
Κύριε Περιπατητή, 
μισό λεπτό… να καθίσω, γιατί όπως τις δυσά-

ρεστες ειδήσεις πρέπει να τις ακούμε καθήμε-
νοι, το ίδιο συμβαίνει και με τις ευχάριστες. Το
γιατί, το εξηγεί η παρακάτω ιστορία: Κάποιος,
που είχε προβλήματα καρδιάς κέρδισε στο λα-
χείο ένα εκατομμύριο ευρώ. Λόγω της κατάστα-
σής του, δεν το πληροφορήθηκε ο ίδιος, άμεσα,
αλλά οι δικοί του. Προβληματίστηκαν, λοιπόν,
πολύ, σχετικά με το πώς θα του το ανακοινώ-
σουν, φοβούμενοι, μήπως το νέο, αν και ευχά-
ριστο, του προξενήσει κακό στην υγεία του.
Ένας εξάδελφός του, ο Σάκης, ευτραφής και με
αθλητική κορμοστασιά, ανέλαβε να του το ανα-
κοινώσει. 

Μπήκε στο δωμάτιο του αρρώστου, έπιασε
τη συζήτηση και σε κάποια στιγμή, όταν είχαν
φτάσει σε θέματα περί τα οικονομικά, τον ρώ-
τησε: «Ξάδελφε, ας πούμε πως σου πέφτει ο
πρώτος αριθμός στο λαχείο και κερδίζεις ένα
εκατομμύριο ευρώ... Τι θα τα κάμεις;». Και ο
ασθενής του απάντησε: «Μα την πίστη μου, ξά-
δελφε, θα σου έδινα τα μισά…». Τέζα στο πά-
τωμα ο φίλος μας ο Σάκης. Δεν άντεξε στα καλά
νέα!

Κάτι ανάλογο κινδυνεύει να συμβεί και με
μας, τώρα. Και δεν μας είπε κανείς να καθί-
σουμε.  Ευτυχώς, τα καλά νέα αυτή τη φορά,
δεν μας ήρθαν απότομα. Ξέρετε, τώρα… Πρώτα
κάτι φήμες, ακολουθεί δυσπιστία, μετά κάποιες
ανακοινώσεις ημιεπίσημες, ανεπιβεβαίωτες και
κάποια στιγμή «ήρθε το νέο έτσι απροσδό-
κητα», δια στόματος του πρωθυπουργού: Τον
Αύγουστο του 2018, η χώρα μας θα βγει από
τα μνημόνια! 

Τηρουμένων των αναλογιών, ισοδυναμεί με
την ανακοίνωση του γιατρού προς τον άρρω-
στο, ότι σε λίγες μέρες θα βγει από το νοσοκο-
μείο. Εκεί που πριν λίγο καιρό, η επιστήμη τον
είχε ξεγράψει, τώρα πληροφορείται ότι η θερα-
πεία τελειώνει, η αρρώστια υποχωρεί και η όψη
του τείνει προς το καλύτερο. 

Έτσι, λοιπόν και με την ανακοίνωση αυτή,
που τυπικά δεν φαίνεται να την αμφισβητεί κα-
νείς. Ισοδυναμεί με την αποτίναξη του Οθωμα-
νικού ζυγού, την απελευθέρωση από τους Γερ-
μανούς ή την πτώση της Χούντας. 

Το βέβαιο είναι ότι θα απαλλαγούμε από το
βραχνά των μνημονίων και θα αποφασίζουμε
εμείς για την πορεία της οικονομίας μας και για
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Σω-
στά;

Δεν είναι ακριβώς έτσι, όμως. Αν και τυπικά
θα είμαστε εκτός μνημονίων, η επιτήρηση θα

υπάρχει, τα μέτρα που προβλέπονται από τα
προηγηθέντα μνημόνια θα εφαρμόζονται ή θα
εφαρμοστούν, όπως για παράδειγμα η μείωση
των συντάξεων από το επόμενο έτος και άλλα
προαπαιτούμενα (prior actions), νομίζω γύρω
στα 70, που ήδη ισχύουν, με την ψήφιση του
πρόσφατου πολύ-νομοσχεδίου. Με λίγα λόγια,

το μέλλον μας είναι προδιαγεγραμμένο από τα
μνημόνια (από τα οποία εξερχόμαστε … αν και
θα παραμένουμε), σε πρώτη φάση μέχρι το
2022 και μακροπρόθεσμα ως το 2060 !!! Με
εξαίρεση τα δύο κόμματα που καταλαμβάνουν
τις δύο ακραίες πτέρυγες της Βουλής, έχουν εμ-
πλακεί με την υπογραφή μνημονίων, με τον ένα

ή τον άλλο τρόπο και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό
της δύναμής της, τα θεωρεί ως αναγκαίο κακό…

Πώς φτάσαμε, όμως, ως εδώ; 
Το 2009, το δημοσιονομικό μας έλλειμμα είχε

φτάσει σε τέτοια επίπεδα, που δεν μπορού-
σαμε, πια, να δανειζόμαστε από τις «αγορές»
με «λογικά» επιτόκια. Χωρίς δανεικά, θα σταμα-
τούσαν οι πληρωμές (συντάξεις κ.λπ.) δηλ. χρε-
ωκοπία. 

Κάτι τέτοιο, όμως, πέρα από τη … μοναξιά
του χρεοκοπημένου, θα προκαλούσε και κρα-
δασμούς στο μηχανισμό του ευρώ. Αναγκαστή-
καμε, λοιπόν, να καταφύγουμε στο Δ.Ν.Τ., στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα (δηλ. στην «τρόικα» ή πιο ανώ-
δυνα … στους Θεσμούς). 

Η ανακοίνωση έγινε από τον τότε πρωθυ-
πουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου, ο οποίος, κα-
λού – κακού, το ανακοίνωσε (μακριά από το
κέντρο) από το Καστελόριζο, τον Απρίλιο του
2010.

Μέχρις εδώ, όλα… κακάαα! Οι φίλοι μας (η
τρόικα και μετά τη συμμετοχή του ESM, κουαρ-
τέτο –γράφε Θεσμοί), προκειμένου να αποφύ-
γουν ανεπιθύμητους οικονομικούς κραδασμούς
από τη δική μας χρεωκοπία, αλλά και επειδή εί-
ναι που είναι φίλοι μας, μας πήραν κατά μέρος
και μας είπαν: «Κοιτάξτε, οι αγορές δεν σας δα-
νείζουν κι αν το κάνουν θα είναι με 5%, 6% και
βάλε, δηλ. σας είναι ασύμφορο. Εμείς θα σας
δανείζουμε με 1%, το πολύ 1,5%. 

Όμως, επειδή στα οικονομικά είστε άτακτα
παιδιά, θα υπογράψουμε μια συμφωνία (που
έγιναν, τελικά, τρεις… και τις λέμε «μνημόνια»),
όπου θα αναφέρεται τι μέτρα πρέπει να λάβετε,
για να μην χρεοκοπήσετε και σταδιακά να
μπείτε στον ίσιο δρόμο.

Καλώς, θα βγούμε τον Αύγουστο  από τα μνη-
μόνια και τη στενή επιτήρηση και θα ζητάμε δα-
νεικά από τις αγορές, που δεν είναι κατηχητικό,
αλλά θα μας δανείζουν με πολύ ψηλά επιτόκια.
Το ερώτημά μου είναι:  Έχουμε βάλει τους μη-
χανισμούς της οικονομίας σε μια τάξη, την κρα-
τική μηχανή στο σωστό της ρυθμό, ώστε η
χώρα να παράγει και να μπει στην ανάπτυξη, ή
σε λίγα χρόνια, δάνεια και ξανά δάνεια, θα φτά-
σουμε πάλι σε ελλείμματα δυσθεώρητα, όπως
και στο παρελθόν; 

Μήπως, δηλ. αναγκαστούμε, στο μέλλον, να
πούμε: «Τα μνημόνια αυτά… ήσαν μια κάποια
λύσις;»!

Ευχαριστώ πολύ
Μ.Κ.Μ.

Ep.Peripatitis@gmail.com

Έχει λεχθεί ότι η ποίηση μερώνει τον
άνθρωπο, εξημερώνει τα πάθη και
συμβάλλει στην ευδαιμονία του. Επί-
σης, τον συνειδητοποιεί ως προς την
ομορφιά, που, κατά τον Ντοστογιέφ-
σκι, θα σώσει τον κόσμο. Η ποίηση
αποκαλύπτει την αλήθεια, τη χαρά,
αποτελεί λύτρωση από τη βάσανο της
καθημερινότητας, ωραιοποιεί και εξυ-
μνεί τον έρωτα, χωρίς να τον εκχυδαΐ-
ζει, και, όπως οι άλλες ευγενείς τέχνες,
συμβάλλει στη συναδέλφωση των αν-
θρώπων και των λαών.

Στην εποχή μας, όμως, υπάρχουν
διαφοροποιήσεις για τον ποιητή και το
ποίημα. Γνωρίζουμε ότι από την αρ-
χαιότητα η μοίρα του ποιητή δεν ήταν
καλή. Ο ποιητής Ιππώναξ (540 π.Χ.),
από την Έφεσο, επαιτεί, ζητά από τον
πλούσιο: “Δος χλαίναν Ιππώνακτι και
κυπασσίσκον και σαμβαλίσκα κασκερί-
σκα”. Δηλαδή, δώσε μου χλαίνη μα-
λακή, μικρό επενδύτη, σανδάλια και
υποδήματα” να φορέσω. Στη δια-
δρομή, έκτοτε, υπάρχουν εξάρσεις και
υφέσεις ως προς την αποδοχή της ποί-
ησης και του ποιητή, με κορύφωση της
αποδοχής στην κλασική Αθήνα και την
αναγέννηση. Στην εποχή μας, γνωρί-
ζουμε ότι υπάρχει αντιποιητικότητα
ακόμα και στις δυτικές κοινωνίες. Γιατί,
ενώ σ’ αυτές ενυπάρχουν, δυνάμει, οι
έννοιες της δημοκρατίας, του αρχαι-

οελληνικού, αναγεννησιακού και θρη-
σκευτικού ανθρωπισμού, σήμερα οι
άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο
για την ύλη και την ευζωία. Με αποτέ-
λεσμα, απελπισμένοι από την καθημε-
ρινότητα, να επιζητούν παθητικά την
υποταγή της ψυχής τους σε περιφερό-
μενους επαγγελματίες γκουρού.

Μάλιστα, σύμφωνα με σύγχρονο
διανοούμενο, η ζωή του δυτικού κό-
σμου, όντας λογοκρατούμενη, παρά
τις αφόρητες μεγαλοστομίες ορισμέ-
νων επαναστατικών λυρισμών ή επα-
ναστατικής γυμναστικής, δεν γεύεται
το ποίημα, δεν το απολαμβάνει.

Το πολύ-πολύ μπορεί να δεχθεί το
ποίημα ως αντίδοτο της σκληρότητας
που διαπνέει τη ζωή.

Ωστόσο, θα προσθέταμε ότι το ποί-
ημα, αν και δεν έχει και δεν δίδει
απάντηση στη δημόσια ή ιδιωτική
απόγνωση και κατάθλιψη, παραμένει
όμως ένας από τους ζωντανούς χώ-
ρους και μορφές ελευθερίας του αν-
θρώπου. Γιατί, με την ποιότητα της
γλώσσας του, εκδηλώνεται λυτρωτικά,
όταν εκφράζει υψηλές έννοιες, όπως
το δίκαιο, την ελευθερία, τη συνείδηση

του ανθρώπου, τον έρωτα ή τον θά-
νατο, τον ίδιο τον Θεό. Όταν, δηλαδή,
εκφράζει τον κόσμο τον καθημερινό,
αλλά και τον υψιπετή, τον ιερό, τον
υλικό και τον πνευματικό, τον επίγειο
και τον ουράνιο κόσμο.

Είναι ο χώρος του αισθησιασμού
αλλά και της σοφίας που αντιστέκεται
στην άκρατη υλική συμπεριφορά, ενώ
δεν είναι παιδί της ανάγκης. Είναι στοι-
χείο της ίδιας της ζωής. Είναι ζωοδόχος
πηγή. 

Είναι, όπως έχει ειπωθεί, “η μικρή Κι-
βωτός που διασώζει, προσωρινά, το
άτομο από τον κατακλυσμό της αση-
μαντότητας”. Θα προσθέταμε δε και
από τη βιαιότητα της σημερινής ζωής,
έστω και αν ο ποιητής υποτιμάται ή πε-
ριφρονείται και περιθωριοποιείται από
ανθρώπους της υποκρισίας, του ψεύ-
δους ή και της βίας, γιατί αποκαλύπτει
την αλήθεια. Η πραγματική ποίηση και
όχι η γλυκαντική στιχοπλοκή, είναι δη-
μιουργία που επιζεί στην αιωνιότητα,
γιατί η ίδια είναι αιώνια.

Στο Άσμα Ασμάτων, ο ποιητής εκ-
φράζει την παραδοξολογία ότι “κρα-
ταιά ως θάνατος αγάπη’’.

Παραφράζοντας τη ρήση θα λέγαμε
ότι  “κραταιά ως θάνατος και η ποί-
ηση”. Μπορεί ο φίλος ποιητής Τίτος
Πατρίκιος να λέει ότι “κανένας στίχος
δεν ανατρέπει καθεστώτα”, όμως ο
ποιητής είναι, δυνάμει, υποψήφιος
μελλοθάνατος, σωματικά ή πνευμα-
τικά.

Τα αυταρχικά καθεστώτα τους πρώ-
τους που συλλαμβάνουν και εξοντώ-
νουν είναι τους ποιητές, όπως τον
Λόρκα, εξωθούν σε αυτοκτονία, όπως
τον Μαγιακόφσκι ή τους στέλνουν στα
ξερονήσια, όπως τον Πατρίκιο, τον
Αναγνωστάκη, τον Καρούζο, τον Ρί-
τσο.

Μέσα στο σημερινό κλίμα της αν-
θρώπινης μοναξιάς, τη σκληρή αντα-
γωνιστικότητα του υλιστικού τρόπου

ζωής, συμβαίνει η αλλοτρίωση ή ο
προσεταιρισμός ορισμένων ποιητών ή
καλλιτεχνών από την Κίρκη της εξου-
σίας, με αποτέλεσμα τον ευτελισμό και
τον ξεπεσμό τους. Ο ποιητής μπορεί
να έχει και πολιτική ιδεολογία, δεν εί-
ναι όμως υπηρέτης των αφεντάδων.

Υποψήφιος είναι, επίσης, με την
πνευματική περιφρόνηση που υφί-
στανται οι ποιητές από την κυριαρ-
χούσα ευζωία, που παρέχει τα δικά της
εφήμερα πρότυπα ή από την εκχυδαϊ-
σμένη συμπεριφορά υπουργών και
πολιτικών, που σκοτώνουν την ευαι-
σθησία, τον ανθρωπισμό, το όνειρο,
τον στοχασμό της ποίησης, τον ποι-
ητικό οίστρο του ποιητή.

Ο άνθρωπος, όμως, γενικά, είναι ένα
δραματικό πρόσωπο στη ζωή, γιατί
βρίσκεται αντιμέτωπος με το φως και
το σκοτάδι. Και για να διαλέξει το φως
είναι απαραίτητο να βρεθεί με τον
εαυτό του, ενώπιος ενωπίω με την
ψυχή του, διαμέσου της ποίησης. Να
δυναμώσει τη φαντασία του, την
κρίση, τον λόγο, το συναίσθημα, στοι-
χεία που υποτάσσονται, σήμερα, υπο-
τιμώνται και σκλαβώνονται στο φαίνε-
σθαι, δηλαδή στον πλούτο, τη δύναμη,
τη βουλιμία, την απληστία και όχι στη
βίωση του έσω ανθρώπου, που τον εκ-
φράζει η εσωτερική αρμονία και η
πληρότητα της ποίησης. 
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Του Αντώνη 
Σανουδάκη

Επιστολή στον κ. 
δήμαρχο Ηρακλείου

Κύριε Δήμαρχε,
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε

να σας συγχαρώ για τις πράγματι αξιόλογες
δραστηριότητες και ενέργειες που κάνετε
για το καλό των Ηρακλειωτών. Η επιτυχία
στο έργο σας είναι λαμπρή και αξιοσημεί-
ωτη, ώστε δικαιολογημένα μπορείτε να απο-
τελέσετε πρότυπο και παράδειγμα για άλ-
λους ιθύνοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αν εντούτοις αναγκάζομαι να σας απευ-
θύνω τις γραμμές αυτές, παρακαλώ να μην
το εκλάβετε ως αντίδραση στο πολύτιμο
έργο σας, αλλά ως μια προσπάθεια, η οποία
αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπηρε-
σιών του Δήμου σας προς όφελος των δη-
μοτών και γενικότερα του κοινωνικού συνό-
λου, για το οποίο έχετε ιδιαίτερη ευσθησία.

Προς τον σκοπό αυτόν Σας αναφέρω μια
προσωπική μου εμπειρία, που είχα τις μέρες
αυτές στη ΔΕΥΑΗ. Πήγα χθες να καταθέσω
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμέ-
νου να υδροδοτηθεί η κατοικία μου στην
περιοχή Δήμου Ηρακλείου, στην οποία έχω
την επικαρπία, και η κόρη μου, που εργάζε-
ται ως γιατρός σε Νοσοκομείο του Λονδί-
νου, την ψιλή κυριότητα. Ως απαραίτητο δι-
καιολογητικό μου ζήτησαν και
εξουσιοδότηση της κόρης μου. Ο προϊστά-
μενος με εξυπηρέτησε υπαγορεύοντάς  μου
το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, την
οποία θα έπρεπε να στείλει η κόρη μου στην
υπηρεσία τους. Η εξουσιοδότηση ήλθε την
επαύριο και πήγα σήμερα να καταθέσω την
αίτηση υδροδότησης. Την απέρριψαν λέ-
γοντας η μεν υπάλληλος ότι λείπει η υπο-
γραφή, ο δε προϊστάμενος ότι δεν πληρΟί
τις προϋποθέσεις μιας κανονικής αίτησης
και πιστός στο καθήκον μου έδωσε ένα έν-
τυπο αίτησης, το οποίο θα συμπληρώσει η
κόρη μου. Η υπάλληλος για να με διευκολύ-
νει μου ζήτησε  μάλιστα το τηλέφωνο της
κόρης μου, για να της εξηγήσει πώς έχει η
υπόθεση. 

Ο προϊστάμενος επέδειξε ομολογουμένως
μεγάλη προθυμία και καλοσύνη να με εξυ-
πηρετήσει, αλλά δεν μπόρεσε, επειδή κω-
λύεται από τον ισχύοντα κανονισμό της
ΔΕΥΑΗ. Κύριε Δήμαρχε, η προθυμία των
υπαλλήλων του Δήμου σας ήταν πράγματι
συγκινητική και από πολλές πλευρές αξιέ-
παινη. Αυτό που με ενόχλησε και είναι για
μένα ακατανόητο είναι γιατί να απαιτείται η
υπογραφή και εκείνου που έχει την ψιλή κυ-
ριότητα και να μην αρκεί μόνον του επικαρ-
πωτή. Δεν είμαι νομικός, αλλά έχω την εντύ-
πωση ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη
είναι παράνομη, διότι προσκρούει στην
κοινή λογική, αφού έτσι εμποδίζεται ο επι-
καρπωτής να ασκήσει το κυριαρχικό του δι-
καίωμα της επικαρπίας, αφού απαιτείται και
η σύμφωνη γνώμη του έχοντος την ψιλή κυ-
ριότητα. Οι υπάλληλοι μου ξεκαθάρισαν σε
όλους τους τόνους ότι χωρίς εξουσιοδότηση
της κόρης μου δεν θα υδροδοτηθεί η κατοι-
κία μου, εξετέλεσαν  με πλήρη με πλήρη συ-
ναίσθηση και ευσυνειδησία το καθήκον
τους.  

Εμπόδιο είναι ο κανονισμός. Μήπως πρέ-
πει κύριε Δήμαρχε να ξαναδείτε το θέμα πιο
προσεκτικά, ώστε να μην δίνομε την εντύ-
πωση ότι η Ελλάδα είναι τριτοκοσμική χώρα
και ότι καταλύει την νομιμότητα αντί να εί-
μαστε υπεύθυνοι και νομοταγείς;

Γεώργιος Χ. Κουμάκης

Προς τον δήμαρχο
Ηρακλείου (2)

Αγαπητέ  Δήμαρχε  κ. Λαμπρινέ,  
Από  τότε  που  άρχισαν  τα  έργα  ανά-

πλασης  στο  κέντρο  του  Ηρακλείου,  πα-
ρατήρησα  ότι  οι  δρόμοι  του  ιστορικού
κέντρου  της  πόλης  ανακουφίστηκαν  από
το  πλήθος των  οχημάτων  που  επί  εικοσι-
τετραώρου  βάσεως  πλημμύριζαν  τους
δρόμους. Τώρα  δεν  έχουμε  ουρές  αυτο-
κινήτων  να  περιμένουν  στα  φανάρια ούτε
κορναρίσματα,  ούτε  νεύρα  των  οδηγών.
Και  επιπλέον  δεν  έχουμε  αυτοκίνητα  παρ-
καρισμένα  δεξιά  και  αριστερά  των  δρό-
μων  να  εμποδίζουν  την  κίνηση, πολλές
φορές  και  πάνω  στις  διαβάσεις   των  πε-
ζών,    προκαλώντας   αδιέξοδο   στα  αστικά
λεωφορεία  που  δεν  χωρούσαν  να  περά-
σουν.  Με  την  αποσυμφόρηση  αυτή
έχουν  σταματήσει  και  οι  υπερβολικοί  θό-
ρυβοι και  τα  πολλά  καυσαέρια  προς  όφε-
λος  της  υγείας  των  πολιτών.  Με  τη  διπλή
κατεύθυνση  της  κυκλοφορίας  των  οχημά-
των  έχουμε  κερδίσει  όλα  τα  παραπάνω,
και  ακόμη  πιο  άνετη  κυκλοφορία  των  πε-
ζών  και  των  οχημάτων  που  έκαναν  υπο-
χρεωτική   διαδρομή  για  να  πάνε  στον
προορισμό  τους.  Με  όλα  τα  παραπάνω
θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω, μετά  το
πέρας  των  εργασιών,  να  επανεξετάσετε
το  κυκλοφοριακό  πρόβλημα  της  πόλης
μας  για  να  γίνει  η  ζωή  των  κατοίκων  της
πιο  όμορφη, πιο  άνετη, πιο  χαρούμενη,
πιο  ζεστή, πιο  ποιοτική.

Ευχαριστώ, Κοτζάκης Μιχάλης

Με έβαλε σε σκέψεις η δια-
βεβαίωση του Πρωθυπουργού
πως σέβεται «τις ανησυχίες και
ειδικότερα τις ευαίσθητες χορ-
δές των συμπατριωτών μας στη
Βόρεια Ελλάδα» υπενθυμίζον-
τας μάλιστα ότι «άλλωστε και
εγώ είμαι μισός Μακεδόνας».
Ελπίζω να μην κατάλαβα καλά.

Η Μακεδονία δεν είναι ένα
θέμα ευαίσθητων χορδών βο-
ρείων συμπατριωτών μας.
Όπως (ο μη γένοιτο!) δεν θα
είναι αύριο ούτε υπόθεση «βο-
ρειανατολικών» (Θράκη) ούτε
υπόθεση βορειοδυτικών (Ήπει-
ρος) ή «ανατολικών» (νησιω-
τών) συμπατριωτών μας, ώστε
και πάλι να λέμε «άλλωστε είμαι
και εγώ μισός Θρακιώτης, μι-
σός Ηπειρώτης, μισός νησιώ-
της». Μας αγγίζει όλους τους
Έλληνες, είτε εντός είτε εκτός
των συνόρων του ελληνικού
κράτους. Η Ελλάδα δεν είναι
άθροισμα από καντόνια. Φαν-
τάζομαι, επομένως, ότι με το

«και εγώ είμαι μισός Μακεδό-
νας» εννοεί «και εγώ είμαι Έλ-
ληνας» και όχι (προφανώς!) μι-
σός Έλληνας.

Μα, καταλαβαίνουμε τι λέμε;
Δεν πρόκειται «απλά» για τη
Μακεδονία του Μεγαλέξαν-
δρου - αχ Μακεδονία χιλιό-
μορφη. Μιλάμε για τη Μακεδο-
νία του Παύλου Μελά και των
Βαλκανικών Πολέμων! Μιλάμε
για τη Μακεδονία της Βόρειας
Ελλάδας, που συνδιαμόρφωσε,
μετά τη Μικρασιατική κατα-
στροφή, το σύγχρονο ελληνικό
κράτος μέσα από τις στάχτες!
Είναι πολλές, μα πάρα πολλές,
οι εκατονταετίες για να συρρι-
κνωθούν. Την Ιστορία δεν την
παίρνει κανείς πίσω. Οι ονομα-
σίες των λαών και των χωρών
δεν είναι μία, κατά το δοκούν,
γλωσσική σύμβαση αλλά συμ-

πυκνώνουν, πολύ περισσότερο,
και ένα ολόκληρο «είναι». Γι’
αυτό, ας μη λέει έτσι απλά ο κ.
Πρωθυπουργός
ότι «εδώ και 25
χρόνια οι γείτο-
νες αναγνωρί-
ζονται με το
όνομα Δημο-
κρατία της Μα-
κεδονίας». Ένα
κράτος είναι
που ζει τον
μύθο του εδώ
και μόλις δέκα
χιλιάδες μέρες. 

Η τελική ονο-
μασία της FY-
ROM δεν είναι πρόβλημα γεω-
γραφικού ή ιστορικού
προσδιορισμού. Επί του προ-
κειμένου, η ιστορία έχει απο-
φασίσει τελεσίδικα. Και δεν εί-

ναι ζήτημα γεωγραφικού, ιστο-
ρικού ή χρονικού προσδιορι-
σμού, επειδή τέτοιες λέξεις και

όροι δεν φυλα-
κίζονται σε τοί-
χους -καμία
λέξη δεν ζει αλυ-
σοδεμένη- ούτε
δένονται με
συνθήκες, παρά
μόνον ανασταί-
νονται, μετα-
μορφώνοντα ι
και δολοφο-
νούνται κατά τις
γ ε ω π ο λ ι τ ι κ έ ς
συγκυρίες, τους
α ν α θ ε ω ρ η τ ι -

σμούς και αλυτρωτισμούς. Γεια
σου γείτονα Ερντογάν! Πώς να
γίνει λοιπόν «απολύτως σαφές
ότι κανείς δεν διεκδικεί εδάφη
ή ιστορία άλλων λαών»; Χα!

Μέσα σε αυτούς τους δε-
σμούς των λέξεων μεγαλώνουν
γενεές επί γενεών ανθρώπων,
κυνηγώντας χίμαιρες. Οι λέξεις
είναι το βερνίκι των σκέψεων.
Δεν θα με ξένιζε, σε λίγα χρόνια
να αρχίσει σιγά σιγά να συζη-
τιέται μία «united Macedonia»
κατά το «ενωμένη Κύπρος»
(«united Cyprus») του σχεδίου
Ανάν. Και ύστερα free Macedo-
nia! Γλυκερές κουβέντες. Φίφτι
φίφτι.

Η πικρή μου ανησυχία είναι
ότι με τις παραπάνω δηλώσεις
κάνουμε την ήττα να φαίνεται
ήδη από τα αποδυτήρια ακόμα
πιο ηττημένη. Για να μπει η FY-
ROM στο ΝΑΤΟ χρειάζεται και
η δική μας συναίνεση. Δεν δια-
πραγματευόμαστε μεταξύ μας.
Από τις πιέσεις γινόμαστε σάν-
τουιτς. Η σύνθετη ονομασία,

με τα ως τώρα δεδομένα, είναι
δυστυχώς μεγάλη πρόκληση,
όσο και αν δεν τη θέλουμε. 

Σε τέτοια εθνικά ζητήματα ο
Πρωθυπουργός πρέπει να έχει
την κριτική στήριξη όλων μας.
Μαζί του. Να προσέξει όμως,
γνωρίζοντας παράλληλα ότι τί-
ποτα δεν διασφαλίζεται, για να
φέρει (αν υπάρξει) την καλύ-
τερη συμφωνία, με τις μεγαλύ-
τερες δυνατές διασφαλίσεις.
Όχι καινούργιοι δυναμίτες στη
γειτονιά μας. Να προσέξει πολύ
και σε ό,τι λέει, μήπως η ευ-
νοϊκή λεγόμενη συγκυρία δεν
είναι τίποτε άλλο από τη «μεγα-
λοψυχία» που ίσως επιδείξουν
οι ετερόκλητοι και χειραγωγού-
μενοι φυρομίτες, ώστε να μας
επιτρέψουν να χρησιμοποι-
ούμε και εμείς τον όρο Μακε-
δονία. Καλοσύνη τους.   

* Ο κ. Κώστας Ν. 
Κωνσταντίνου είναι 

διευθυντής του 2ου Γεν. 
Λυκείου Ηρακλείου.

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*

Αχ, Μακεδονία, χιλιόμορφη

«Και τώρα, τι θα γένουμε χωρίς… μνημόνια;»

“Δος χιτώνα Ιππώνακτι” 

Ο υποψήφιος μελλοθάνατος
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