
 

1 

 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΗΞΕΡΕΣ, 

ΚΛΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΑΔΑ» ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ  

 

Δημήτρης Κ. Τσίτος 

(Συγγραφέας, Πολιτικός Αναλυτής) 

 
 

Copyright: Research Institute for European and American Studies 

(www.rieas.gr) Publication date: 3 April 2016 

 
 
 

Η Ελλάδα «σβήνει» με γρήγορο και σταθερό ρυθμό. 

 

Τα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε άλλο παρά παρήγορα είναι. Από το 

1941(κατάσταση πολέμου, κατοχή, οικονομικός όλεθρος, πείνα, 

δυστυχία, κλπ.) είχαμε να δούμε τόσο εφιαλτικούς αριθμούς. Τότε οι 

θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις. Τώρα, το 2016 

βρισκόμαστε μπροστά στην ίδια κατάσταση – οι θάνατοι είναι 

περισσότεροι από τις γεννήσεις, και όπως φαίνεται το κακό –η 

γενοκτονία θα συνεχιστεί ( σχετικό άρθρο μου: GORTA MOR / 

DROCHSHAOL, Ο ΜΕΓΑΣ ΛΙΜΟΣ  ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1845-1852,-

RIEAS,(21Οκτωβρίου,2012).   

 

Οι Έλληνες θα «λιγοστεύουν» και ο τόπος θα αποκτήσει νέα μορφή με 

ότι σημαίνει αυτό για τον πολιτισμό στη χώρα. Ο Ελληνικός πολιτισμός 

δεν θα καταστραφεί οριστικά, θα παραμείνει να κυριαρχεί σε ξένες χώρες 

και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα.  

 

Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας την εκθέτει σε πολλούς κινδύνους. 

Η αδυναμία –επίτηδες δεν γράφω ανικανότητα, και αυτό σημαίνει πολλά- 

των πολιτικών ατόμων και «σχημάτων» που κυβέρνησαν και κυβερνούν  

τη χώρα, την εκθέτει σε ακόμη περισσότερους κινδύνους. Τα 

αποτελέσματα των πράξεών τους τα ζούμε και είναι εμφανή πλέον –με 

τον χειρότερο τρόπο- παντού. 

 

http://www.rieas.gr/


 

2 

 

Το μείζον πρόβλημα αυτόν τον καιρό είναι το οικονομικό και το 

«μεταναστευτικό». Το θέμα της οικονομίας ταλανίζει το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού και τον «μεταναστευτικό» χρησιμοποιείται ως 

εργαλείο αποπροσανατολισμού από την οικονομική δυσπραγία. 

 

Η μεταλαμπάδευση της ιδιότυπης ιδεοληψίας «περί φιλανθρωπίας, 

φιλαλληλίας, ανθρωπισμού, αυταπάρνησης, κ.λ.π.» στον πολύ κόσμο 

πέτυχε με λαμπρά αποτελέσματα. Οι Έλληνες δίνουν από αυτό που δεν 

έχουν να δώσουν, και το δίνουν στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και 

τους παράνομους λαθρομετανάστες –κάτι που δεν έκαναν, τόσο πολύ, για 

τους συμπατριώτες τους. 

 

Το «κράτος» με το μηχανισμό του, ως ενεργούμενο της εκάστοτε 

κυβέρνησης, δείχνει μια περίεργη στοργή για τις ορδές των 

«επισκεπτών» την οποία δεν έδειξε ποτέ για τους Έλληνες.  

 

Η ανταπόκριση του «λαού» είναι πρωτοφανής και επαινετή. Ακόμη, το 

ότι η Αυτού Μακαριότητα –ο Αρχιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος- 

επισκέφθηκε μη φέρων τα εγκόλπιά του, για να μην προσβάλλει την 

ιδεοληψία φανατικών αλλοθρήσκων, είναι και αυτό «κάτι». 

 

Κανένας δεν μπορεί –και δεν πρέπει- να μείνει ασυγκίνητος και απαθής 

με το δράμα των ανθρώπων που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Η 

Ελλάδα, για μια ακόμη φορά δείχνει με τρόπο έμπρακτο την ανθρωπιά 

της, και όχι με την μορφή της φιλανθρωπίας, αισχρή και σαν έκφραση 

αλλά και σαν ιδεοληψία-, αλλά με το «αλληλέγγυο».  

 

Όμως, η χώρα μας αλλάζει. 
 

Όπως τα πράγματα δείχνουν, η χώρα θα μεταβληθεί σε ένα τεράστιο 

«αποθετήριο ψυχών και σωμάτων». Κατά κάποιο τρόπο, μη εισέτι, των 

απόβλητων των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνοντας –και κατανοώντας, επί τέλους- ότι 

κινδυνεύει από την εισβολή ανεπιθύμητων ανθρώπων δεν τους θέλει με 

κανένα τρόπο στις χώρες της. 

 

Δεν τους θέλει επειδή έχει αποδειχτεί ότι ο θρησκευτικός φανατισμός 

τους, το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, η ηθική τους, τα ήθη και τα έθιμά 

τους δεν τους επιτρέπουν να ενταχτούν και να ενσωματωθούν σε μια 

άλλη κοινωνία και πολιτισμό. Θεωρεί, και μάλλον σωστά, ότι πάντοτε θα 

αποτελούν μια κάποια προέκταση των χώρων –και των χωρών- από τους 

οποίους προέρχονται  και θα είναι «ξένο σώμα» εν δυνάμει απειλητικό 
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για το περιβάλλον και τον πολιτισμό τους. Και φυσικά υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις προς την στήριξη αυτής της ιδέας. 

 

Δεν μπορεί κάποιος να κατακρίνει τη στάση του κυβερνόντος σχήματος 

για την «φιλανθρωπία προς τους κατατρεγμένους». Έκανε και κάνει κάτι 

που κυβερνήσεις άλλων χωρών αρνούνται να κάνουν, και μάλιστα 

υιοθετούν στάσεις εξαιρετικά απάνθρωπες και κακουργηματικές. 

Μπορεί, όμως, κάποιος να κατακρίνει τους πολιτικούς επειδή αγνοούν τα 

όλα όσα απειλούν την χώρα. 

 

Η Ελλάδα αλλάζει. 

 

Η Ελλάδα θα χάσει τη  μορφή που είχε –ήδη έχει γίνει αυτό. 

 

Με την μόνιμη εγκατάσταση των «αλλογενών», τις καταστρεπτικές 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, τις δυσοίωνες προοπτικές,  την 

ιδεοληψία του προεξάρχοντος συστήματος διακυβέρνησης –ένα 

συνονθύλευμα από όλα τα κακά του κομμουνισμού με όλα τα κακά του 

καπιταλισμού- , την άμετρη και επικίνδυνη «επιείκεια» σε πράξεις 

απαράδεκτες και επικίνδυνες και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο διαφθοράς, 

συναλλαγών, παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ (κρατικά και ιδιωτικά), 

με ένα κρατικό μηχανισμό διεφθαρμένο και παράλυτο, μόνο κάτι πολύ 

κακό μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα.  

 

Η περιβόητη και περιλάλητη ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιτευχθεί 

επειδή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Ποιος ανόητος θα επενδύσει 

χρήματα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα –και οι λόγοι είναι πολλοί: 

Γραφειοκρατία, αρνησιδικία, νόμοι που αλλάζουν πιο συχνά από 

πουκάμισα, κρατική ασυνέπεια και αλλόκοτες διελκυστίνδες, φορολογικά 

παράλογα, έλλειψη αξιοπιστίας, πολιτική αστάθεια, κ.α. κ. α.   Ο μεγάλος 

πόρος προσπορισμού εσόδων, ο τουρισμός, κινδυνεύει σοβαρά. Ποιος θα 

κάνει τουρισμό στα νησιά με γείτονες τους εισβολείς και τα σχετικά 

«επακόλουθα»; 

 

Απ ότι φαίνεται η «νέα Ελλάδα» θα καταστεί μια αποθήκη  

ανεπιθύμητων» της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να 

αποφύγει τους κινδύνους από τους ανεπιθύμητους εισβολείς, θα 

καταβάλλει -έχει τη δυνατότητα και τα μέσα- συνεχώς και αδιαλείπτως 

οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, για να «φιλοξενεί» τους 

ανεπιθύμητους, προκειμένου να αποφύγει τη … «μόλυνση» στον 

πολιτισμό της. Κάτι τέτοιο έκαναν και οι Βυζαντινοί, έδιναν δώρα και 

κατέβαλλαν μεγάλα ποσά στους Βάρβαρους για να τους κρατούν μακριά. 
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Τα χρήματα είχαν πολύ μικρό κόστος σε σχέση με τη διατήρηση και 

διαφύλαξη των «αξιών» τους.  

 

Είναι θέμα χρόνου. Σε λίγο οι μπούρκες, και όλα τα συναφή θα είναι 

καθημερινό θέαμα. Η επιθετική διάθεση των φανατικών του Ισλάμ θα 

γίνει καθημερινό θέμα. Οι απαιτήσεις τους θα προβάλλονται με τρόπο 

ενοχλητικό και επικίνδυνο. Αριθμητικά κάποια στιγμή θα υπερτερούν 

στη χώρα και τότε θα έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Βεβαίως, αν 

θέλουν να ζήσουν εδώ να ζήσουν. Αλλά όπως θέλουμε εμείς και όχι όπως 

απαιτούν αυτοί. Αν «προσκλήθηκαν», προσκλήθηκαν από κάποιους 

πολιτικούς –όχι από τον Ελληνικό Λαό. Είναι φιλοξενούμενοι και όχι 

οικοδεσπότες. Οφείλουν να σέβονται, να αποδέχονται τους όρους 

φιλοξενίας, και αν σκοπεύουν να μείνουν πρέπει να ενσωματωθούν στην 

κοινωνία που τόσο μεγαλόψυχα τους δέχτηκε.  

 

Τα σύννεφα δεν πλησιάζουν. Τα σύννεφα βρίσκονται, πλέον, στον 

Ελληνικό ουρανό και κρύβουν τον ήλιο κάθε ελπίδας. Τα σύννεφα 

φέρνουν και μπόρες. 

 

Κάποιοι τα θέλουν να είναι έτσι.  

 

 


