
Ήταν θέμα δημοκρατίας (δη-
μοκρατική χώρα είμαστε) αλλά
αποδείχτηκε ότι ήταν και ζήτημα
ικανότητας. Με το τέλος της επί-
σκεψης τού μονίμως ανικανο-
ποίητου γείτονά μας, πολλά ει-
πώθηκαν και γράφτηκαν (ξανά
και ξανά) για τη Συνθήκη της
Λωζάννης. Εκατόν σχεδόν χρό-
νια τώρα, το ίδιο κάνουμε. Δεν
είναι ότι αέρας αναθεωρητισμού
εισέβαλε περιφερόμενος σε ένα
δυσδιάκριτο μέλλον. Άλλωστε, οι
μείζονες συνθήκες μεταξύ των
κρατών -πολλών κρατών- υπο-
γράφονται και αναθεωρούνται
αναλόγως. Τίποτα δεν είναι θέ-
σφατο. Η συνισταμένη της γεω-
πολιτικής ισχύος, με την οποία
πορεύονται οι λαοί, προδιαγρά-
φει κατά περίπτωσιν και το απο-
τέλεσμα. Οι ισχυροί επιβάλλουν
και οι αδύναμοι υποχωρούν.
Προφανώς, ούτε η συνθήκη της
Λωζάννης μπορεί να ξεφύγει
από τον κανόνα. Οι αποτιμήσεις
της επίσκεψης πολλές. Θεωρώ
ότι ήταν πολλαπλώς χρήσιμη. Αν
ήταν και ωφέλιμη, θα φανεί.

Δυστυχώς όμως, ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας στη
συνάντησή του με τον Τούρκο
πρωθυπουργό ενεπλάκη σε κου-
βέντες που θα έπρεπε να απο-
φύγει. Πέτυχε το αδιανόητο αυ-
τογκόλ, δίνοντας πάσα στον
Ερντογάν, ώστε να επιχειρημα-
τολογεί, σε άμεση εθνική μετά-
δοση, περί αναθεώρησης της
Συνθήκης και περί «τουρκικής»
μειονότητας στη Θράκη. Ο
Τούρκος κατάφερε, επιπλέον, να
θέσει μονομερώς ένα σωρό
άλλα θέματα. Τα κατόπιν εορτής
κουκουλώματα και η στάση
τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ,
δεν καλύπτουν απολύτως τίποτα.

Δεν κρύβω, επίσης, ότι με
ανησύχησε η δήλωση του πρω-
θυπουργού «είναι θεμιτό και θε-
τικό που ο φίλος πρόεδρος Ερν-
τογάν άνοιξε όλη την ατζέντα
της συζήτησης». Δεν κατάλαβα.
Αν δεν πρόκειται περί συνήθους
γλωσσικού ολισθήματος του κ.
Τσίπρα, αυτό σημαίνει ότι εί-
χαμε από πριν συμφωνήσει σε
τέτοια ατζέντα, ανάλογη με τις
δηλώσεις του Τούρκου προ-
έδρου; Είναι πάντως πολύ σω-
στή η ξεκάθαρη και γενναία
υπενθύμιση που έκανε ο πρωθυ-

πουργός της Ελλάδας, ως προς
το Κυπριακό, ότι «το θέμα αυτό
παραμένει ανοικτό, διότι πριν
από 43 χρόνια υπήρξε μια πα-
ράνομη εισβολή και κατοχή του
βόρειου τμήματος της Κύπρου».
Εν τούτοις, έχω την αίσθηση ότι
η ελληνική κυβέρνηση, παρά τη
γενικότερη ορθή στάση της (αλί-
μονο!) ενδιαφέρεται μάλλον να
κερδίσει τον «πόλεμο» της εσω-
τερικής επικοινωνίας. Η αντιπο-
λίτευση συ-
νεχίζει την
παράδοση
της ελληνι-
κής αντιπολί-
τευσης. Κυ-
βέρνηση και
α ν τ ι π ο λ ί -
τευση εν ου
παικτοίς. Πα-
ραλάβαμε
μουσουλμα-
νική μειονό-
τητα και -με
την ενός αι-
ώνα πολιτική
μας- θα κα-
τορθώσουμε να παραδώσουμε
«τουρκική». Η πτωχή, πλην τιμία
Ελλάς του 19ου αιώνα επιστρέ-
φει ξανά, γνωρίζοντας την κλί-
μακα των δυνατοτήτων της…

Εδώ, κάπου αλλού θέλω να
εστιάσω. Δεν είναι ότι το τρικυ-
μιώδες παρελθόν εξακολουθεί
να θέλει δοσοληψίες με το τώρα.
Είναι ότι στο παρόν υπάρχει κάτι
πολύ χειρότερο. Είναι η ιστορία
της διδασκαλίας της πρόσφατης
Ιστορίας μας. Και μακριά από
εμένα ανέξοδοι εθνικισμοί και
ανεγκέφαλες κορόνες. Αναφέρο-
μαι, ειδικά, στη νεότερη περίοδο
και συγκεκριμένα στην πεντη-
κονταετία 1897 έως 1947, που
διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ελ-
λάδα. Από τη μια, η σφαλιάρα
από την Τουρκία στον πόλεμο με
αφορμή την Κρήτη. Από την
άλλη, η εδαφική μας επέκταση
με τα Δωδεκάνησα. Προφανώς
και έχει κάτι το ιδιαίτερο αυτή η
περίοδος, σε σχέση με τους Πε-
ρικλήδες και τους Ιουστινιανούς.
Το άθροισμα των λογαριασμών
της είναι σε ολοζώντανη ισχύ.
Πώς; Επειδή τα πάρε-δώσε του

επηρεάζουν τη σύγχρονη πο-
ρεία της χώρας. Μας το έδειξε ο
υψηλός επισκέπτης. Ποιος το
γνωρίζει; Λάθος. Πόσοι έφηβοι
άνθρωποι έχουν μια γενική ει-
κόνα για αυτή την πυκνή πεντη-
κονταετία; Να αρκεστούμε μή-
πως στους «αρίστους» των
Πανελλαδικών εξετάσεων;

Είναι πονεμένη ιστορία για το
ελληνικό σχολείο η πεντηκοντα-
ετία 1897-1947. Ο Ελληνοτουρ-

κικός πόλεμος, η
κρητική αυτονο-
μία, ο μακεδονι-
κός αγώνας, οι
βαλκανικοί πόλε-
μοι, ο εθνικός δι-
χασμός, η συμ-
μετοχή της
χώρας στον Α’
Παγκόσμιο Πό-
λεμο, η Μικρα-
σιατική Κατα-
στροφή, οι
εθνικισμοί μας, ο
ρόλος των συμ-
μάχων μας, το
σοκ με την άφιξη

των προσφύγων, η Συνθήκη των
Σεβρών, η υποχρεωτική ανταλ-
λαγή των πληθυσμών, η Συν-
θήκη της Λωζάννης, η ανακή-
ρυξη της Β’ Ελληνικής
Δημοκρατίας, η πολιτική αστά-
θεια, η δικτατορία του 1936, το
σφαγείο του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, η Εθνική Αντίσταση, ο εμ-
φύλιος πόλεμος… Όλα αυτά,
στο βαθμό που η πολιτεία τα
προσφέρει, εξοβελίζονται από
τις ανάγκες της «σύγχρονης»
εποχής. Δηλαδή:

Εκτός από την πυκνή, δυσ-
νόητη, και κατ’ ανάγκην απο-
σπασματικά διδασκόμενη σε
όλους τους μαθητές Ιστορία «Γε-
νικής Παιδείας» της Γ’ Λυκείου
«Ιστορία του νεότερου και σύγ-
χρονου κόσμου, από το 1815 ως
σήμερα», στην Ομάδα Προσα-
νατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών διδάσκεται και Ιστορία
που εξετάζεται για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
υπό τον τίτλο «Θέματα Νεοελλη-
νικής Ιστορίας», η οποία διδά-
σκεται επίσης και στην Ομάδα
Προσανατολισμού Οικονομίας

και Πληροφορικής (δεν εξετάζε-
ται πανελλαδικά). 

Όμως. Ιστορία μου, αμαρτία
μου. Δυστυχώς, εδώ και δεκαε-
τίες η πολιτεία προσανατολίζει,
στην πράξη από πολύ νωρίς, τον
μαθητόκοσμο της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης προς τα «ση-
μαντικά» μαθήματα των Κατευ-
θύνσεων - Προσανατολισμών.
Όλα τα άλλα περνούν σε δεύ-
τερη μοίρα και συνθλίβονται
στις μυλόπετρες της «Γενικής
Παιδείας». Ενός «τι-μου-χρειάζε-
ται»; Μη νομίσει όμως κανείς ότι
και η «σημαντική» των Πανελλα-
δικών Ιστορία έχει καλύτερη
τύχη. Πνίγεται, με τη σειρά της,
μέσα στο άγχος της αποστήθι-
σης, που προκαλείται από την
ανάγκη να διατυμπανίζει το εξε-
ταστικό σύστημα την «αντικειμε-
νικότητά» του. Πρωτοκλασάτα
και μπας-κλας μαθήματα. «Χρή-
σιμα» και «άχρηστα». Κρίμα.
Πώς να μην γίνεται (και) η Ιστο-
ρία, σε κάθε περίπτωση, βάρος;
Όποιος όμως νομίζει ότι μπορεί
να υπάρξει γεωπολιτική ισχύς -
για τους «μικρούς» ιδίως λαούς-
χωρίς ιστορική γνώση και
όποιος αυταπατάται ότι η ιστο-
ρική γνώση μπορεί να ζήσει
ερήμην των λαών, διαβιοί μάλ-
λον στην εποχή του μάτριξ. 

Για να μελετήσει ο μαθητής
Ιστορία, πρέπει να έχει κίνητρο.
Δυσκολεύομαι πολύ να το εντο-
πίσω στο σημερινό Λύκειο. Φεύ-
γει ο μαθητής από το σχολείο
και στερείται βασικών εργαλείων
για την ερμηνεία της ζωής και
του κόσμου. Η επίσκεψη του
Τούρκου πρωθυπουργού μού
υπενθύμισε πράγματα που
έπρεπε να ξαναπώ. Του χρωστώ
χάρη! Δύσκολη η συνύπαρξη
της ιστορικής μνήμης με τις δη-
λώσεις (Βήμα της Κυριακής,
10/12/2017) του Ισλαμιστή ότι
η Τουρκία ως προς τις μειονότη-
τες «έχει εφαρμόσει τη Συνθήκη
με ευαισθησία»! Πιπέρι στο
στόμα. Στο δικό μας.

*Ο Κώστας Ν. 
Κωνσταντίνου 

είναι διευθυντής
του 2ου Γενικού Λυκείου

Ηρακλείου
http://kostaskonsta-

ntinou.com/

Μια νοσταλγική διάθεση  με κυ-
ρίευσε  οψές αργά και ήθελα να
περπατήσω  τα στενά δρομάκια
της γειτονιάς,  που κάποτε κατοι-

κούσα. Έτσι όπως κυριεύει τον  κα-
θένα και την καθεμιά  μας,   η ανά-
μνηση   όταν αυτή γίνεται   θείο
βάλσαμο στις ίσως άσχημες  συν-
θήκες της ζωής μας. Πολύ περίεργο
συναίσθημα ή νοσταλγία… έχει μια
γλυκόπικρη γεύση! Θέλησα  λοιπόν
κι εγώ  να δοκιμάσω αυτή τη
γεύση,  με το να περπατήσω στα
στενά δρομάκια της παλιάς  γειτο-
νιάς.  Τα στενά δρομάκια, που κά-
ποτε έσφυζαν από ζωή,  χαρά, γέ-
λιο, παιδικές φωνές και τραγούδια.
Όταν  από εκείνα τα στενά περνού-
σαν οι καλλικέλαδοι  κανταδόροι,
που με τις υπέροχες μελωδίες, δη-
μιουργούσαν  ευφροσύνη και
αγαλλίαση στις αισθήσεις  όλων,
μα πιο πολύ δημιουργούσαν ένα
γλυκύτατο «χτυποκάρδι» σε εκεί-
νην, που για χάρη της, για τα μάτια
τα γλυκά, για να δυναμώσει ο έρω-
τας της καρδιάς,   περνούσαν από
το στενό της. Ακόμη και σήμερα
ίσως έρχεται, σε ορισμένες, ένας
γλυκός αντίλαλος  από τα  πρώτα
βήματα της ερωτικής νιότης.  Έτσι,
το σούρουπο  κατηφόρισα,  πότε
με  αργό και πότε με γοργό βάδι-
σμα, λόγω ανάμικτων συναισθη-
μάτων  και  έφτασα στη μικρή πλα-
τεία της παλιάς γειτονιάς. Οι
περισσότεροι θυμόμαστε, με με-
γάλη νοσταλγία, μα και με συγκί-
νηση, την παιχνιδιάρικη ζωή  στην
πλατεία της συνοικίας μας. Ακόμη
θυμόμαστε το πρώτο μας θέατρο,

που στήναμε εκεί με τον φίλο  τον
Μίλτο να μας παίζει  τον Καραγ-
κιόζη,  τον σπαθάρη, το Νιόνιο.
Την πάνινη μπάλα, καμωμένη από
κάποια μπαλώματα και δεμένη με
σπαούλια  για να μη διαλύεται,  τα
παιδικά μας  παιχνίδια,  όπως το
κρυφτό, την αμπάριζα,  κλέφτες και
χωροφυλάκους και τόσα άλλα που
σήμερα  φαντάζουν  σαν παραμύ-
θια.  Αλλοτινές μας  εποχές, λοιπόν,
αλλοτινά μας  χρόνια.  Τι ωραία
που ήταν τότε στη μικρή μας την
πλατεία. Σήμερα ίσως,  λόγω πολε-
οδομικών αναγκών να μην υπάρ-
χουν ορισμένες πλατείες  των παι-
δικών μας χρόνων. υΣτη μικρή
αυτή πλατεία οδηγούν πέντε στενά
δρομάκια. Το κάθε ένα με τη χάρη
του και καθένα  πιο συμπαθητικό
και  αγαπημένο από το άλλο. Γιατί
σε εκείνα τα μικρά κι ανήλιαγα
στενά, όπως  λέγει και το τραγούδι,
πέρασα τα πιο ξέγνοιαστα χρόνια
της παιδικής μου ηλικίας και τώρα
κοιτάζοντας, γύρω τριγύρω,  ένας
χείμαρρος αναμνήσεων τρέχει  να
συναντήσει τη θάλασσα των ανα-
μνήσεών μου. Όπως  ο καθένας
και  η κάθε μια αισθάνεται  όταν
θα βρεθεί σε γνώριμα  αγαπημένα
μέρη. Στην πλατεία εκείνη είχαν τις
προσόψεις  τους 18 κατοικίες. Θυ-
μάμαι αρκετά καλά τους υπέρο-
χους ανθρώπους, που κατοικού-
σαν σ’  αυτά τα τόσο φιλικά και
φιλόξενα σπίτια. 

Άνθρωποι γελαστοί, πρόσχαροι,
ευγενικοί, εξυπηρετικοί και πάντα
με το χαμόγελο. Ποτέ δεν θυμάμαι
να δημιουργήθηκε η παραμικρή
παρεξήγηση μεταξύ αυτών των
υπέροχων γειτόνων.  Θυμάμαι τις
βεγγέρες στα σπίτια αυτά και τα
νοστιμότατα και εύγευστα,  χειρο-
ποίητα γλυκά με υλικά από τα
φρούτα της κάθε εποχής. Και τώρα
που αναθυμούμαι  όλα αυτά σαν
να μου ήρθε, λέει,  στη γεύση μου,
η νοστιμιά από
το γλυκό σιρο-
πιαστό  κυδώνι
της καλοκάγα-
θης κ. Κατίνας. Τι
υπέροχες γεύ-
σεις  αισθήσεων
και συναισθη-
μάτων! Και όλα
αυτά, εικόνες,
χρώματα, γεύ-
σεις  συνθέτουν
έναν φαντα-
στικό πίνακα
ζωγραφικής του
νου. Ένα  συνε-
χές ταξίδι αισθή-
σεων και συναισθημάτων ανάμεσα
στο χθες και στο σήμερα!

Αναβλέποντας    σαν να αναζωο-
γονήθηκα,  αναθυμούμενος τις  με-
θυστικές μυρωδιές  από τα  ευω-
διαστά άνθη των φυτών
βασιλικού,  καντιφέ,  μαντζουρά-
νας, τριαντάφυλλου και του ξεχω-

ριστού αρωματικού φυτού αμπε-
ρόζα, που υπήρχαν στις  «ειδικές»
γλάστρες  της εποχής εκείνης. Και
λέγω ειδικές γιατί γλάστρες  ήταν  οι
άδειες γκαζοντενέκες,    που παίρ-
ναμε από τα μπακάλικα αφού άδει-
αζαν από διάφορα εδώδιμα προ-
ϊόντα. Πράγματι οι ονειρικές αυτές
στιγμές  αναδύουν ένα ζωντανό
άρωμα  και δίδουν νόημα στα βή-
ματά μας γιατί ανακαλούμε και ξα-
ναζούμε στιγμές από το παρελθόν

και έτσι νιώ-
θουμε ότι η ζωή
μας έχει ρίζες,
συνέχεια και
ενωτική συμπε-
ριφορά παρελ-
θόντος και πα-
ρόντος.     

Κάνοντας λίγα
βήματα  πάτησα
στο πεζοδρόμιο
της κατοικίας της
κ. Καλλιόπης (ο
Θεός σχωρές-
την) και αμέσως
ήρθε στο μυαλό
μου  ο, αείμνη-

στος πλέον,  γιος της, ο Νίκος, που
κοιμόταν σε  ένα ξύλινο στρατιω-
τικό κρεβάτι στο πεζοδρόμιο
εκείνο,  χωρίς να φοβάται ή να αμ-
παρώνει και να τοποθετεί  κάγκελα
στα πορτοπαράθυρα.  Τι ανέμελα
χρόνια! Όχι όπως σήμερα που μό-
λις σκοτεινιάσει  η πρώτη μας δου-

λειά να κλειδαμπαρώσουμε πόρτες
και παραθύρια. Ο κόσμος άλλαξε,
αλλάξαν οι καιροί! Δεν μπόρεσα
όμως να κρατήσω κάποιες σταγό-
νες από τα γερασμένα μάτια μου,
που άρχισαν, άθελά τους, να τρέ-
χουν,  όταν αντίκρισα τη χορταρια-
σμένη και σκεβρωμένη από το
χρόνο εξώπορτα του πατρικού σπι-
τιού. Πόσα όνειρα έκλεινε αυτή η
πόρτα, πόσες λαχτάρες, χαρές, λύ-
πες, παρέες, γλέντια, παιδικές φω-
νές,  πρόσωπα πολυαγαπημένα,
που σήμερα ίσως με κοιτάζουν
από εκεί ψηλά και χαίρονται που
βρίσκομαι εκεί όπου αυτοί έζησαν
μια  ζωή, με πίκρες και με βάσανα
της εποχής εκείνης μα και με πολλές
χαρές.  Σ ‘ αυτό το φτωχικό, μα ζε-
στό και  πολύ φιλόξενο σπιτάκι,
που σφάλισε αφότου έφυγαν, για
το ταξίδι που δεν έχει  γυρισμό,  τα
γονικά μου,  σκούριασαν οι κλειδα-
ριές και δεν  ξανάνοιξαν  όπως την
αλλοτινή εποχή, που άνοιγαν στον
κάθε διαβάτη.   

Στάθηκα για λίγο σ’ αυτόν τον
χώρο,  γιατί η συγκινησιακή φόρ-
τιση και οι συναισθηματικές μου
αναμνήσεις δεν μου άφησαν πολύ
χρόνο. Όμως στάθηκα, γιατί σαν
αυτές τις άγιες ημέρες η ΜΑΝΑ
ήταν  πάντα κοντά σ’ αυτήν την
χορταριασμένη εξώπορτα είτε για
να ελεήσει όποιον της ζητούσε είτε
να ανοίξει για να ακούσει τα γειτο-
νόπουλα να της λένε: ΝΑ ΤΑ

ΠΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ; Κι εκείνη
γελαστή -γελαστή  να τους απαντά:
«Να τα πείτε! Να τα πείτε! Μα….
να ’ρθετε  όντε τελέψετε και μέσα
να σασε τρατάρω». 

Εκείνη  η ΜΑΝΑ που μας διδά-
σκει την αγάπη, τον πολιτισμό, την
ελπίδα, τη θρησκεία, την πατρίδα
και τον σεβασμό προς την οικογέ-
νεια. Εκείνη που θυσιάζεται για να
ζουν άνετα και ευτυχισμένα τα παι-
διά της,  κι όταν την πικραίνουν,
εκείνη σκύβει με στοργική αγάπη
και  τα φιλά.

Φωτογραφίες της σκέψης γεμά-
τες με πολλές αναμνήσεις και συγ-
κινήσεις.  

Κάνοντας μια βόλτα και στα
υπόλοιπα στενάκια θυμήθηκα τα
βράδια του καλοκαιριού που
έβγαζαν  στα πεζοδρόμια  την ψά-
θινη καρέκλα για να αποσπερί-
σουν. Να λένε τα στραβά και τα
ανάποδα μα και τα καλά της ημέ-
ρας  και να συνεννοούνται και να
κουβεντιάζουν τόσο ήρεμα και
τόσο ταπεινά,  που ρεγόσουνα να
τους ακούς. Αποχαιρετώντας  την
παλιά γειτονιά  τα  δρομάκια τα

στενά, τη μικρή μας την πλατεία,
στάθηκα στη μέση εκείνης της μι-
κρής πλατείας και κοιτάζοντας τους
πέντε δρόμους πέρασαν ως κινη-
ματογραφική  ταινία   από μπρο-
στά μου όλα και όλοι.

Για μια στιγμή αφαιρέθηκα και
νόμισα πως είδα  τον γείτονά μου
τον Κώστα,  έναν υπέροχο άν-
θρωπο και δουλευταρά,  στον άλλο
δρόμο τη σεβάσμια μορφή της δα-
σκάλας μας, στον άλλο  να ξεπρο-
βάλλει  η πρώτη μου αγάπη  αγκα-
λιά με τη μητέρα   και
συνεπαρμένος  όπως ήμουνα φώ-
ναξα  δυνατά, άθελά μου,  ΚΑΛΗ-
ΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.  Μα... απάντηση κα-
μία! Σε μια έρημη πλατεία ποιος να
απαντήσει! Εκείνη η δυνατή φωνή
μου με συνέφερε και τότε συνειδη-
τοποίησα πως  κάποιες φορές δεν
καταλαβαίνεις την αξία της στιγμής
μέχρι να γίνει ανάμνηση.  

Έτσι  και η χειμωνιάτικη τούτη
επίσκεψη στη μικρή πλατεία της
γειτονιάς μου ήταν μια μικρή
στιγμή της ζωής, που αύριο κι αυτή
θα είναι μια ανάμνηση.

Δεκέμβριος

Γιατί, κύριε Υπουργέ εθνι-
κών ενόπλων δυνάμεων, δεν
φέρνετε και στην Κρήτη το
ιστορικό πολεμικό πλοίο Αβέ-
ρωφ; Γιατί τόσο πολύ αγνο-
είτε πάντα την Κρήτη γενικά
όλες οι κυβερνήσεις; Κύριε
Υπουργέ, μήπως δε γνωρίζετε
πως έχει και η Κρήτη λιμάνια
που είναι ποτισμένα με αίμα
των προγόνων μας σε όλους
τους πολέμους; Εγώ, λοιπόν,
θέλω να δω το ιστορικό Αβέ-
ρωφ που είμαι συνταξιούχος
και η κυβέρνησή σας μείωσε
τη σύνταξή μου σε τέτοιο ση-
μείο... που δεν έχω τα εισιτήρια να πάω στον Πειραιά. Σας παρα-
καλώ να το φέρετε στην Κρήτη να το δούμε κι εμείς οι συνταξι-
ούχοι που στην ίδια μοίρα με μένα είναι όλοι οι συνταξιούχοι της
Ελλάδας. Και πρέπει κύριε Υπουργέ, να γνωρίζετε ότι η Κρήτη έχει
προσφέρει πάρα πολλά σε όλους τους Βαλκανικούς πολέμους και
πολλοί Κρητικοί σκοτώθηκαν και δεν επέστρεψαν στην ηρωική
Κρήτη. Και μόνο γι’ αυτούς πρέπει να τιμήσεις την Κρήτη και να
φέρεις το Αβέρωφ εδώ να το δούμε κι εμείς οι απόγονοι των Κρη-
τικών ηρώων.

Πριν από την κρίση, τα ιδεολογικά ζητήματα
ήταν σε δεύτερο πλάνο. Σήμερα συνιστούν πεδίο
αιχμής. Σ’ αυτό συνέβαλε η εμπειρία της σχεδόν
τρίχρονης λαίλαπας της συριζαϊκής διακυβέρνη-
σης. Αν η περίοδος της “πρώτης φορά αριστερά”
αφήνει κάτι θετικό πίσω της, είναι η οδυνηρή κα-
τάρρευση των ιδεοληπτικών ψευδαισθήσεων που
για δεκαετίες είχαν διαποτίσει την ελληνική κοινω-
νία. Πλέον έχει καταστεί φανερό στους πάντες ότι
μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Δέντρα που καρπο-
φορούν χρήματα δεν υφίστανται. Η εποχή των δα-
νεικών για κοινωνική πολιτική, συντάξεις στα 40 και
μαζικούς διορισμούς δεν επιστρέφει. Η ιλαροτρα-
γωδία του αντιμνημονιακού συνονθυλεύματος,
που με ύφος χιλίων καρδιναλίων έσκιζε μνημόνια
στις πλατείες των “αγανακτισμένων” και υποσχό-
ταν την επιστροφή του “χαμένου παραδείσου” της
δεκαετίας του ‘80, ολοκληρώνεται μέσα στον
βούρκο της απελπισίας και της γενικής χλεύης. Ο
ελληνικός λαός πλήρωσε πολύ ακριβά ένα μάθημα
ιστορίας. Και τα δίδακτρα, δυστυχώς, θα τα κατα-
βάλει για χρόνια ακόμη, γιατί οι… υπερήφανοι δια-
πραγματευτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μΆς
έχουν δέσει χειροπόδαρα με συμβάσεις σκληρές
και αχρείαστες μέχρι να έλθουν αυτοί στην εξου-
σία.

Τώρα, τα ψέματα τελείωσαν. Κανείς δεν δικαιού-
ται να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει. Για τη ΝΔ  η ση-

μερινή κατάσταση συνιστά μια πικρή δικαίωση,
που καλύτερα να μην είχε συμβεί. Γιατί γνωρίζουμε
τι κόπος χρειάζεται για να στηθεί και πάλι η χώρα
στα πόδια της. Μπροστά μας ανοίγεται μόνον ο
δύσβατος δρόμος της ανασυγκρό-
τησης σε στέρεες βάσεις.   Η κοινω-
νία, στη συντριπτική της πλειονό-
τητα, φαίνεται ότι ενστερνίζεται τον
πυρήνα των ιδεών και των στόχων
μας, ο οποίος, άλλωστε, δεν διαφέ-
ρει από αυτόν που πρέσβευε η πα-
ράταξή μας από την ίδρυσή της από
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, και
συνίστανται στην εμπέδωση: 

1. Tης ελεύθερης οικονομίας,
όπου κέντρο της είναι ο κόσμος της
πραγματικής παραγωγής.

2. Tης ελεύθερης παιδείας, χωρίς
ιδεοληπτικές αγκυλώσεις, που δίνει
επαρκείς γνώσεις, εφόδια για επαγ-
γελματική σταδιοδρομία αλλά και
προάγει την εθνική μας συνείδηση.

3. Tης ασφάλειας και νομιμότητας παντού, χωρίς
νησίδες ανομίας και άβατα. 

Ο συνδυασμός αυτών των τριών αξόνων μπορεί
να μας βγάλει από την παρούσα παρακμή και θα
μας απαλλάξει από το αίσθημα της “αρνητικής
εξαίρεσης” που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. 

Ιδιαίτερα, η αποκατάσταση
της ασφάλειας είναι ένα καίριο
στοίχημα για την αυριανή κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Γιατί συνιστά προαπαι-
τούμενο όλων των υπολοίπων
παραγόντων. Το διαπιστώ-
νουμε, εξάλλου, συνεχώς όλη
την προηγούμενη περίοδο.
Όταν οι “μπαχαλάκηδες” κατα-
στρέφουν ανενόχλητοι, κατα-
στήματα και δημόσια κτίρια,
όταν δημιουργούν συνθήκες
πολέμου στο κέντρο της πρω-
τεύουσας για ποια οικονομική
δραστηριότητα μπορούμε να
μιλήσουμε; Όταν οι τραμπού-

κοι των πανεπιστημίων τρομοκρατούν φοιτητές και
καθηγητές, εξαχρειωμένοι από τον νόμο Γαβρό-
γλου, για ποια ελεύθερη παιδεία κάνουμε λόγο; Ως

εκ τούτου, ως κυβέρνηση δεν μας επιτρέπεται “να
βάλουμε καθόλου νερό στο κρασί μας” στην υπο-
στήριξη και εφαρμογή της ατζέντας μας: 

• Την κατάργηση του περιβόητου “ασύλου” της
ασυδοσίας στα πανεπιστήμια, που επιτρέπει τη
δράση τραμπούκων και παρανόμων και την κατα-
τρομοκράτηση καθηγητών και φοιτητών.

• Την εξάλειψη κάθε είδους “άβατου” της ανο-
μίας, όπως των Εξαρχείων που εξαπλώνεται ως
καρκίνωμα.

• Την πάταξη του εγκλήματος με την ενίσχυση
της Αστυνομίας και την αλλαγή του νομοθετικού
πλαισίου με την κατάργηση εκτρωματικών νομοθε-
τημάτων, όπως ο “νόμος Παρασκευόπουλου”.

Ας μην μένει αμφιβολία, όσο παραμένει η πα-
ρούσα κυβέρνηση, η καθοδική πορεία θα συνεχί-
ζεται. Ούτε μπορούν ούτε θέλουν να την αλλάξουν.
Θα προστατεύουν μέχρι τέλους τα “δικά τους παι-
διά”. Η κοινωνία, επομένως, περιμένει πολλά από
την ΝΔ, και κυρίως να ξαναδώσει λίγη από τη χα-
μένη ελπίδα. Το Συνέδριο της ΝΔ είναι ένας σταθ-
μός προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχουμε την
πολυτέλεια να απογοητεύσουμε. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος 
είναι αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών

της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα
Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ι. ΡΕΛΑΚΗΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ
τ. Δ/ντής ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

Ιατρείο: Ζωγράφου 11
(έν. κλιν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ)

Τηλ. 2810 228278
6944 204931

Δέχεται: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ -
ΠΕΜΠΤΗ απόγευμα 6-9 μ.μ.

- ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ-

Ποιος χρειάζεται μια 
“ποταμίσια” Νέα Δημοκρατία;

Το tweet του προέδρου του
κόμματος ήταν ξεκάθαρο: «Ο
αντικαπνιστικός νόμος θα
εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να εί-
μαστε η μόνη χώρα που δεν
μπορεί να εφαρμόσει έναν σο-
βαρό αντικαπνιστικό νόμο». Ο
κ. Μητσοτάκης με αυτό το
tweet έδωσε ακόμη ένα στίγμα,
σαν και αυτά στα οποία μας
έχει συνηθίσει ο κ. Θεοδωρά-
κης. Κάποιος, παρατηρώντας
τον πολιτικό κατήφορο του κ.
Θεοδωράκη, θα συνιστούσε πε-
ρισσότερη προσοχή στον κ.
Μητσοτάκη. 

Για παράδειγμα σε πολλές χώρες, όπου η απαγόρευση του τσι-
γάρου εφαρμόστηκε κανονικά, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, οι
επιχειρήσεις εστίασης είδαν σημαντική πτώση στα έσοδά τους.
Τώρα ο κ. Μητσοτάκης θα πει στις χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης
ότι, ύστερα από επτά χρόνια της χειρότερης οικονομικής κρίσης,
θα πρέπει να υποστούν σημαντική μείωση στα έσοδά τους προς
χάριν μιας αμφιλεγόμενης πολιτικής... 

Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο νόμος πρέπει να εφαρ-
μόζεται, έστω κι αν αυτό συνεπάγεται πολιτικό κόστος για την κυ-
βέρνηση που τον εφαρμόζει. Ομως, σε αυτή την περίπτωση, μια
κυβέρνηση της Ν.Δ. θα μπορούσε εύκολα να καταργήσει αυτόν
τον νόμο. Εφόσον η Ν.Δ. είναι φιλελεύθερη στο θέμα του ωραρίου
των καταστημάτων, γιατί στο θέμα του καπνίσματος παίρνει μια
εντελώς κρατικιστική θέση; 

Και όχι μόνο υιοθετεί μια κρατικιστική θέση, αλλά την υιοθετεί
πολύ εύκολα και χωρίς κανένα ιδιαίτερο σκεπτικό. Για ένα κόμμα
που θέλει να είναι φιλελεύθερο, ακόμα και στη χειρότερη των πε-
ριπτώσεων, η συγκεκριμένη θέση σε αυτό το ζήτημα θα απαιτούσε
κάποιες διεργασίες, που θα φανέρωναν ότι παίρνουν στα σοβαρά
αυτό που ονομάζουμε «φιλελευθερισμός». Ο φιλελευθερισμός δεν
είναι απλώς μια λέξη άνευ περιεχομένου, που απλά χρησιμοποιεί-
ται για να μας διαφοροποιεί από την άλλη ομάδα ατόμων που
διεκδικεί την εξουσία. 

Ενα επίσης πολύ αρνητικό στοιχείο της συγκεκριμένης θέσης εί-
ναι το πόσο απόμακρη κάνει τη Ν.Δ. να φαίνεται από τα πραγμα-
τικά προβλήματα του μέσου πολίτη. Γνωρίζοντας τις μεγάλες με-
ταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα, φαίνεται τουλάχιστον
αλαζονικό να θέλει κάποιος να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για το
συγκεκριμένο θέμα. 

Μια κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν θα έχει πολύ χρόνο ούτε αρκετό
πολιτικό κεφάλαιο για να πετύχει. Το να έχει προτεραιότητες δεν
θα είναι ένδειξη καλής διακυβέρνησης, αλλά το πρώτο και κύριο
συστατικό μιας επιτυχημένης διακυβέρνησης. 

Μπορεί το συγκεκριμένο θέμα του καπνίσματος σε κάποιους δη-
μόσιους χώρους να είναι δημοφιλές στον χώρο των ΜΜΕ, αλλά
δεν έχει ούτε πέραση στην κοινωνία ούτε σχέση με τα καίρια ζη-
τήματα των καιρών. Ο κ. Θεοδωράκης, που προσπάθησε να πολι-
τευθεί εκφράζοντας τις πολιτικές θέσεις ενός μανταμσουσουδι-
σμού των βορείων προαστίων, ξεκίνησε από αυτοαποκαλούμενος
σωτήρας του έθνους και κατέληξε αυλικός της κυρίας Γεννηματά. 

Γράφει ο
Ναπολέων Λιναρδάτος

Ιστορία μου, αμαρτία μου

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*

Βάλανε τώρα φαρδιά πλατιά τις
υπογραφές σε όλα τα προαπαι-
τούμενα, δεν έμεινε τίποτα όρθιο
για να αντιστέκεται. Όλοι πέσανε
“μούρη-γόνατα” και προσκυνάνε!
Στην ερώτηση “γιατί τα ξεπουλάτε
όλα;” “Γιατί υπογράφετε τα
πάντα;” Απάντηση: “Μα γιατί μας
υποχρεώνουν οι Ευρωπαίοι, οι
δανειστές μας και δεν μπορούμε
να κάνομε αλλιώς! Αν δε τα κά-
νομε δεν θα μας δώσουνε τη
δόση, δε θα μας κάνουνε ευκολίες
πληρωμής του χρέους, δεν θα μας
βελτιώσουνε τους όρους αποπλη-
ρωμής, επιμήκυνση, μείωση των
επιτοκίων, βοήθεια και προστασία όπου χρειάζεται, διότι είμαστε
ανίκανοι να τα βγάλουμε μόνοι μας πέρα και τότε υπάρχει ο κίνδυ-
νος να χρεοκοπήσουμε τη χώρα μας!”

Απάντηση: “Και γιατί, βρε, δεν διώχνετε την τρόικα, γιατί δεν
τους... σκίζεται τα μνημόνια, γιατί δεν κουρεύεται το 60% του χρέ-
ους και τελειώναμε;” “Mα, αυτά, σας τα λέγαμε προεκλογικά για να
σας ξεγελάσομε, να σας κοροϊδεύομε, να μας βγάλετε στην εξου-
σία! Να δείτε πόσο γλυκιά είναι η εξουσία! Μπροστά σ’ αυτή, τι εί-
ναι τα ψέματα; Τίποτα”.

Η αλήθεια είναι κιόλας ότι ο αφελής λαός, ένα μεγάλο μέρος, τα
‘χει ήδη ξεχάσει! Τώρα που θα του δώσουνε πάλι το κοιν. μέρισμα,
τι χαρά του! Θα ξεχάσει εντελώς και τις κοροϊδίες και τα ψέματα και
τη βαριά φορολογία με την οποία τα ‘χει πάρει στο δεκαπλάσιο, θα
ξεχάσει ότι τονε δέσμευσε για πολλά χρόνια ακόμη να πληρώνει ό,τι
δεν μπορεί να σηκώνει! Ότι γύρισε τη χώρα τρια και πλέον χρόνια
πίσω, ότι έχασε την ελπίδα του και την αισιοδοξία του, ότι... εστρα-
βώθηκε εντελώς και δεν βλέπει διόλου ούτε μια ακτίδα φως στο τού-
νελ! Ερώτηση: “Και γιατί αφού τα υπογράφατε αμέσως την αρχή,
δηλαδή πριν τρία χρόνια, την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη
αξιολόγηση, να είχαμε τελειώσει, να μην είχαμε χάσει τρια χρόνια
τσάμπα και το χειρότερο: αντί να καταφέρετε καλύτερη διαπραγ-
μάτευση, αντιθέτως με την καθυστέρηση, όλο και βούλιαζε η οικο-
νομία και όλο και σας φόρτωναν περισσότερα και σκληρότερα μέ-
τρα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω εξαθλίωση του λαού!”
Απάντηση: “Συμφωνούμε σ’ αυτά, αλλά επειδή είχαμε πει τόσα ψέ-
ματα και τόσα και τόσα άλλα, αν τα θυμόμαστε ακόμη, ήτανε δύ-
σκολο για μας, μετά από τόσα να κάνομε τόσο γρήγορα την...κω-
λοτούμπα!... Έπρεπε να φανεί ότι κάναμε σκληρή διαπραγμάτευση,
μέχρι τελευταίας ρανίδος, ότι είμαστε ανδριωμένοι, ότι παλέψαμε
σαν ήρωες! Όμως αψηφίσαμε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, το ΔΝΤ, τις
αγορές, την τρόικα κ.λπ. Το μεγάλο λάθος μας ήτανε, πρώτον, που
δεν υπολογίσαμε καλά ότι σ’ αυτούς δεν περνούσε ο τσαμπουκάς,
ο λαϊκισμός και η παλικαριά και δεύτερο και σπουδαιότερο ότι εμείς
πήγαμε... “άοπλοι” με χωρίς γραβάντες, ενώ αυτοί είχανε γραβάν-
τες και μας νικήσανε!... (Μάλλον τους περάσανε για χωριάτες).
Ερώτηση: “Και γιατί να βάζετε βαριά φορολογία; Δεν ξέρετε ότι έτσι
δεν γίνονται επενδύσεις και δεν ανακάμπτει η οικονομία ποτέ;”
Απάντηση: “Το ξέρομε, αλλά το κυριότερο για μας είναι να πιά-
νουμε το 3,5% να περισσεύει και 1,5 δισ. να σας το μοιράζομε, ετσά
βλάκες που είσαστε, να σας ξεγελάσομε πάλι, να ολοκληρώσομε την
τετραετία μας ομαλά, που με τον πρώτο χρόνο γίνεται κοντά πεν-
ταετία, γιατί ποιος ξέρει αν θα μας ξανάρθουνε αυτά τα ωραία χρό-
νια!”.

Toυ
Κώστα Παπουτσάκη

Σοβαρά κι αστεία

Ερώτηση και απάντηση...
Το αίσθημα της “αρνητικής εξαίρεσης”

Του
Μάξιμου 
Χαρακόπουλου*

Γιατί όχι και στην Κρήτη;

Του Nίκου 
Καρούζου

Μια χειμωνιάτικη επίσκεψη στην πλατεία της παλιάς γειτονιάς

Του Nίκου 
Φλεμετάκη
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