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«Η Ελλάδα προώρισται να ζήσει και θα ζήσει» είχε πει ο Χαρίλαος Τρικούπης -- κι αυτός πρωθυπουργός 
χρεοκοπίας -- και πιθανώς πολλοί θα θυμούνται τις σοφές του λέξεις και θα αναρωτιούνται ευλόγως αν θα 
'λεγε τα ίδια και σήμερα.  
 
Στην εποχή του Τρικούπη βεβαίως υπήρχαν ακόμη ισχυρά στοιχεία εθνικής επιβιώσεως που το 1912-13 
μεταφράσθηκαν σε διπλασιασμό της Ελληνικής επικράτειας. Τα στοιχεία αυτά όμως έχουν πλέον 
εξαφανισθεί μαζί με τους ανθρώπους που τα ενστερνίστηκαν. Η ελληνική αριστερά επιμένει φυσικά στην 
«εποποιία» του ΕΑΜ και των συναφών που, όμως, οδήγησαν ευθέως στην «δημοκρατική» ανταρσία του 
1946-49 με τα γνωστά αποτελέσματα, ως την απόδειξη ότι η Ελλάς διαθέτει ακόμη αστείρευτες ικανότητες 
επιβίωσης.  
 
Όπως όμως και σε όλα τα άλλα έτσι και δω η «αριστερά» οδηγείται από το ψευδαισθητικό ονειρικό 
σύνδρομο. Η ιστορική ειρωνεία, όταν κοιτάμε τα παρόντα, είναι προφανής: μια παράλυτη κυβέρνηση 
«αριστερών» καταβολών που, όμως, ταχύτατα μεταβλήθηκε σε υπέρμαχο του αδιεξόδου, αντιλαϊκού, 
αντιδραστικού, και πολιτικά χρεοκοπημένου «ευρωπαϊσμού», έρχεται, όπως και παλιά, να καρφώσει το 
κάλυμμα στο φέρετρο της ειλικρινούς, πλην παρεξηγημένης Πατρίδος, διακηρύσσοντας συγχρόνως ότι 
μάχεται μέχρις εσχάτων για τα ιερά μας και όσια.  
 
Classic, που θα 'λεγαν και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι.  
 
Οι πολιτικοί μας βρυκόλακες δεν είναι φυσικά μόνοι τους σ' αυτόν τον τελευταίο συρτό πριν την διάλυση. 
Ο «κυρίαρχος» λαός είναι η ισχυρότατη εφεδρεία πίσω από την κατακρήμνιση προς τον χαλασμό. Ο λαός 
εψήφισε, πλην όμως δεν αντιλαμβάνεται τώρα πως είναι δυνατόν η ψήφος του να μεταβλήθηκε σε πέλεκυ 
του εκτελεστού όταν, όμως, και οι πέτρες εγνώριζαν τι θα ακολουθούσε: αναγκαστική «προσαρμογή» στα 
κελεύσματα δυνάμεων του σκότους, όπως οι πλείστοι της σημερινής κυβερνήσεως τις περιέγραφαν από τα 
έδρανα μιας παλιάς καχεκτικής «επαναστατικής φράξιας», με ισχυρές συμπάθειες προς τους «μαχητές 
πόλης», πριν μεσολαβήσουν οι οργασμικοί εκλογικοί θρίαμβοι.  
 
Μετά από έξι χρόνια «αδιεξόδων», «διασώσεων», μύθων του Αισώπου σε τροποποιημένη έκδοση 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύβρεων δια του τύπου και προφορικώς από τους «εταίρους», και βύθιση της χώρας 
στην ανυποληψία (περί της οποίας οι «σχολιαστές» μας μοιρολογούν διαρκώς) είναι πλέον ορατό δια 
γυμνού οφθαλμού ότι «το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον».    
 
Δυστυχώς λοιπόν θα διαφωνήσομε με τον Τρικούπη. Επέπρωτο η Ελλάς να συναντήσει το δίκαιον της, 
δηλαδή την βασανιστική κατάρρευση σε δόσεις συνεχώς αυξανόμενες. Η αναζήτηση της ιστορικής 
στιγμής του «πότε ξεκίνησε το τραίνο το μοιραίο» είναι πλέον άνευ λόγου. Πόλεμοι και σφαγές· εθνάρχες 
και δικτάτορες· διχασμοί και προδοσίες· «δημοκράτες» και «αντιδραστικοί»· λεγεώνες ληστάρχων με 
δοράς «επιχειρηματικότητας»· εγκληματίες πολιτικοί συνδεδεμένοι με οικογενειακές δυναστείες μαφιόζων· 
και «κόμματα εξουσίας» συνεργάστηκαν στην ολική κατεδάφιση και στην έκδοση προσκλήσεως προσφορών 



για την ρευστοποίηση μέσω μνημονίων των υλικών τα οποία απομένουν στο πεζοδρόμιο (που εντός ολίγου 
θα περιλαμβάνουν πιθανότατα και αρχαιολογικούς χώρους, παλιές εκκλησίες, ιστορικά ακίνητα, όλα τα 
λιμάνια, «ελεύθερες εμπορικές ζώνες», νησάκια και νήσους, και τα αναθήματα της Παναγίας της Τήνου). 
 
Ο σχολιασμός της «επικαιρότητας» είναι πλέον έργο άνευ λόγου, ουσίας, και περιεχομένου. Και μόνον το 
ό,τι οι διαχειριστικοί υπεύθυνοι της τραγωδίας σουλατσάρουν ελεύθεροι, μας δίνουν συμβουλές, 
ρητορεύουν στο κοινοβούλιο και, γενικώς, απολαμβάνουν τα πλούτη και τα καλά της διαφθοράς «βάζει μια 
τελεία» στις επικλήσεις της «εξυγίανσης» και καταργεί κάθε δικαίωμα, συλλογικό ή ατομικό, 
διαμαρτυρίας ή άλλης απαιτήσεως να διορθωθούν τα αδιόρθωτα.  
 
Μπορούμε λοιπόν να μοιρολογούμε ελεύθερα για την γενική κατάρρευση και την μετατροπή της χώρας 
στο ευρωπαϊκό σκουπιδαριό για την συγκράτηση των ακάλεστων μουσουλμανικών κυμάτων εκ του αφρό-
ασιατικού Τρίτου Κόσμου -- που κατάλαβαν τι εστί παραλυμένη Ευρώπη και συνεχίζουν το ρεσάλτο με 
την αμέριστο συμπαράσταση της φίλης Τουρκίας. 
 
Μπορούμε να νοσταλγούμε τις παλιές καλές μέρες των οργίων διαφθοράς με πρωτοστάτες όλους τους 
«πλέριους δημοκράτες» εξ αριστερών και τους «εκσυγχρονιστές» ημιπαράλυτους εκ δεξιών. 
 
Και μπορούμε επίσης να παράγουμε βαθυστόχαστες «αναλύσεις» περί των αιτίων της «κρίσης», των 
μεθόδων «ανάκαμψης», και των «επενδυτικών σχεδίων» που θα δημιουργήσουν τον πακτωλό τον οποίο 
δικαιούται η Ελλάς. 
 
Ένα όμως είναι βέβαιο: αυτή την φορά δεν υπάρχει η πιθανότητα του κινηματογραφικού happy end. 
«Τόσο απλά» όπως αναμασούν μυριάδες φορές κάθε μέρα οι προκαθήμενοι και προκαθήμενες των κυρίων 
πιλότων της πολιτικής μας, γνωστών και ως «πρωϊνάδικων». 
 
Σημείωση: Δεν υπάρχουν προτάσεις «λύσης» διότι απλούστατα οι λύσεις προϋποθέτουν σύνεση, αίσθημα εθνικού 
συμφέροντος, πίστη στην ιστορία και παράδοση, και διάθεση να εφαρμοσθούν τακτικές που εδίδαξε ο Μέγας 
Αλέξανδρος όταν βρέθηκε προ του Γορδίου Δεσμού.  Και πάλι «τόσο απλά». 
 
 


