
Δεν έχουν περάσει πολλά
χρόνια από το έτος 1992, που
ο Έλληνας πρωθυπουργός
Κων/νος Μητσοτάκης υπο-
στήριξε ότι η Ελλάδα θα
έπρεπε να εξετάσει σοβαρά
το ενδεχόμενο να αποδεχτεί
το σύνθετο όνομα της ονομα-
σίας της Δημοκρατίας των
Σκοπίων, που να περιλαμβά-
νει και το όνομα Μακεδονία,
με τη χαρακτηριστική ιστο-
ρική φράση: «Σε δέκα χρόνια
κανείς δεν θα θυμάται τίποτα

και το όνομα Μακεδονία που
αποτελεί το επίκεντρο της
διαμάχης θα έχει ξεχαστεί».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
ανατράπηκε το 1993 και οι
θέσεις της για το Μακεδονικό
Ζήτημα, όπως και οι μεταρ-
ρυθμίσεις για το ασφαλι-
στικό, μπήκαν στο χρονον-
τούλαπο και το μόνο που
έμεινε σήμερα στους Έλληνες
είναι η δικαίωση του Μητσο-
τάκη και η διαιώνιση των
προβλημάτων αυτών μέχρι

και σήμερα.
Αρνηθήκαμε τη σύνθετη

ονομασία, με αποτέλεσμα τα
περισσότερα κράτη να έχουν
αναγνωρίσει τα Σκόπια με το
όνομα Μακεδονία και ο
υπουργός της σημερινής κυ-
βέρνησης «άμαχα και ατά-
ραχα» να αποκαλεί «εν τη
ρύμη του λόγου του» στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης τη
γείτονα χώρα Μακεδονία και
τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ να
ζητά επιτακτικά την παραί-
τησή του. Η αναφορά αυτή
στο όνομα της «Μακεδονίας»
επαναλαμβάνεται και φοβά-
μαι πως δεν πρόκειται για τυ-
χαίο περιστατικό, αλλά μια
νέα απόπειρα αποπλάνησης
της ιστορικής ελληνικής κοι-
νής γνώμης.

Τα Σκόπια ή πρώην Γιουγ-
κοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας και για συντομία
Π.Γ.Δ.Μ. είναι ηπειρωτική
χώρα με συνολική έκταση
25.333 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα και πληθυσμό 2.069.000
κατοίκους, θεωρητικά αλλά
και ουσιαστικά δεν αποτελεί
απειλή για την Ελλάδα.

Είναι υποψήφια από τον
Δεκέμβριο του 2005 προς έν-
ταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και το 2008 συμμετείχε στη
σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ,
αλλά δεν εγκρίθηκε τελικά η
ένταξή της στη συμμαχία,
ούτε στην Ε. Ε. εξ αιτίας της
διαφωνίας με την Ελλάδα
σχετικά με το όνομα.

Είναι γνωστές οι επίμονες
προσπάθειες των Σκοπίων να
επιβάλουν στη διεθνή κοινό-
τητα και ειδικότερα στην Ελ-
λάδα, τα ελληνικά ιστορικά
ονόματα «Μακεδονία» και
«Μακεδόνας» για τον κρατικό
και εθνικό τους προσδιορι-
σμό.

Ο αδιάντροπος αυτός σφε-
τερισμός της ταυτότητας των
Μακεδόνων, που είναι και
ταυτότητα των Ελλήνων και
της ανθελληνοποίησης του
ονόματος, δίκαια δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτός από τους
Έλληνες.   Η ιστορική αλήθεια
για την ελληνικότητα της Μα-
κεδονίας καταγράφεται με
αδιάσειστα στοιχεία όπως συ-
νοπτικά περιγράφονται πα-
ρακάτω:

- Οι κάτοικοι της Μακεδο-
νίας ανήκουν σε μια από τις
αρχαιότερες ελληνικές φυλές.

-Η γλώσσα που μιλούσαν
ανήκει στους αρχαιότερους
τύπους της Ελληνικής και είχε
συγγένεια με τις διαλέκτους
της Αιολικής, Αρκαδικής, Κυ-
πριακής και Μυκηναϊκής. 

-Η θρησκεία των Μακεδό-
νων ήταν ίδια με τη θρησκεία
των άλλων Ελλήνων και οι μύ-
θοι με τις παραδόσεις τους
κοινοί στο σύνολο του ελληνι-
κού κόσμου.

-Οι βασιλιάδες των Μακε-
δόνων Φίλιππος Β΄ και ο γιός
του Αλέξανδρος ο Μέγας,
ενεργούσαν όχι απλώς σαν
Έλληνες, αλλά πανελλήνιοι

αρχηγοί για τη συγκρότηση
του ενιαίου ελληνικού κρά-
τους.

-Όλοι οι αρχαίοι συγγρα-
φείς και ιστορικοί από τον
Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τον
Θουκυδίδη, τον Πολύβιο τον
Αριανό και άλλους μιλούν για
την Ελληνική καταγωγή των
Μακεδόνων.

-Κανείς από τους παγκόσμι-
ους ιστορικούς χάρτες που εί-
χαν εκδοθεί πριν από το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο δεν κάνει
αναφορά για «Μακεδονικό
Έθνος» γιατί δεν υπήρχε τέ-
τοιο έθνος πριν το εφεύρει ο
Τίτο της Γιουγκοσλαβίας.

Μετά από τα παραπάνω
στοιχεία, αυτονόητα προκύ-
πτει η κόκκινη γραμμή για
την Ελλάδα, με την ελληνική
ταυτότητα της Μακεδονίας,
την ελληνική γλώσσα, την
ιστορία και την πολιτιστική
κληρονομιά της, αφού η ιστο-
ρική αλήθεια ποτέ δεν συγ-
κρούεται με την ιστορική λο-
γική που λέει ότι η
Μακεδονία ήταν και θα πα-
ραμείνει για πάντα Ελληνική!

Αυτή είναι αλήθεια για τη
μακεδονική ιστορική πραγμα-
τικότητα, που τη γνωρίζουν οι
άνθρωποι από την αρχαία
εποχή, όπως ο Αλέξανδρος
του Φιλίππου και όλοι οι Έλ-
ληνες, πλην τοις Λακεδαιμονί-
οις…

*Ο Μαρίνος Παττακός 
είναι αντιδήμαρχος
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Η ισχύς της
γεωπολιτικής μας 
στρατηγικής

Παρακολουθώ με μεγάλη
ανησυχία τα πάρε δώσε της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
Τουρκία για το θέμα των προ-
σφύγων και μεταναστών. Κατ’
αρχήν, είναι παρήγορο ότι τα
βρήκανε. Τι βρήκανε, ο χρόνος
θα δείξει. Νομίζω όμως ότι
αυτή η στρογγυλεμένη συμ-
φωνία αντί να φέρνει λύσεις
απευθύνεται περισσότερο στα
αυτιά των ψηφοφόρων κάθε
χώρας, καλλιεργώντας ασαφείς
προσδοκίες.

Σίγουρα δεν θα πρωτοτυπήσω, εάν πω ότι η σημερινή
Τουρκία και πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία – με ό,τι έχει
απομείνει απ’ αυτήν στον εγκέφαλο του υπερφίαλου μεγα-
λομανή Ερντογάν και στη διπλωματική ικανότητα του πονη-
ρού Νταβούτογλου – παίζει το γεωπολιτικό της παιχνίδι ως
προς τη Δύση από θέση ισχύος. Με δεδομένη την αργά ή
γρήγορα δημιουργία κουρδικού κράτους (όποια έκταση και
σύνορα και αν έχει) μπορεί οι γείτονες να αποτυγχάνουν
στην Ανατολή αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα ζητήσουν να ανα-
πληρώσουν τις απώλειες με ανταλλάγματα στη Δύση. Στην
πλάτη μας δηλαδή. Με προκλήσεις και στρατιωτικά υπονο-
ούμενα. Σταθερά και με συνέπεια χρωματίζουν γκρίζο το Αι-
γαίο. Στη δυτική Θράκη δουλεύουν καλά, αφού η βλακεία
μας τους έδωσε το δικαίωμα να θεωρούν όλους τους Μου-
σουλμάνους συμπολίτες μας ως Τούρκους. Στα βόρεια σύ-
νορά μας συντονίζουν απροκάλυπτα το μέτωπο Βουλγα-
ρίας, Σκοπίων και Αλβανίας.

Διερωτώμαι λοιπόν πού θα ήταν σήμερα ο Τούρκος, εάν
δεν υπήρχε στην ανατολική Μεσόγειο αυτή η μικρή, μισή
και ξεχασμένη χώρα που λέγεται Κύπρος για να τον συγκρα-
τεί εκεί. Να υπερασπίζεται, με τον τρόπο της, τα συμφέ-
ροντα του Ελληνισμού. Επειδή πίσω από την Κύπρο και τις
ενστάσεις της ως προς το άνοιγμα των κεφαλαίων για την
ενταξιακή πορεία της Τουρκίας κρύβονται πολλές ευρωπαϊ-
κές διακρατικές μπίζνες.

Για όλα αυτά φαίνεται να μην πολυνοιάζεται η σημερινή
κυβέρνηση. Μα ούτε και η προηγούμενη τα είχε σε προτε-
ραιότητα. Για τη μικροελλαδική πολιτική αντίληψη όλα τα
εξωτερικά μας προβλήματα είναι τελεσίδικα λυμένα με συν-
θήκες. Το μόνο που οι άλλοι δεν το συμμερίζονται πάντα.
Ιδίως όταν η ισχύς της γεωπολιτικής μας στρατηγικής φτάνει
μόνο μέχρι του να ζητάμε εκλιπαρώντας την «εφαρμογή
του διεθνούς δικαίου». Αμ δε! Η πατρίδα έχει άλλα προβλή-
ματα. Η αμφιλεγόμενη και συγκεχυμένη κυβερνώσα αντί-
ληψη περί έθνους και κράτους, περί κοινωνίας, περί συνό-
ρων και λοιπών δύσκολων εννοιών – μαζί με τις φούσκες
των ιστορικών συσχετίσεων – ερμηνεύει εύκολα, αν όχι
απροκάλυπτα, το γιατί «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν».

*Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου 
είναι φιλόλογος 

στο 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

Του  Κώστα
Ν. Κωνσταντίνου*

Του
Μαρίνου Παττακού*

«Όλοι οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίοις…»

Σοβαρά κι αστεία
Συναίνεση και για την
κρίση όμως να κάμετε!...

Το συμβούλιο των πολιτικών
αρχηγών καλώς έγινε και
μπράβο τους. Για να έχουνε
μια ενιαία γραμμή πλεύσης,
μια εθνική ομοψυχία. Ωραία!
Γιατί έγινε αυτό; Έγινε για να
έχει κύρος, βαρύτητα, ισχύ
κλπ. προς τα έξω. Για μια πιο
επιτυχημένη διαπραγμάτευση.
Άλλο κύρος έχει ένα κόμμα
μόνο του και άλλο όλα τα κόμ-
ματα μαζί. Άλλο να πει ένας τη
γνώμη του για κάτι και άλλο να
τηνε πούνε δέκα και άλλο να

τηνε πει ένα έθνος μονιασμένο!
Πολύ καλώς λοιπόν έγινε αυτό και όλοι συμφωνούμε. Τώρα,

γιατί έγινε αυτό μόνο για το προσφυγικό και δεν γίνεται και
για το μεγάλο μας πρόβλημα της κρίσης;! Ιδού το ερώτημα!
Άλλο το ‘να όμως κι άλλο τ’ άλλο!...

Στο προσφυγικό – μεταναστευτικό, η συναίνεση, η συνεν-
νόηση και οι «εγκαρδιότητες»  δεν έχουνε πολιτικό κόστος!
Ούτε έχουνε να χάσουνε τίποτα τα κόμματα, ούτε να κερδί-
σουνε. Έτσι, σκεφτήκανε, λογικώς βέβαια και έτσι συσπειρω-
θήκανε και κάπως συνεννοηθήκανε. Είτε κάνανε συμβούλιο,
είτε συνεννοηθήκανε, είτε βγάλανε κάποια κοινή απόφαση,
πρωθυπουργός ούτε πέφτει, ούτε βγαίνει! Ούτε κανένα
κόμμα κερδίζει μπόνους, ούτε χάνει! Κανένα πρόβλημα…

Λες τώρα εσύ και αναρωτιέσαι, γιατί αυτή η συναίνεση, η
καλή πρόθεση, δεν γινότανε από την αρχή της κρίσης, από το
’09 ή το ’10 και να μας είχανε βγάλει από δυο χρόνια πριν από
τα μνημόνια και από την κρίση, όπως έκαναν οι άλλες χώρες,
οι οποίες προσπάθησαν να σώσουνε τις χώρες τους και όχι
τους εαυτούς τους και τα κόμματά τους; 

Μα εδώ είναι πιο ξύπνιοι οι δικοί μας πολιτικοί. Σου λένε,
αν βοηθήσω αντί να τους… γκρεμίσω, πώς θα βγω εγώ να κυ-
βερνήσω!;

Αν δεν γίνω αντιμνημονιακός και δεν κατηγορώ, πώς θα
πάρω μαζί μου το δυσαρεστημένο πλήθος του μνημονίου; Αν
δε λέγω ψέματα, αν δε τάζω παραδείσους, αν δε λέγω τα ψέ-
ματα με σοβαρότητα και πειστικότητα, επιστημονικά τεκμη-
ριωμένα. (τι διάτσο, υπάρχει σχολή ψεμάτων;). Αν ήτανε τόσο
έξυπνοι, όσο έξυπνα λένε τα ψέματα, χαρά στην Ελλάδα! Έτσι
που λέτε. Αν δεν ήταν ο Σαμαράς αντιμνημονιακός ας πούμε
και συναινούσε με τον τότε πρωθυπουργό, πώς θα γινότανε
πρωθυπουργός; Αμέ;!

Αν δεν ήτανε ο Τσίπρας αντιμνημονιακός και τόσα… άλλα,
θα ήτανε τώρα πρωθυπουργός; Ξέρεις τι είναι να είσαι πρω-
θυπουργός, να γυρίζεις σε όλο τον κόσμο να καμαρώνεσαι
μαζί με όλους τους μεγάλους ηγέτες;! Τι είναι τα ψέματα
μπροστά σ’ αυτά;! Τι αν από αντιμνημονιακός γίνεσαι την
επαύριο μνημονιακός; Ψιλοπράγματα!.. Πού είναι ο… σοφός
λαός;!

Του 
Κ. Παπουτσάκη

Ηεπιλογή πιτσαρίας κι όχι ταβέρνας
με τυπική – τοπική κουζίνα,
(πράγμα που συμβαίνει συχνά σε
ταξίδια στο εξωτερικό), δεν ήταν

και από τα μεγαλύτερα γαστριμαργικά αμαρ-
τήματα, αν λάβουμε υπόψη ότι η Μάλτα απέ-
χει μόνο μιάμιση ώρα με το πλοίο από τη Σι-
κελία. Εξάλλου, όχι μόνο η ζωή, αλλά τόσο η
γλώσσα όσο και η κουζίνα έχουν επηρεαστεί
από τη μεγάλη γειτονική χώρα, την Ιταλία. Το
σύμπλεγμα των επτά νησιών που αποτελεί τη
Δημοκρατία της Μάλτας είναι σε έκταση (316
τ.χλμ.), δηλ. ελάχιστα μικρότερο από τη …
Λευκάδα (320 τ.χλμ.). Είναι όμως πυκνοκατοι-
κημένη και μαζεύει γύρω στους 425.000 κα-
τοίκους (λιγότερους απ’ ό,τι η Κρήτη). Κι αν
θυμάμαι καλά, λίγα χρόνια πριν μας είχε κερ-
δίσει και στο ποδόσφαιρο, πράγμα που δεί-
χνει πως όλα δεν είναι ζήτημα αριθμών… 

Ουσιαστικά, τα νησιά που κατοικούνται εί-
ναι η Μάλτα, όπου βρίσκεται και η πρω-
τεύουσα η Βαλέτα, το Γκόζο στα βορειοδυ-
τικά, πιο μικρό και το Κομίνο, ανάμεσά τους,
κάτι σαν βραχονησίδα, που μένει και δε μένει
κανείς, ανάλογα με τη εποχή. Η Μάλτα έχει
αρκετά κοινά με το δικό μας τόπο … γεωγρα-
φικά αλλά και ιστορικά. Ιστορικά, γιατί απ’ ό,τι
ξέρουμε, οι πρώτοι κάτοικοι που υπήρχαν εκεί
από το 5.000 π.Χ., κατακτήθηκαν από τους
Έλληνες (που δεν τους λέμε ποτέ κατακτητές,
αλλά εποικιστές ή εκπολιτιστές, όπως π.χ. ο
Μέγας Αλέξανδρος) και της έδωσαν το όνομα
Μελίτα, απ’ όπου προκύπτει και το σημερινό
Μάλτα, προφανώς λόγω της παραγωγής με-
λιού. Ακολούθησαν οι Φοίνικες, οι Καρχηδό-
νιοι με τον Ανίβα και στη συνέχεια ήρθαν οι
Ρωμαίοι. Άλλο κοινό με εμάς (την Κρήτη ιδιαί-
τερα) είναι και ο Απόστολος Παύλος. Κατά τη
θαλάσσια διαδρομή του προς τη Ρώμη, απο-
κλείστηκε στα νότια της Κρήτης, στους Καλούς
Λιμένες, από την κακοκαιρία (ευκαιρία να
γνωρίσει τον Τίτο και να διαδώσουν το χρι-
στιανισμό στο νησί). Η συνέχεια, όμως, ήταν
πιο δραματική, γιατί ναυάγησε στη Μάλτα,
αλλά διασώθηκε. 

Ακολούθησαν οι Βυζαντινοί και μετά οι
Άραβες, από τους οποίους δέχτηκε πολλές
επιρροές, τόσο στη γλώσσα, όσο και στην αρ-
χιτεκτονική. Ακολούθησαν οι Νορμανδοί, οι
Γάλλοι, οι Γερμανοί. Τελικά, όμως, ήρθαν και
εγκαταστάθηκαν εδώ, οι Ιππότες του Τάγμα-
τος του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, όταν
το 1552 εκδιώχθηκαν από τους Οθωμανούς,
από τη Ρόδο (άλλος ιστορικός κρίκος). Έχτι-
σαν μεγάλα και περίτεχνα οχυρωματικά έργα,
που παραμένουν ως σήμερα και προκαλούν
το θαυμασμό του επισκέπτη και την υπερηφά-
νεια των κατοίκων της Μάλτας. Πηγαίνοντας
προς την Αίγυπτο, ο Ναπολέων κατέλαβε το
νησί, αλλά αργότερα, μετά την πτώση του,
κατέληξε προτεκτοράτο της Μεγάλης Βρετα-
νίας. Τελικά, από το 1964 είναι ανεξάρτητο

κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευ-
τυχώς και μέσα στη ζώνη του Ευρώ, έτσι ώστε
δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε συνάλλαγμα. Το
καταναλώσαμε αυτούσιο!

Από το αεροπλάνο, το τοπίο δεν διαφέρει
από το δικό μας. Μικρά τεμάχια γης, που καλ-
λιεργούνται. Γενικά, το πράσινο είναι λίγο,
όπως λίγο είναι και το νερό στο βραχώδες
αυτό νησάκι. Η οδήγηση γίνεται στα αρι-
στερά, κατάλοιπο της πολύχρονης βρετανικής
παρουσίας στο νησί. Η Βαλέτα είναι μια πόλη
με έντονο και χαρακτηριστικό χρώμα. Η παλιά
πόλη έχει ρυμοτομία με κάθετους δρόμους
και ενδιαφέροντα οικήματα, που προδίδουν
το μεγάλο και ένδοξο παρελθόν της. Το ίδιο
και τα σκαλισμένα ή ανάγλυφα οικόσημα, στις
προσόψεις μεγάρων και οικιών. Έντονο στοι-
χείο, που επικρατεί στις προσόψεις είναι η
χρήση των καφασωτών μπαλκονιών, gallerias
στη γλώσσα την τοπική, κατάλοιπο των Αρά-
βων της Ισπανίας. Το μεσαιωνικό χρώμα είναι
παντού έντονο και οι στενοί παράδρομοι με
τα ψηλά λιθόκτιστα κτήρια δημιουργούν μια
ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. 

Σε αρκετά σημεία της ακτογραμμής της,
σχηματίζονται πολλά και περίπλοκα φιόρδ,
πράγμα που κάνει εύκολο και ασφαλή τον ελ-
λιμενισμό των σκαφών, που είναι πολυάριθμα
σε όλη την παραλία της Βαλέτας. Ταυτόχρονα,
η μόνιμη ηρεμία των νερών μέσα στους δαν-
τελωτούς κόλπους και η προστασία τους από
τους ανέμους, επιτρέπουν τη διαμόρφωση
τρόπου ζωής κοντά στη θάλασσα και ανά-
πτυξη χαρακτηριστικής δόμησης στο παρα-
λιακό μέτωπο. Εδώ, επικρατούν τα δεκαό-

ροφα μοντέρνα κτίσματα, που εντυπωσιάζουν
περισσότερο με το ύψος, παρά με το πλάτος
τους. Οι δρόμοι ευρύχωροι και τα πεζοδρόμια
φαρδιά, δίπλα στη θάλασσα, με πολυάριθμα
παγκάκια, όπου ο επισκέπτης μπορεί να καθί-
σει, να ξεκουραστεί και να απολαύσει το θα-
λασσινό τοπίο. Τα φυτά που επικρατούν είναι
τα φοινικοειδή, που δεν έχουν μεγάλες απαι-
τήσεις σε νερό. Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη και τα
γιότ είναι πολυάριθμα, ενώ στα πάμπολλα
καφέ κατά μήκος της παραλίας ο κόσμος απο-
λαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα, το ποτό και τη
θέα των κάθε λογής περαστικών και ιδιόρρυθ-
μων πρώιμων τουριστών.

Η απογοήτευση μιας κυρίας δεν ήταν χωρίς
λογική βάση… σε όλες τις εκκλησίες υπήρχε ει-
σιτήριο εισόδου. «Ούτε την προσευχή σου
δεν μπορείς να κάνεις, αν δεν πληρώσεις…
πόσο μάλλον και την ανάγκη σου», είπε. Κι
αφού ήταν έτσι, το ίδιο ισχύει και για τα πο-
λυάριθμα μουσεία και τους άλλους χώρους
γενικού ενδιαφέροντος. Γενικά, η ζωή στη
Μάλτα δεν είναι φτηνή. Το φαγητό, όπως και
η γλώσσα έχουν δεχτεί πάμπολλες επιρροές.
Η γλώσσα ένα μίγμα αραβικών και ιταλικών,
κυρίως. Είναι μια σημιτική γλώσσα της αφρο-
ασιατικής οικογένειας και η μόνη σημιτική
γλώσσα που γράφεται με το λατινικό αλφά-
βητο, με την προσθήκη μερικών ακόμη χαρα-
κτήρων και είναι η μόνη σημιτική γλώσσα που
ομιλείται ιστορικά στην Ευρώπη. Έτσι, η
Μάλτα είναι μια δίγλωσση χώρα. Στο σχολείο
διδάσκονται τα Μαλτέζικα (που είναι και μια
από τις γλώσσες της Ε.Ε.) και τα Αγγλικά.

Στη Μάλτα ζουν και εργάζονται πάνω από

χίλιοι έλληνες, νέοι στο μεγαλύτερο ποσοστό
τους. Έχουν δημιουργήσει σύλλογο και προ-
σπαθούν να διατηρήσουν την επαφή και την
ελληνικότητα μεταξύ τους. Υπάρχει ακόμα και
ελληνορθόδοξος ναός, όπου γίνεται λειτουρ-
γία κατά τις μεγάλες εορτές.

Η πιτσαρία έγραφε: The oldest pizzeria in
Malta και ίσως να ήταν σωστό κι όχι ένα κοινό
διαφημιστικό τρικ. Τρίφατση, γωνιακή, σεμνή,
οργανωμένη. Το φαγητό καλό. Όμως, εκείνο
που βασάνιζε συνέχεια το μυαλό μου ήταν το
όνομά της, γραμμένο κάτω και αριστερά, στα
μαλτέζικα, πάνω στο χάρτινο σουπλά. «IR
ROCNA». Από διαίσθηση, υπέθεσα ότι αυτό
το IR είναι το μαλτέζικο και αντίστοιχο του ιτα-
λικού, το οριστικό άρθρο IL. Όμως, εκείνο το
ROCNA, τι ήθελε να πει; Λίγο πριν αναχωρή-
σουμε ήρθε ο σερβιτόρος. Έφερε το λογαρια-
σμό. Έπεσαν και οι ερωτήσεις: Από πού είστε
κ.λπ. Καταλήξαμε στο προσφυγικό, μας είπε
τους φόβους του, γιατί το πρόβλημα κι εκεί εί-
ναι έντονο, μια και το μέρος είναι μικρό και
ένας ακόμα και μικρός αριθμός μεταναστών
γίνεται εύκολα αντιληπτός… Φτάσαμε και στο
«IR ROCNA». Μας εξήγησε ότι σημαίνει THE
CORNER, δηλ. «Η ΓΩΝΙΑ». Αυτόματα μου
ήρθε στο μυαλό μια αστραπή έμπνευσης. Σε
χωριά της Κρήτης, τη γωνία και ειδικότερα
τους μεγάλους κατεργασμένους ογκόλιθους,
που τοποθετούσαν στις γωνίες των κτισμάτων
τους έλεγαν ΡΟΥΚΟΥΝΑ. Άρα, τι Ρούκουνα, τι
Ρόκνα. Ίδια ρίζα. Ένιωσα ακόμα πιο κοντά σ’
αυτή τη χώρα, έστω και εξαιτίας των μακρι-
νών αραβικών γλωσσικών καταβολών μας…
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