
Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας.  

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. 

Κων/νου Λούλη «Η επιβίωση της Ελλάδας μέσα από διαδοχικά θαύματα», όπου κλήθηκα 

να σχολιάσω τις οικονομικές του παραμέτρους 

Το βιβλίο του Κωνσταντίνου φυσικά δεν έχει χαρακτήρα αμιγώς οικονομικό. Ωστόσο 

εμπεριέχει αναφορές σε οικονομικά συμβάντα, στοιχεία και ευρύτερες οικονομικές 

εξελίξεις, οι οποίες συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στη διαμόρφωση της συνολικής 

ιστορικής πορείας της Ελλάδας μέχρι σήμερα.  

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι ο συγγραφέας 

παραθέτει μία σειρά βασικών, ξεκάθαρων και ειλικρινών αρχών με τις οποίες 

προσεγγίζει τα ιστορικά τεκταινόμενα.   

Η πρώτη έχει να κάνει με τα είδη των κρατών που υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα ο 

συγγραφέας αναφέρεται σε δύο κατηγορίες κρατών: α) μίας σχετικά περιορισμένης ομάδας 

κρατών που διαθέτουν ισχύ και λόγω αυτής καθορίζουν το μέλλον τους αυτόνομα και β) 

μίας μεγάλης ομάδας κρατών τα οποία είναι αδύναμα, ουσιαστικά εξαρτώμενα και τα 

οποία δημιουργήθηκαν με απόφαση των ισχυρών Μεγάλων Δυνάμεων που ανήκουν στην 

πρώτη κατηγορία. Τα ισχυρά κράτη επισήμως εμφανίζονται σαν προστάτες, αλλά 

ουσιαστικά είναι δυνάστες των κρατών της δεύτερης κατηγορίας και έχουν τις δικές τους 

ζώνες επιρροής, απομυζώντας τα αδύνατα κράτη κατά το δοκούν. 

Η δεύτερη βασική αρχή την οποία παρουσιάζει ο συγγραφέας είναι το γεγονός ότι ενώ στο 

παρελθόν η εξάρτηση και η κηδεμονία των κρατών της δεύτερης κατηγορίας από τα κράτη 

της πρώτης κατηγορίας γινόταν σχεδόν αποκλειστικά και μόνο δια των όπλων, κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, αυτή γίνεται με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση κυρίως μέσω 

οικονομικών μέσων. 

Τέλος υπάρχει και μία τρίτη αρχή η οποία διατρέχει όλο το βιβλίο και την οποία ο 

συγγραφέας καταδεικνύει με τις αναφορές του άλλοτε απευθείας και άλλοτε εμμέσως:  Το 

παγκόσμιο σύστημα ισχύος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εγχώριους φορείς οι οποίοι 

σκοπό έχουν να διαφυλάττουν την διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και να 

απενεργοποιούν έγκαιρα τις όποιες προσπάθειες αυτονόμησης.  

Μαζί λοιπόν θα επιχειρήσουμε να διαπιστώσουμε πως αυτές οι τρεις αρχές σημάδεψαν 

ανεξίτηλα κάποια σημαντικά οικονομικά τεκταινόμενα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, 

σύμφωνα με τα όσα γράφει ο συγγραφέας.  

Κατά την πρώτη περίοδο 1821-1827 το χαρακτηριστικότερο οικονομικό γεγονός αποτελεί η 

σύναψη των δύο επαναστατικών δανείων που προορίζονταν να καλύψουν τις ανάγκες της 

επανάστασης και του ένοπλου αγώνα. Ο συγγραφέας καταγράφει με λεπτομέρεια τους 

λεόντειους όρους των εν λόγω δανείων, αλλά και τον τελικό προορισμό των κεφαλαίων, τα 

2/3 των οποίων κατέληξαν σε συγκεκριμένες «οικογένειες», ήδη δεμένων στο άρμα 

συγκεκριμένης μεγάλης δύναμης. Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με τον 

τρόπο αυτό ιδρύθηκε πριν ακριβώς 190 χρόνια η σχολή των επαγγελματιών διεφθαρμένων 



πολιτικών που δυστυχώς στην πορεία του νεοελληνικού κράτους, είχε πληθώρα 

αποφοίτων.  

Βλέπουμε επομένως από την αρχή της ιστορίας της χώρας να είναι παρούσες και οι τρεις 

αρχές που αναφέρθηκαν πριν, δηλαδή η απουσία ανεξαρτησίας, η πρόσδεση με οικονομικά 

εργαλεία, αλλά και η δημιουργία εγχώριων ομάδων συμφερόντων που εξυπηρετούσαν τα 

ξένα συμφέροντα.  

Κατά τη δεύτερη περίοδο 1827 - 1908, ξεχωρίζει η περίοδος διακυβέρνησης του Ιωάννη 

Καποδίστρια.  

Ο συγγραφέας αναδεικνύει τη μοναδικότητα του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη με έμφαση 

στις οικονομικές του επιδιώξεις. Η κατάρτιση κτηματολογίου και ο ισομερισμός της γης στις 

αγροτικές οικογένειες , η δημιουργία εθνικής κρατικής τράπεζας αποτελούσαν 

πρωταρχικούς στόχους του, οι οποίοι όμως δεν έτυχαν θερμής υποδοχής από τα εγχώρια, 

αλλά και τα ξένα «συμφέροντα». Αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας «Οι Μεγάλες 

Δυνάμεις ήταν την εποχή εκείνη εξίσου αντίθετες με το μοίρασμα της γης στους ακτήμονες, 

φοβούμενες τη δύναμη που θα αποκτούσε ο Καποδίστριας λόγω της ευγνωμοσύνης των 

αγροτών. Το έργο του Καποδίστρια τελικά δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι έξωθεν μηχανισμοί 

χειραγώγησης που περιγράφθηκαν πρωτύτερα όπλισαν τα κατάλληλα χέρια των εγχώριων 

φορέων τους, επιβεβαιώνοντας πάλι το σύνολο των αρχών που επισημάναμε αρχικά. 

Από τη στιγμή της δολοφονίας του Καποδίστρια και έπειτα αρχίζει ο συστηματικός 

εκτροχιασμός του ελληνικού κράτος. Τα επόμενα σημαντικά οικονομικά γεγονότα το 

επιβεβαιώνουν καθώς δεν είναι παρά οι δύο πτωχεύσεις της χώρας το 1893 και το 1897, 

λόγω τι άλλου, του υπερβολικού δανεισμού και σειράς άστοχων ενεργειών, καθώς και η 

εισαγωγή της χώρας και επίσημα σε καθεστώς οικονομικής εποπτείας  (ουσιαστικά 

μνημονίων) που διήρκεσε από το 1893 μέχρι το 1948.  

Στην περίοδο 1909 – 1935 η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνεχή εναλλαγή κυβερνήσεων 

(39 κυβερνήσεις σε διάστημα 20 ετών), τις έντονες και συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις, 

απόρροια επίσης της ασφυκτικής πρόσδεσης της Ελλάδας στο άρμα συγκεκριμένων 

δυνάμεων, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σειρά ασύμμετρων οικονομικών προκλήσεων (Πολεμική 

Δαπάνη Βαλκανικών Πολέμων, Α΄Παγκόσμιου Πολέμου, Μικρασιατικής Εκστρατείας, 

Αντιμετώπιση Προσφυγικού Κύματος, Διεθνής Οικονομική Κρίση του 1929). Σε όλες τις 

περιπτώσεις η αντιμετώπιση και εδώ γίνεται με τα κλασσικά πλέον εργαλεία υποταγής 

δηλαδή την επέκταση του εξωτερικού δανεισμού αλλά και την έκδοση πληθωριστικού 

χρήματος. Ας μην λησμονείται δε ότι στη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου η χώρα τελεί 

υπό αυστηρή εποπτεία και οικονομικό έλεγχο από τους «Συμμάχους» και δανειστές της.  

Ξεχωριστή περίοδος μέσα στη δίνη αυτή, η περίοδος της διακυβέρνησης Βενιζέλου από το 

1928 μέχρι το 1932, όπου τέθηκαν κάποια θεμέλια οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο και 

αυτή τερματίστηκε με μία ακόμη πτώχευση απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

του 1929 

Ο συγγραφέας για την περίοδο από το 1936 έως και το 1949 αποτολμά κάτι αρκετά 

«επικίνδυνο» κάνοντας μία ενδελεχή αναφορά στα τεκταινόμενα της διακυβέρνησης 



Μεταξά. Ο συγγραφέας από την αρχή ξεκαθαρίζει ότι αυτή η περίοδος αποτελούσε μία 

περίοδο δικτατορίας. Ωστόσο αναφέρεται σε σειρά θετικών οικονομικών εξελίξεων π.χ 

• Τα μεγάλα δημόσια έργα  

• Την Ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης 

• Την αναδιοργάνωση των Ενόπλων δυνάμεων και ειδικά της Αεροπορίας 

• Τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών της χώρας για πρώτη φορά 
 

αλλά και σε σειρά κοινωνικών κατακτήσεων, όπως π.χ 

• Καθιέρωση της οκτάωρης εργασίας,  

• Παροχή Κοινωνικής Ασφάλισης,  

• Απονομή Σύνταξης 

• Ετήσια Μηνιαία Άδεια,  

• Ο θεσμός των Εργατικών Κατοικιών  

• Αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης.  

Παράλληλα στην περίοδο αυτή, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, για πρώτη φορά τίθεται το 

θέμα του υπόγειου ενεργειακού πλούτου της χώρας με τις πρώτες πειραματικές 

γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος, στις οποίες δεν δόθηκε όμως συνέχεια.  

Εάν μου επιτρέπει ο συγγραφέας στο σημείο αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω ως σημαντική 

οικονομική εξέλιξη αυτής της περιόδου, η οποία σχετίζεται με τον ορυκτό πλούτο της 

χώρας, αλλά και το συνεχιζόμενο καθεστώς κηδεμονίας, την υπογραφή της συνθήκης 

Cooper  τον Φεβρουάριο του 1940 που καθόριζε με ιδιαίτερα επαχθείς όρους τα 

δικαιώματα διαχείρισης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος από ξένες εταιρείες.  

Η έλευση του Β΄ΠΠ και του εμφυλίου στη συνέχεια οδηγεί τη χώρα στην ολοκληρωτική 

καταστροφή του παραγωγικού και αστικού ιστού της και ουσιαστικά στην οικονομική 

εκκίνηση από το μηδέν στη μετεμφυλιακή περίοδο. 

Κατά την περίοδο 1950-1965 από οικονομικής άποψης λαμβάνει χώρα η ανοικοδόμηση 

από τα δεινά του Β’ ΠΠ και του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε.  

Στην περίοδο από το 1955 έως το 1963 αρχίζει να πρωταγωνιστεί ο Κων/νος Καραμανλής 

και κατά την περίοδο εκείνη στο οικονομικό πεδίο εκκινεί μία δημιουργική περίοδος έργων, 

υποδομών και οικονομικής ανάπτυξης.  

Στην ταραχώδη περίοδο 1965-1974 που εμπεριέχει την επταετία των συνταγματαρχών, 

στον οικονομικό τομέα τα πράγματα διαμορφώνονται καλύτερα από ό,τι στον πολιτικό 

τομέα και στον τομέα της δημοκρατίας. Ο συγγραφέας αναφέρει ενδεικτικά τον 

υπερδιπλασιασμό του εθνικού  εισοδήματος, την ενίσχυση του εθνικού νομίσματος, την 

πτώση του πληθωρισμού, την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής, την ελαχιστοποίηση 

του εξωτερικού χρέους, τη διαγραφή αγροτικών χρεών και μία σειρά από άλλες ευεργετικές 

οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες δεν μπόρεσαν ωστόσο να μετριάσουν την πικρία από την 

κατάλυση της δημοκρατίας.  

Σημαντική εξέλιξη η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή, είναι το ΝΔ 142/69 περί έρευνας και 

εκμετάλλευσης του υποθαλασσίου και υπολιμνίου ορυκτού πλούτου που κατοχύρωνε το 



«αποκλειστικό δικαίωμα» έρευνας και εκμετάλλευσης από την Ελλάδα, επιβεβαίωνε την 

κυριαρχία στην υφαλοκρηπίδα και απέρριπτε τις αντιρρήσεις της Τουρκίας, ενώ 

καταργούσε, όπως λέει και ο συγγραφέας, τον «δειλό νόμο» 3948/59 που περιόριζε τα 

δικαιώματα της Ελλάδας μόνο στην «αιγιαλίτιδα ζώνη». Οι επικυρίαρχες δυνάμεις, όμως 

αντέδρασαν σφόδρα σε αυτήν την κίνηση δρομολογώντας εξελίξεις και επαληθεύοντας και 

σε αυτήν την περίπτωση πλήρως την  πρώτη αρχή που αναφέραμε σχετικά  με τη μειωμένη 

ανεξαρτησία της χώρας. 

Στην τελευταία περίοδο 1974 – 2015 ο συγγραφέας ξεκινά με την επισήμανση ότι η έναρξη 

της μεταπολίτευσης βρίσκει ταμεία γεμάτα και ελάχιστο εξωτερικό χρέος. 

Ο συγγραφέας στην περίοδο ακριβώς μετά το τέλος της επταετίας, σημειώνει δύο στοιχεία 

τα οποία είχαν σημαντικό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο. Το πρώτο από αυτά ήταν η 

καλλιέργεια μίας ψευδαίσθησης από τις πρώτες μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις ότι η ΕΟΚ 

είναι ένας συνεταιρισμός όπου οι αδύναμοι οικονομικά Έλληνες, όταν εισέλθουν, θα 

μοιραστούν τα αγαθά των πλούσιων και οικονομικά «φιλάνθρωπων» εταίρων μας. Το 

δεύτερο ήταν η αποβιομηχάνιση. Η Ελλάδα καθημαγμένη από τους δύο παγκόσμιους 

πολέμους , τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά και τον εξίσου καταστροφικό εμφύλιο, 

κατάφερε την περίοδο από το 1950 μέχρι και το 1974 να επιδείξει μία αυξανόμενη 

βιομηχανική απόδοση. Σημειώνουμε κάποια στοιχεία:   

- Υπερτριπλασιασμός του ακαθάριστου προϊόντος της βιομηχανίας.  
-Αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης. 
-Τριπλασιασμός παραγωγικότητας.  
-Ανάπτυξη βαρειάς βιομηχανίας  
-Συμμετοχή των βιομηχανικών εξαγωγών στις συνολικές εξαγωγές από 14% το 1960 σε 68% 
το 1975. (Σήμερα ο εν λόγω δείκτης είναι μονοψήφιος) 
 

Το 1975 ωστόσο η τότε κυβέρνηση προχωρεί με αμφίβολα νομικά μέσα αλλά και κίνητρα 

στη δήμευση του συνόλου των επιχειρήσεων του Ομίλου Ανδρεάδη και συγκεκριμένα στην 

κρατικοποίηση 5 τραπεζών, μίας ναυτιλιακής εταιρείας με αξιόλογο στόλο εμπορικών 

πλοίων υπό ελληνική σημαία, τα ναυπηγεία Ελευσίνας, τη Βιομηχανία Φωσφορικών 

Λιπασμάτων, την ασφαλιστική εταιρεία ΦΟΙΝΙΞ, το ξενοδοχείο Χίλτον, καθώς και μία άλλη 

σειρά μικρότερων επιχειρήσεων. Κατά την περίοδο εκείνη ο όμιλος απασχολούσε 250 χιλ 

εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι τότε υπερέβαιναν τον αριθμό των Δημοσίων 

Υπαλλήλων. Η τότε Κυβέρνηση συνέχισε την ίδια τακτική και με έναν άλλο μεγάλο 

εφοπλιστή και οικονομικό παράγοντα, τον Αριστοτέλη Ωνάση και έπραξε το ίδιο με την 

Ολυμπιακή Αεροπορία, μία απόλυτα υγιή και κερδοφόρα τότε αεροπορική εταιρεία που 

συγκαταλέγονταν ανάμεσα στις καλύτερες του κόσμου. Στα ίδια ακριβώς βήματα δε 

βάδισαν στη συνέχεια και οι  επόμενες κυβερνήσεις των αντίπαλων παρατάξεων.  

Αντί λοιπόν μίας έκρηξης της βιομηχανικής παραγωγής ειδικά σε μία περίοδο σχετικής 

πολιτικής ομαλότητας, αρχίζει αυτήν την περίοδο και μέχρι τις ημέρες μας η 

αποβιομηχάνιση με μία μυστηριώδη διαχρονική σπουδή από όλες τις κυρίαρχες 

παρατάξεις. Παράλληλα σε αυτήν την περίοδο εκκινεί η εκ νέου διόγκωση του ελληνικού 

εξωτερικού χρέους, διαδικασία η οποία επίσης ακολουθήθηκε ευλαβικά από όλες τις 

κυβερνώσες παρατάξεις (ο συγραφέας παραθέτει στοιχεία) και η οποία είδαμε εξ αρχής 



τους σκοπούς που εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί με αποκορύφωμα τα γεγονότα των 

μνημονίων από το 2010 και πέρα με την πλήρη απογύμνωση της χώρας από κάθε έννοια 

κυριαρχίας.   

Διακρίνονται λοιπόν και σε αυτήν την περίοδο στοιχεία που μαρτυρούν ότι 150 χρόνια μετά 

το 1821 ουσιαστικά ότι η κατάσταση ελάχιστα έχει αλλάξει στον τομέα της ουσιαστικής 

(οικονομικής) ανεξαρτησίας της χώρας.   

Ο συγγραφέας στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου και μετά την ιστορική αναδρομή σε όλες 

τις προαναφερθείσες περιόδους μιλάει πλέον ανοικτά και χωρίς προσχήματα 

καταλήγοντας κυρίως σε δύο γενικά συμπεράσματα. Το πρώτο από αυτά είναι ότι η 

Ελλάδα δεν υφίσταται ως ανεξάρτητο κράτος και ως ανεξάρτητη οικονομία. Οι Μεγάλες 

Δυνάμεις, οι οποίες και αποφάσισαν τη δημιουργία της Ελλάδας της έχουν δώσει υπό 

όρους τη δυνατότητα να κάνει «χρήση της γης» την οποία κατέχει μόνο στο χάρτη, αλλά όχι 

στα πράγματα.  Θα ρωτήσει επομένως κάποιος εύλογα, ο συγγραφέας τι μας λέει τώρα? 

Μας συστήνει να καταπιούμε αυτήν την αδιανόητη πραγματικότητα ώστε  τουλάχιστον να 

μη δυσανασχετούμε με όλα αυτά που γίνονται?  

Το αντίθετο ακριβώς. Ο συγγραφέας αναφέρει επί λέξει : «Τόσο η κηδεμονία όσο και η 

υποτέλεια ήταν και είναι μία τραγική πραγματικότητα. Ούτε οι πολιτικοί μας ηγέτες είχαν 

ποτέ την παρρησία να το παραδεχθούν δημόσια αλλά ούτε και οι πολίτες θέλαμε να 

παραδεχτούμε αυτήν την πραγματικότητα, ζώντας όλοι μας έτσι μέσα σε μία ουτοπία». 

Εύλογα προκύπτει επομένως το ερώτημα. Ποια είναι η συνέχεια αυτής της τραγικής 

παράστασης, όπου η χώρα εδώ και δύο σχεδόν αιώνες φοράει ένα επίσημο και συνάμα 

χιλιομπαλωμένο ένδυμα κατά κύριο λόγο δυτικής ραφής αλλά από κάτω οι αλυσίδες, 

κάποιες εκ των οποίων μετράνε αιώνες, είναι εκεί σφιχτές, βαριές και απαράλλαχτες? 

Η συνειδητοποίηση του προβλήματος αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίλυσή του και 

δυστυχώς αυτό το βήμα δεν έχει γίνει εδώ και κοντά 190 χρόνια. Ο συγγραφέας είναι 

κατηγορηματικός σε αυτό. Γιατί όμως αυτή η συνειδητοποίηση αποφεύχθηκε ρωτάω εγώ?  

Η συλλογική συνειδητοποίηση μίας επώδυνης αλήθειας μπορεί να εκκινήσει εξελίξεις. 

Διαδικαστικά από τη στιγμή που ένα θέμα τεθεί επίσημα στη συλλογική συνείδηση 

ταυτόχρονα εκκινεί και μία διεργασία συνεχούς ανασκόπησης, προτάσεων, αντιπροτάσεων, 

διαφωνιών και εναλλακτικών προσεγγίσεων.  Είναι κάτι που γίνεται επειδή πλέον το θέμα 

έχει φύγει από τη σφαίρα της εικασίας ή και αυτής της θεωρίας συνωμοσίας. Κάτι τέτοιο 

όμως συνεπάγεται ότι μακροπρόθεσμα, αλλά νομοτελειακά θα ενεργοποιηθούν 

μηχανισμοί και ανακλαστικά επίλυσης ή αντιστροφής της κατάστασης, όπως ακριβώς 

συμβαίνει σε κάθε κατάσταση καταπίεσης. Είναι όμως σίγουρα αυτό κάτι που συμφέρει 

τους πάντες ή μήπως κάποια συμφέροντα βολεύονται με το να παραμείνει αυτή η 

παραδοχή της μειωμένης κυριαρχίας απλά μία εικασία (ασχέτως της ευρείας απήχησής 

της)? Πέραν τούτου η συλλογική συνειδητοποίηση της αλήθειας στις πραγματικές της 

διαστάσεις ακυρώνει εξ αρχής φαντασιακά εργαλεία όπως π.χ του εκλεκτού λαού, ή της 

κατά μέτωπο επίθεσης στους δυνάστες/δανειστές, ή την αναμονή άλλων μεγάλων 

δυνάμεων που θα έλθουν να σε σώσουν, τα οποία παίζουν το ρόλο της περαιτέρω ύπνωσής 

μας.   



Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο συγγραφέας έχει να κάνει με το 

υψηλότατο μερίδιο ευθύνης που αναλογεί και στη δική μας πλευρά και εννοώ τους απλούς 

πολίτες. Γιατί μπορεί όντως η χώρα να συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς ιδιότυπης 

αιχμαλωσίας, αλλά αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επετράπη από όλους εμάς. Ο λαός 

απεδείχθη ιδιαίτερα εύπιστος σε κάθε είδους γλυκές υποσχέσεις από όπου κι αν 

προέρχονταν αυτές. Και αυτό είναι παράδοξο για έναν λαό ο οποίος έχει περάσει δια πυρός 

και σιδήρου δια μέσου της μακραίωνης ιστορίας του. Θα περίμενε κανείς αυτή η εμπειρία 

του να είναι μέρος του DNA του προσδίδοντάς του μία έμφυτη δυσπιστία, όπως π.χ 

συμβαίνει με άλλους ιστορικούς λαούς (π.χ Εβραίους). Αντιθέτως το ελληνικό εκλογικό 

σώμα όλων σχεδόν των κυρίαρχων πολιτικών αποχρώσεων στήριξε διαχρονικά και μαζικά 

καταστροφικές οικονομικές επιλογές και έκλεισε προκλητικά το μάτι σε εξόφθαλμα 

αντεθνικές πολιτικές των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, όπως για παράδειγμα αναφέρει 

ο συγγραφέας τη διαχρονική διόγκωση του ελληνικού δημοσίου, τη διάλυση της κρατικής 

μηχανής έπειτα από κάθε αλλαγή κυβέρνησης, τους συνεχείς και ύποπτους πλέον 

πειραματισμούς επί 60 χρόνια στην παιδεία, την ενίσχυση της ασυδοσίας ενός κακώς 

εννοούμενου συνδικαλισμού που αποτέλεσε ακόμα μία τροχοπέδη στη βιομηχανική 

παραγωγή, ενώ θεώρησε ως κάτι φυσιολογικό τους εξευτελιστικούς για τη νοημοσύνη 

όλων μας, μηχανισμούς συγκάλυψης των οικονομικών σκανδάλων εναλλασσόμενων 

κυβερνήσεων.  

Κλείνοντας τη δική μου αναφορά, πιστεύω ότι το βιβλίο του κ. Λούλη αποτελεί μία 

ανάγνωση της σύγχρονης ιστορίας μας μέσα από ένα πρίσμα ρεαλιστικό, πλήρως 

απαλλαγμένο από φκιασιδώματα εθνικής έπαρσης. Είναι αναμφισβήτητα για μένα ένα 

βιβλίο το οποίο προβληματίζει και πολλές φορές λυπεί. Ο τίτλος του, παρμένος από στίχους 

του Καζαντζάκη, απεικονίζει γλαφυρά την παραδοξότητα της εθνικής ύπαρξής μας μέσα σε 

ένα ασύλληπτα δυσχερές περιβάλλον, όπου οι λανθασμένες και αντεθνικές επιλογές 

αποτελούν τον κανόνα.  Ο συγγραφέας,  ο οποίος δεν χαρίζεται σε κανέναν, θέτει με 

περισσή ειλικρίνεια σκληρούς κανόνες ανάγνωσης της ιστορίας και στο τέλος μας προκαλεί 

και προσκαλεί να ξυπνήσουμε από έναν θανατερό λήθαργο αυταπάτης περί ανεξαρτησίας, 

αλλά και ολοκληρωτικής απουσίας ευθυνών από τη δική μας πλευρά. Και το κάνει αυτό, όχι 

για να δρέψουμε δάφνες δόξας όπως μάθαμε να λέμε στο σχολείο, αλλά για να εισέλθουμε 

τουλάχιστον αγουροξυπνημένοι στη διακεκαυμένη ζώνη μίας απίστευτα ζοφερής 

πραγματικότητας, όπου ο μόνος νόμος είναι η ισχύς και η οποία δεν μας υπόσχεται τίποτε 

άλλο πέρα από πολύ κόπο. Ωστόσο αυτή η οδός είναι η μόνη που μας αφήνει ένα μικρό 

παράθυρο ελπίδας επιβίωσης και αποτίναξης των ζυγών μας, ενώ θα μας επιτρέψει 

πιθανόν κάποτε να ψιθυρίσουμε δικαιωματικά πλέον τους στίχους του Ελύτη από το 

«Τρελλοβάπορο»: 

«Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάξαμε 

χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε 

Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε 

μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε» 



Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε, τον χρόνο σας και την προσοχή σας. 


