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Κι όμως, μπορούμε, χωρίς να τρώμε τα παιδιά μας! 

 

Η χώρα μας, περισσότερο απ’ ό,τι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δυσκολεύεται να προοδεύσει. Οι αλλαγές εδώ ακόμη και οι αναγκαίες δύσκολα 
συμβαίνουν. Έχουμε καθυστερήσει σε όλους τους τομείς πάρα πολύ και ως 
κοινωνία πάσχουμε από τις ίδιες και ίδιες παιδικές ασθένειες: Ανωριμότητα, α-
τομισμό, μαγκιά, ατσιδοσύνη, κουτοπονηριά, απειθαρχία, μισαλλοδοξία, ρατσι-
σμό, παντογνωσία, …«λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου»… 

Απ’ όταν απελευθερωθήκαμε από τους Οθωμανούς, δεν έχουμε κάνει και με-
γάλη πρόοδο στην ψυχοστασία μας. Ίδιοι είμαστε σχεδόν: Βαθιά ανατολίτες, 
κατά βάθος ραγιάδες σε όλα!  

Δεν μπαίνουμε σε καμία γραμμή, δεν θέλουμε να θυσιάσουμε απολύτως τίποτε 
προκειμένου να υπηρετήσουμε κάποιο σχέδιο βελτίωσής μας, δεν θέλουμε να 
πληρώνουμε φόρους, δεν ανεχόμαστε πάνω απ’ το κεφάλι μας, κανέναν ειδικό, 
σοφό, οδηγητή, αν δεν μας κάνει τα χατίρια. Χατίρια είναι, να εξαιρούμαστε ε-
μείς και οι δικοί μας από τα δύσκολα, να προτιμώμεθα στους πάσης φύσεως 
διορισμούς με πάσης φύσεως μπαξίσια, να μη χαλάει η ζαχαρένια μας με πα-
τριωτισμούς, ηθικολογίες και άλλες …αρλούμπες!  

Προς τούτο δολοφονήσαμε τον πρώτο Κυβερνήτη, τον Καποδίστρια, γιατί μας 
έγινε στενός κορσές. Εναντίον του πρωταγωνίστησαν δυστυχώς «αγωνιστές» 
όπως ο Μιαούλης, όπως οι Μαυρομιχαλαίοι κ.α. 

Αλλάζαμε κυβερνήσεις σαν πουκάμισα. Εκατόν πενήντα ή εκατόν ογδόντα συ-
νολικά στη νεώτερη ιστορία μας. Εξώσαμε τον πρώτο βασιλιά, δολοφονήσαμε 
έναν άλλο, διώχναμε και φέρναμε κατά περίσταση άλλους. 

Συμπεριφερθήκαμε σκαιά στον πρώτο σοβαρό εκσυγχρονιστή της χώρας και 
της Δημοκρατίας, οκτάκις πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη, γιατί ήθελε να μας 
εκσυγχρονίσει και να μας καταστήσει σοβαρούς, πλην με τον οβολό μας. Τον 
εξορίσαμε ουσιαστικά! Το λάθος μας το καταλάβαμε αργότερα όταν ήταν νε-
κρός και βασίλευαν στην ψωροκώσταινα οι λαϊκιστές και τα μάραναν όλα. (Ο-
δηγηθήκαμε σε πόλεμο με τους Τούρκους ξυπόλητοι, και ηττηθήκαμε ταπεινω-
τικά). Το άθλιο Κράτος αρνήθηκε να επαναπατρίσει τη σορό του. O Τρικούπης 
επαναπατρίστηκε με χρήματα εράνου που διενήργησαν φίλοι του! 

Η Ελλάδα πτωχευμένη, ηττημένη, αναξιοπρεπής, χειρότερη από τη σημερινή, 
είχε σκύψει το κεφάλι. Στο μεταξύ, η Μακεδονία προσπαθούσε εναντίον Τούρ-
κων και Βουλγάρων να απελευθερωθεί. Κάποιοι παράφοροι αλτρουϊστές νέοι 
(Μελάς, Αγαπηνός – Άγρας, κλπ) πήγαιναν εθελοντές στους βάλτους της Μα-
κεδονίας βοηθώντας την! 

Εδώ κάτω όμως όλα ήταν σκουριασμένα και ακίνητα. Στον στρατό κυκλοφόρη-
σαν ιδέες αλλαγής και εξέγερσης. Υπήρξε μεγάλη αδυναμία και καρκινοβασία 
στον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, ώσπου επί τέλους να κάνει την «Επανάσταση στο 
Γουδή». Κατάφερε να καλέσει ένα σπουδαίο κρητικό πολιτικό (η Κρήτη ακόμη 
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δεν είχε ενωθεί με την Ελλάδα) και να του δώσει την εξουσία. Τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο. 

Ο Βενιζέλος μέσα λίγα χρόνια επεξεργάστηκε Νέο Σύνταγμα για τη Χώρα, ανα-
μόρφωσε την κρατική μηχανή, τόνωσε την οικονομία, εκπαίδευσε τον στρατό, 
τον έκανε σύγχρονο, και τριπλασίασε την Ελλάδα αποδεικνύοντας τι σημαίνει 
όραμα, σχέδιο και θέληση για να ανατραπεί η μιζέρια και η κακομοιριά.  

Αλλά και αυτός έγινε στόχος. Υπογράφοντας την συνθήκη των Σεβρών (την 
Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών) θέλησε να επιστρέψει στην 
Ελλάδα με τον μοναδικό θρίαμβο της σύγχρονης Ιστορίας μας ανά χείρας. Η 
αμοιβή του ήταν οι δολοφονικές σφαίρες των επίδοξων Ελλήνων δολοφόνων 
του στο γαλλικό έδαφος και η απώλεια των εκλογών στην Ελλάδα. Οι πολέμιοί 
του ήλθαν στην εξουσία. Επακολούθησε η Μικρασιατική Τραγωδία. Η Εθνική 
Καταστροφή. 

Ο Βενιζέλος πέθανε στην αυτο - εξορία και πάλι το κράτος, σχεδόν δεν δέχτηκε 
την σορό του. Τον πήραν όμως οι Κρητίκαροί του και τον έθαψαν με τιμές στην 
λεβεντογέννα. Η Ελλάδα (όσοι σκέπτονταν!) έκλινε το γόνυ της από μακριά, 
δυστυχώς!  

Το 1940, η θρασύτητα του φασίστα Μουσολίνι, συνεταίρου του Χίτλερ, και η 
απαίτησή του για υποταγή της Ελλάδας, μας ξεσήκωσε ομοθύμως και ριχτή-
καμε σε ένδοξες, επικές μάχες με αποτέλεσμα να πετάξουμε τους Ιταλούς στην 
Θάλασσα. Ελευθερώσαμε προς τούτο την Βόρειο Ήπειρο. Την οποία για λίγο 
κρατήσαμε όσο μας επέτρεψαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Το έπος του 1940 ήταν 
ένα θαύμα. Ένα ρεσιτάλ της ελληνικής ψυχής. Που φαίνεται να είναι αθάνατη 
και να χρειάζεται τις κατάλληλες περιστάσεις για να εκδηλωθεί.  

Ποια ήταν η κατάληξη όμως; Ένας εμφύλιος πόλεμος - μία φοβερή οπισθοδρό-
μηση! Η αρχαία αρρώστια μας! Που μας κρατά πάντα ραγιάδες!  

Σήμερα είμαστε πτωχευμένοι πάλι, γιατί το πολιτικό προσωπικό της χώρας, 
ευθέως ανάλογο της ποιότητας του λαού, αποδείχτηκε ανεπαρκές και ανίκανο 
να διαχειριστεί τις τύχες μας. Οι Θεσμοί έγιναν κλωτσοσκούφι, η Δημοκρατία 
εκφυλίζεται, τα θεμέλιά μας υπονομεύονται. Ο Λαϊκισμός και ο Πιθηκισμός σι-
γοπριονίζουν το κλαδί που καθόμαστε. Ολίγοι σοβαροί που υπάρχουν μέσα 
στη γενική κατάπτωση παραμερίζονται γιατί κανένας δεν αντέχει την αλήθεια 
και την υπευθυνότητα. Που πηγαίνουμε άραγε;  

Η εορτή του αυτονόητου ΟΧΙ του ’40, δεν αρκεί. Πρέπει να θέλουμε να ζήσουμε, 
με αξίες, με σχέδιο, με δουλειά ακατάπαυστη! Από την ιστορία μας μπορούμε 
να αντλήσουμε χρυσάφι και πάμπολλους οδοδείκτες. Τα γονίδιά μας είναι καλά. 
Ας παραδεχτούμε την αλήθεια και με ακατάβλητη πίστη ας ριχτούμε στο μέγα 
έργο. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά! Αλλιώς δεν θα προκόψουμε!  

30. 10. 2018 

   Σωτήρης Αλεξ. Καζάκης 


