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Καθώς σύρονται οι γραμμές αυτές μόνον ονειρόπληκτοι και απελπισμένοι 

«ευρωπαϊστές» πιστεύουν ότι μια τελική ρήξη μεταξύ Αθηνών και Ευρωπαίων «εταίρων» 

είναι δυνατό να αποφευχθεί.  

 

Η πίεση των δανειστών είναι πλέον αφόρητη. Η Γερμανία βρίσκεται σε παροξυσμό 

προεξάρχοντος του κυρίου Σόϊμπλε. Οι υβριστικές περιγραφές της Ελλάδος και της 

«κόκκινης» κυβερνήσεως της εκτοξεύονται χωρίς την παραμικρή αιδώ. Οι «κόκκινοι» των 

Αθηνών απαντούν εις είδος και με τρόπο που εκπλήσσει δυσάρεστα τους «ισχυρούς» που 

μέχρι πριν λίγο είχαν μόνον ουσιαστικώς δουλόφρονες και αιωνίως συμφωνούντες να 

υπολογίσουν σε αυτήν την «βαλκανική γωνιά» της ευρωπαϊκής περιφέρειας.  

 

Το «εσωτερικό μέτωπο» της καθημαγμένης Ελλάδος έχει θρυμματιστεί κατά τρόπο 

ανήκεστο που συμπληρώνεται από την άνοδο μια άτυπης φίλο-γερμανικής «φράξιας» 

αποτελούμενη από «ρεαλιστές» με γνωστούς δεσμούς με το Βερολίνο και με το 

διεφθαρμένο παρασκήνιο των πολίτικο-οικονομικών συμφερόντων που καταβύθισε την 

Ελλάδα.  

 

Επιλογές, με την ελάχιστη λογική έννοια της λέξεως, δεν υπάρχουν πλέον (εκτός αν η 

άνευ όρων παράδοση στους «εταίρους» αποτελεί όντως «επιλογή»). 

 

Είναι ανώφελο σε τέτοιες στιγμές να αναζητούμε εξηγήσεις του «αν» θα μπορούσαν τα 

πράγματα να είναι διαφορετικά. Οι υποθέσεις εργασίας εν μέσω ανήκουστης 

καταστροφής περιττεύουν.   

 

Το απολύτως απαραίτητο είναι να σκιαγραφηθεί αμέσως η αναφερόμενη συνήθως στα 

ελληνικά ως exit strategy, κοινώς πως θα αντιμετωπισθεί η κατάσταση στην «μετά-ευρώ» 

εποχή, ήτοι σε έναν χώρο ελεύθερο του κοινού νομίσματος όπου έπρεπε να είχε 

παραμείνει η Ελλάς εξ αρχής λόγω τω διακεκριμένων της προβλημάτων και 

καταγεγραμμένων αδυναμιών. 

 



Οι «αντιευρωπαϊκές» αυτές θέσεις μου έλκονται από ένα απλό γεγονός: το περιβάλλον 

της ευρωπαϊκής «ένωσης» είναι πλέον τοξικό για χώρες όπως η Ελλάς, οι οποίες, 

αφ'ενός, αρνούνται, όπως φαίνεται, τις «αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» (επί των οποίων η 

συζήτησις είναι πια αδιέξοδος υπό το σημερινό κλίμα) και αφ'ετέρου ΔΕΝ έχουν επιτύχει 

παρά εικονικό βαθμό προσαρμογής στις ευρωπαϊκές «πρακτικές» όπως και στις 

απαιτήσεις πειθαρχίας στις διαταγές του ολοκληρωτικού «κέντρου εξουσίας» του 

Βερολίνου.  

 

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται πλέον καθημερινώς μέσα στον ορυμαγδό των 

ύβρεων εκ μέρους των «εταίρων» και την άρνηση των «ερυθρών» να ακολουθήσουν την 

πεπατημένη των προηγουμένων κυβερνήσεων που προκάλεσαν ανεπανόρθωτη φθορά 

σε ό,τι έχει απομείνει από τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα. 

 

Το πως ακριβώς βλέπουν την Ελλάδα οι «εταίροι» της ανεπήδησε π.χ. σε όλο του το 

μεγαλείο την στιγμή που οι «ερυθροί» απείλησαν ότι μια κατάρρευση της Ελλάδος θα 

οδηγήσει σε ανοιχτά σύνορα και σε πλήθη Ασιατών και Αφρικανών «παράτυπων» 

μεταναστών, που περιλαμβάνουν και μανιακούς ισλαμιστές, κινούμενα προς την δυτική 

Ευρώπη.  

 

Αμέσως οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις – πλήρεις βαθυτάτης ενοχλήσεως και απορίας για το 

πως οι μηδενικοί Έλληνες τολμούν να απειλούν -- στηρίχθηκαν στην υποτιθέμενη 

«υποχρέωση» της Ελλάδος να προστατεύει ουσιαστικώς τις χώρες που τώρα την 

διασύρουν και την προπηλακίζουν από το μια κατάσταση που, δημοσίως μεν, 

αναγνωρίζεται ως «σοβαρό πρόβλημα», πλαγίως και σιωπηρώς δε θεωρείται 

θανατηφόρος επιδημία που πρέπει να καταπνίγει με κάθε θυσία (κάτι που η πολιτική 

ορθότητα δεν επιτρέπει να δηλωθεί δημοσίως)..  

 

Μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει ανυπόφορο «πρόκληση» από την έκρηξη της ισλαμικής 

εισχωρήσεως στις «πολυπολιτισμικές» κοινωνίες της (που τόσο άκριτα επέτρεψαν την 

ταχεία ανάπτυξη ξένων πυρήνων εντός των τειχών όταν οι αυτόχθονες από γενεών 

έχουν τελείως διαφορετική άποψη) δεν διστάζει βεβαίως (και το βρίσκει φυσικό) να 

υπενθυμίζει σε μια Ελλάδα της συμφοράς ότι ο πραγματικός της ρόλος είναι και πρέπει 

να είναι αυτός μιας εταιρείας διαχειρίσεως υπονόμων για την προστασία των 

«ανεπτυγμένων» από δυσάρεστα και θεωρούμενα επικίνδυνα «πρόσθετα». 

 

Με τέτοια «αδελφικότητα» η συμβίωση γίνεται, το ολιγότερο, προβληματική και κοινός 

τόπος αποκλείεται να υπάρξει εκτός, βεβαίως, αν οι αδύναμοι καταλήγουν να κλείνουν 

το γόνυ και να δέχονται αδιαμαρτύρητα τους «κανόνες» και την επ'αόριστον 

υποδούλωση τους σε «θεσμούς» αφιερωμένους στην συντριβή όσων διαφωνούν με τις 

προτεινόμενες (δηλαδή, διατασσόμενες) «λύσεις» από το «Κέντρο». 

 



Η τραγική φαρσοκωμωδία των μνημονίων· η άνευ όρων επίκυψις των διεφθαρμένων της 

ελληνικής «πολιτικής ελίτ» για τις «δόσεις»· η άνοδος δυνάμεων που ούτε στα όνειρα 

τους δεν θα μπορούσαν να φαντασθούν ότι η επικράτησις τους με «λαϊκή ετυμηγορία» 

είναι όντως δυνατή· και η επιβίωσις και παρουσία στα «πολιτικά δρώμενα» άθλιων 

καταλοίπων διαλύσεως των «μεγάλων» κομμάτων, αλλά και «νέων δυνάμεων», 

οριζομένων μεταξύ κωμειδυλλίου και προσπαθειών των «διαπλεκόμενων» να 

συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους, όλες αποδείξεις ότι το «σκηνικό» έχει πλέον 

βαθύτατα ποτιστεί από την «ευρώ-αντιπαράθεση», αποτελούν τους κατ'ελάχιστον 

λόγους για τους οποίους η χώρα πρέπει να αποσπασθεί από το νοσογόνο κλίμα της 

«ένωσης» και να κινηθεί όπως ΔΕΝ έχει κινηθεί ποτέ στο παρελθόν. 

 

Τέτοιες στροφές (αν τελικά φθάσουμε εκεί) απαιτούν πρόνοια, ευθύτητα, ενότητα και 

συνείδηση των κινδύνων χωρίς τις παρωπίδες, τις τόσο δημοφιλείς μεταξύ των 

«πολιτικών» μας των περίφημων «διλημμάτων» που κάθε τρεις και δύο αναπηδούν από 

τα κούφια λόγια τα μεγάλα (και τα διεφθαρμένα). 

 

Ένα είναι βέβαιο: εφ'όσον οι «κόκκινοι» αποπειραθούν αυτό που καμιά άλλη πολιτική 

οντότητα δεν τόλμησε ποτέ ούτε καν να σκεφθεί από το 1945 και εντεύθεν θα 

αντιμετωπίσει, πρωτίστως, την λυσσώδη επίθεση όλων των άλλων «υγιών» δυνάμεων 

που πυρετωδώς υποστηρίζουν την «επιλογή» της υποταγής στις γερμανικές απαιτήσεις 

με την μόνη ειρωνική εξαίρεση το ακροδεξιό «νεο-ναζιστικό» σκέλος, το οποίο, εκ της 

φύσεως του, θα έπρεπε να πανηγυρίζει που «οι Γερμανοί ξανάρχονται». 

 

Με μια καταστροφή ίση, αν μη χειρότερη, της εθνικής τραγωδίας του 1922, σε πλήρη 

εξέλιξη,  η Ελλάς επανεμφανίζεται και πάλι διηρημένη και ασθμαίνουσα.  Όσο δε για 

όλους αυτούς που διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για το πως η Ελλάς έχει ανάγκη 

«συμμάχων» τύπου Γερμανίας, ας αναλογισθούν τα της ελληνικής νεοτέρας ιστορίας και 

τότε, ίσως, τους φωτίσει ακτίδα επιφοιτήσεως σχετικώς με τα των «συμμαχιών».  

 

Οι θρυαλλίδες έχουν ανάψει και έλεος για το «έθνος ανάδελφον» δεν θα υπάρξει. 

 

 

 

 

 


