αναδόχων» με καταστροφικές υλικές, νομικές, και κοινωνικές απαιτήσεις· 

η χώρα αδυνατεί να ξεκινήσει την «ανάκαμψη» που απαιτούν οι Ευρωπαίοι Gauleirer επίτροποι της 

χωρίς δεκάρα· και η χώρα είναι δέσμια των δικών της παρακμιακών πολιτικών κομμάτων που δέχτηκαν 

ασυζητητί την εχθρική επιτροπεία, την κατεδάφιση της οικονομίας, την πτωχοποίηση της συντριπτικής 

πλειοψηφίας, και την καταλήστευση των πάντων. 

 

Στο σημερινό αυτό σημείωμα, θα περιοριστούμε σε μερικά πρόσφατα παραδείγματα της απελπιστικής 

πια τσουλήθρας την οποία υπομένει αδιαμαρτύρητα η Ελλαδική Χώρα των Θαυμάτων. 

 

Επεισόδιο Πρώτο 

 Ο διοικητής της Τροχαίας Αθηνών περικυκλώνεται από «γνωστούς αγνώστους» και βάναυσα 

ξυλοκοπείται· κατά τύχην αποφεύγει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και το μοιραίο. Οι 

επιτιθέμενοι εξαφανίζονται και μάλλον δεν πρόκειται να τους ξαναενοχλήσει κανείς ποτέ. Η 

αντίδραση της πολιτείας εκδηλώνεται με τα γνωστά: δημόσιες καταδίκες της «άδικης 

επίθεσης»· υποσχέσεις «αύξησης μέτρων»· ατελείωτες «αναλύσεις» από δικαίους και αδίκους 

στα «παράθυρα» των φερέφωνων της τηλοψίας· και καταγραφή ρουτίνας του επεισοδίου χωρίς 

καμιά ουσιαστική κινητοποίηση για να δοθεί η πρέπουσα απάντηση στην εξόφθαλμη 

πρόκληση, τον τραυματισμό του αστυνομικού, και καλπάζουσα ανομία.  

 Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που σέβεται τον εαυτό της και την εσωτερική της ειρήνη ένα 

παρόμοιο περιστατικό θα είχε προκαλέσει εντατικές ενέργειες για την καταδίωξη και σύλληψη 

των ενόχων. Σε χώρες της Ευρώπης η σύλληψη τους θα ήταν ίσως θέμα ημερών. Στις ΗΠΑ, η 
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τύχη τους θα ήταν πολύ χειρότερη της σύλληψης αν επέλεγαν να αντισταθούν. Ο κοινός 

παρανομαστής της άμεσης αντίδρασης σε μη χώρες των θαυμάτων θα ήταν καταδίωξη-

εντοπισμός-σύλληψη-παραπομπή (στο δικαστήριο ή κάπου χειρότερα). Τέλος και τελεία. 

 Στην Ελλαδική Χώρα των Θαυμάτων όμως οι όποιες απόψεις της κυβέρνησης μηρυκάζονται 

πυρετικά καθημερινώς και το περιεχόμενο τους εξαντλείται, ως είθισται, σε ακαδημαϊκές 

τετριμμένες διαπιστώσεις «υπευθύνων» με νοημοσύνη που επιστημονικώς ελέγχεται. Όπως 

έχει διδάξει εντατικά η μεταχουντική πρακτική της γενικευμένης αδράνειας για να μην θιγούν 

τα «δημοκρατικά δικαιώματα» των τραμπούκων, η χλιαρότητα, οι αερολογίες των «ειδικών», 

και η υφέρπουσα αντιπάθεια προς το νόμο επικρατούν. Καμιά ιδιαίτερη πρόνοια για την 

ουσιαστική υποστήριξη, ηθική και υλική, αυτών που αναλαμβάνουν το τεράστιο βάρος της 

ασφάλειας και προστασίας της κοινωνίας.  

 Διάχυτο το συναίσθημα σε όλους που παρακολουθούν από κοντά τον νευραλγικό και 

στρατηγικό αυτόν τομέα ότι τα στελέχη του αντιμετωπίζονται με κριτήρια πολιτικών 

«ισορροπιών» που υπονομεύουν το κρίσιμο και εξαιρετικά επικίνδυνο έργο του. Σε στιγμές που 

ολόκληρη η «ενωμένη» Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό και γενικό συναγερμό εξ αιτίας της 

αιμοσταγούς ισλαμικής τρομοκρατίας, η Ελλαδική Χώρα των Θαυμάτων παρακολουθεί 

ανήμπορη την έκρηξη της βαρβαρότητας του πεζοδρομίου, την ύπαρξη γκανγκστερικών 

θυλάκων στην καρδιά της Αθήνας, και την γενικευμένη αποδοχή του δικαιώματος αναρίθμητων 

αλλόφυλων «φιλοξενουμένων» να «λιάζονται» κατά το δοκούν και να προετοιμάζονται  για 

εκδηλώσεις «δίκαιης» βίας με επιδίωξη την επιβολή ιδιαίτερου καθεστώτος «διαχείρισης» της 

εδώ παρουσίας τους προς (φυσιολογική) βλάβη των φιλοξενούντων. 

Επεισόδιο Δεύτερο    

 Χαλασμός, κλαυθμός, και οδυρμός μέγας για τις «εμπρηστικές» και «ρατσιστικές» δηλώσεις 

του μητροπολίτη Χίου—με άμεσο κινητοποίηση εισαγγελέως για να αποφασισθεί πώς θα 

τιμωρηθεί ο ιεράρχης για την υποδαύλιση «μίσους» κατά του ασταμάτητου ρεύματος των άνευ 

προσκλήσεως πρώην κατοίκων της Ασίας και Αφρικής που κατακλύζουν τα μεθοριακά νησιά 

του Αιγαίου. Η διαταγή για την δίωξη του ιεράρχη σημειώνεται και εκτός Ελλάδος με μελανά 

χρώματα.  

 Κεραυνοί και καταρράκτες «σκληρών εκφράσεων» (διάβαζε, ύβρεων), ακόμη και προσφυγές 

στην φανταστική ιδιότητα του Ιησού ως «πρόσφυγα»,  από τα γνωστά μέσα με την 

αυτοδιαφημιζόμενη αντίληψη της «κοινωνικής ευθύνης», ηλεκτρονικά «προοδευτικά» 

φυλλάδια, και τους ακατάβλητους επαγγελματίες «ανθρωπιστές» σε συγχορδία με πολιτικούς 
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της πτέρυγας των αδιάλλακτων προστατών της «πολυπολιτισμικής» κοινωνίας-καζάνι που 

βράζει.  

 Κανείς φυσικά δεν «βάζει» -- κοινώς θέτει-- το πραγματικό και εκρηκτικό κύριο θέμα που 

είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τα ξένα και αλλόδοξα πλήθη που ουδείς και κανείς στην 

«ενωμένη» Ευρώπη δεν τα θέλει ως μελλοντικούς «πολίτες» προς «αφομοίωση».  

 Και ναι μεν οι τραγικές ραψωδίες περί των θαλασσοπνιγμένων, παιδιών και μη, και των 

πανταχόθεν απειλουμένων δίνουν και παίρνουν, αλλά ουδείς και κανείς «ανθρωπιστής» δεν 

έχει λύση για το κοινώς ονομαζόμενο «πάπλωμα», δηλαδή τι μπορεί να κάνει η ανήμπορη 

Ελλάς με την επέλαση εξ Ανατολής και Νότου; Να απορροφήσει αυτή τους διωκόμενους συν 

τους αναζητούντες οικονομική βόλεψη και καινούργια κινητά;  Για ποιο λόγο;  Με τι μέσα; Με 

τι κονδύλια; Με ποιες κοινωνικές παραχωρήσεις τις οποίες οι «φιλοξενούμενοι» δεν έχουν το 

παραμικρό δικαίωμα να απαιτούν;  

 Άκρα του τάφου σιωπή επί του θέματος από τους τραγωδούς. Ή, στην χειρότερη περίπτωση, 

εξωφρενικές θεωρίες «ανασύνταξης» της κοινωνίας με μοναδικό στόχο την εισδοχή των 

«φιλοξενουμένων» ως επίλεκτων προσθέτων ενός εθνικού συνόλου με βαρύτατα προβλήματα 

βιολογικής επιβίωσης. Το σύνθημα των «ανθρωπιστών» όμως δονεί: «Η αγάπη κερδίζει 

πάντα». 

Επεισόδιο τρίτο 

 Για πολλοστή φορά ανακοινώνεται εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση». Οι αναρίθμητες 

προηγούμενες παρόμοιες απόπειρες ξεκινούν πριν την χούντα—και συνεχίζονται με 

αυξανόμενο τον ρυθμό της απορρύθμισης των πάντων, του κομματικού σαματά, και της 

συμπυκνωμένης ανικανότητας των «μεταρρυθμιστών». Όπως έχουμε διδαχθεί από την θλιβερή 

αυτή ιστορία, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αντί να είναι στηρίγματα της εθνικής και 

πολιτιστικής διασφάλισης, αποτελούν τις κοινές αποδείξεις ότι η Ελλαδική Χώρα των 

Θαυμάτων ρέπει προς το Μπουλουκιστάν με ρυθμούς που καμιά δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί 

να ανακόψει.  

 Το εκπαιδευτικό σύστημα και το υπουργείο που το ρυθμίζει έχουν την τάση να προσελκύουν τα 

πιο απίθανα και εκκεντρικά άτομα ως «μπροστάρηδες» από την θέση της υπουργικής ιδιότητας. 

Η σχεδόν νομοτελειακή αυτή σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης/παιδείας, και των ιδιοπαθών 

κομματικών ταχυδακτυλουργών που ορίζουν τις κατευθύνσεις τους, αποτελεί 

επαναλαμβανόμενο εφιάλτη με αποτελέσματα που γνωρίζει το σύμπαν: κατάρρευση ποιότητας, 

πνευματική φτώχεια, αγραμματοσύνη, υπονόμευση, αγλωσσία, αισχρός κομματισμός, βία, 
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χλεύη, «πανεπιστημιακό άσυλο» προς όφελος εγκληματιών και «μαχητών πόλης»  και 

«αλληλέγγυων», και τόσα άλλα.  

 Οι αλλαγές που διατυμπανίζονται πάλι σήμερα δεν απέχουν από την πρακτική προηγουμένων 

«μεταρρυθμίσεων». Εκτός των οργανωτικών και διοικητικών επεμβάσεων, έχει ανακοινωθεί 

και η πρόθεση να «αλλάξουν τα πράματα» και στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Η Ιστορία 

αποτελεί κάρφος εις τον οφθαλμόν των «προοδευτικών» δυνάμεων παγκοσμίως και η Ελλαδική 

Χώρα των Θαυμάτων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ακούμε ότι ο στόχος είναι 

σήμερα να «μην υπάρχουν λευκές σελίδες» στα σχολικά εγχειρίδια.  

 Αυτό το σχήμα λόγου έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο: οι υποτιθέμενες «λευκές σελίδες» είναι 

χώρος προς πολιτική εκμετάλλευση και εξωτερίκευση εμμονών και απαιτήσεων κομματικής 

προέλευσης με πολιτικό-κοινωνικό και, προ πάντων, ιδεολογικό χαρακτήρα. Προ ετών, μια 

άλλη κυρία «καθηγητής» μας εγνώρισε μέσω «λευκής σελίδας» συγγραφής της ότι οι άμοιροι 

Μικρασιάτες πρόσφυγες «συνωστίζονταν» στο λιμάνι της καιόμενης από τους τούρκους 

«απελευθερωτές» της Σμύρνης το 1922 προσπαθώντας να γλυτώσουν το λεπίδι, το κρέμασμα 

ανάποδα, τους βιασμούς, τα ρόπαλα, και τις ξιφολόγχες.  

 Η «λευκή» εκείνη σελίδα είχε βεβαίως συγκεκριμένο στόχο: να υπάρξει κατευνασμός των 

βλαβερών «εθνικιστικών» τάσεων, που ξεκινούν από «εμπρηστικές» αναφορές οι οποίες 

θίγουν, και ανάπτυξη προσέγγισης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις χωρίς το δηλητήριο του 

πατριωτισμού και της άρνησης του «διαφορετικού» (οι σημερινές εξελίξεις στην Τουρκία 

δίνουν την καλύτερη απάντηση στα περί «σύσφιξης» και αδελφικής αγάπης και αποδεικνύουν 

το τίμημα της υποχωρητικής πρακτικής των διμερών σχέσεων που διαπερνά όλες ανεξαιρέτως 

τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις πλην των «άκρων»). Οι «λευκές σελίδες» είναι βεβαίως τα 

μικρότερα ξαδελφάκια της συστηματικής πια αγλωσσίας, που υπονομεύει ότι έχει μείνει από 

την πολιτιστική μας ταυτότητα, αλλά με τις δικές τους, συνεχώς αναπτυσσόμενες, ικανότητες 

να προκαλούν φθορά, θρυμματισμό, αλλοίωση, εκπόρνευση, και ουσιαστικώς αλαλία. Και δεν 

κουνιέται φύλλο. 

 

Επεισόδια σαν αυτά που μόλις ακροθιγώς περιγράψαμε συνδέονται σε άλυσο διαστροφής, παρακμής, 

και αλυσιτέλειας. Η κοινωνία σιγά και μόλις αναπνέει. Οι «ταγοί» ακκίζονται ή σιωπούν. Τα μέγιστα 

της εθνικής επιβίωσης έχουν αφεθεί στα αζήτητα. Η μόνη σημερινή ανησυχία του πολιτικού 

στερεώματος είναι η κομματική ορθοφωνία και πώς αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε εν πολλοίς 

κίβδηλο «έργο». Αλλά τα έργα, μικρά ή μεγάλα απαιτούν κίνητρα, συγκρότηση, σχέδιο, και 

ετοιμοπόλεμη συναίσθηση της πραγματικότητας. Πουθενά στην ιστορία η κομματική ορθοφωνία δεν 
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στάθηκε ικανή να παραγάγει τα υποχρεωτικά αυτά συνθετικά της πετυχημένης κίνησης προς τα 

εμπρός. Και η τρέμουσα Ελλαδική Χώρα των Θαυμάτων είναι ανίκανη όχι να αλλάξει, αλλά ούτε καν 

να επηρεάσει στο ολίγιστο, την αιώνια, αναντίρρητη, και νομοτελειακά θεμελιωμένη αυτή ανάγκη. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


