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Ο «Συνήγορος του Διαβόλου» και ο… Αντετοκούνμπο
«Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδειξις

ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ
ἐξίτηλα γένηται,» (Αυτή είναι η παρουσίαση της
ιστορίας του Ηροδότου, από την Αλικαρνασσό,
ώστε ούτε αυτά που έγιναν από τους ανθρώπους,
να μη φθαρούν από το χρόνο, κ.λπ.). …Γωνία Ικά-
ρου και Στ. Καζαντζίδη... Ίσως είναι η πιο κατάλ-
ληλη θέση, στην οποία βρίσκεται το άγαλμα του
Ηροδότου, στο Ηράκλειο, του πιο ένδοξου τέκνου
της αρχαίας Αλικαρνασσού, αφού από εκεί και
προς τα ανατολικά, εκτείνεται η Νέα Αλικαρνασ-
σός. Ο Ηρόδοτος ήταν ιστορικός, περιηγητής και
γεωγράφος του Ε! π.Χ. αιώνα. Υποστηρίζεται από
πολλούς σύγχρονους ιστορικούς, ότι η επιστήμη
της ιστορίας, δεν περιορίζεται μόνο στην περι-
γραφή γεγονότων που έγιναν στο παρελθόν, αλλά
και η σχέση τους με το παρόν. 

Η αξιοπιστία ενός άρθρου ενισχύεται, όταν αυτό
επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Και αυτό ακρι-
βώς συμβαίνει (συμπτωματικά;) με τα τρία τελευ-
ταία άρθρα της στήλης, για τα οποία δέχομαι σχό-
λια και ανταλλάσσω απόψεις με φίλους
αναγνώστες, πάντα μέσα στο όρια του αμοιβαίου
σεβασμού… Τα άρθρα είχαν ως θέμα τους το Μα-
κεδονικό, το σκάνδαλο της Novartis και την Πλα-
τεία Ελευθερίας. Το Μακεδονικό ζήτημα, που με
αυτό το όνομα, μας απασχολεί μεταπολεμικά (και
μόνο στη θεωρία, μέχρι πρόσφατα), αναφέρεται
και ως «Σκοπιανό», εναλλακτικά, όλο και περισσό-
τερο. Είναι άγνωστη η πηγή αυτής της τελευταίας
ονοματοδοσίας, λες και είναι ένα ζήτημα που δεν
μας αφορά και ειδικότερα δεν αφορά την Ελληνική
Μακεδονία. Ακόμα και ο χαρακτηρισμός «Σκόπια»,
που χρησιμοποιούμε προς αποφυγή του όρου
Μακεδονία, δεν δείχνει παρά μόνο την αμηχανία
μας.  Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, από το 1945,
όταν συστήθηκε η επαρχία της Γιουγκοσλαβίας με
το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας», τήρησαν
«σιγήν ιχθύος», άλλοτε από αδυναμία, άλλοτε από
αδιαφορία, μια και πάντα υπήρχαν άλλα θέματα,

επίσης σοβαρά να μας απασχολούν ως κράτος.
Μόνο μετά το 1991, όταν το ομόσπονδο κράτος
έγινε ανεξάρτητο, το θέμα άρχισε να συζητείται έν-
τονα. 

Κάνοντας το «συνήγορο του διαβόλου», μένει
να εξετάσουμε αν οι γείτονές μας έχουν ερείσματα
να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία. Καμία
πλευρά δεν αρνείται ότι ο πληθυσμός στη γείτονά
μας είναι στην πλειονότητά του σλαβικής καταγω-
γής, φύλα τα οποία εγκαταστάθηκαν στην περιοχή
μεταξύ 6ου και 7ου μ.Χ. αιώνα. Άρα, καμία σχέση
με τον Μεγαλέξανδρο. Από την άλλη, η περιοχή
που καταλαμβάνει το γειτονικό κρατίδιο, είναι
τμήμα της ευρύτερης περιοχής που ονομάζεται
Μακεδονία, από το μεσαίωνα και μετά. Αφήνουμε
κατά μέρος τον Μεγαλέξανδρο και την έκταση της
Μακεδονίας, τότε. (Ηρόδοτος … σημερινοί ιστορι-
κοί). Αν μείνουμε προσκολλημένοι στην αρχαι-
ότητα, τότε να ζητήσουμε να «μας επιστραφούν»
οι … «κατα-κτήσεις» μας, όπως η Μεσοποταμία
(Ιράκ), η Περσία (Ιράν), το Αφγανιστάν, η Αίγυ-
πτος, η Μικρά Ασία και –φυσικά– η Κωνσταντινού-
πολη, πρώην Βυζάντιο, με τα 17 εκατομμύρια μου-
σουλμανικό πληθυσμό της! Ακόμα και να
απαιτήσουμε να ονομαστούν … Μακεδονία της
Ανατολής! Ζούμε, όμως, στο σήμερα και αν

έχουμε καλή πίστη κατανοούμε ότι όλα αυτά βρί-
σκονται στη σφαίρα της φαντασίας. Γι’ αυτό, καλό
είναι να μη «γυρίζουμε τις πλάτες μας στο μέλλον»,
αλλά να το αντιμετωπίζουμε με πνεύμα αισιοδο-
ξίας και ρεαλισμού… 

Το ερώτημα είναι: Έχουν το δικαίωμα οι γείτο-
νές μας να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία;
Μοιάζει με το ερώτημα: Έχει το δικαίωμα ο Αντε-
τοκούνμπο να ονομάζεται Έλληνας; Στο τελευταίο
ερώτημα θα απαντήσουμε όλοι μας καταφατικά,
ασχέτως ότι μπορεί να μη γνωρίζει πότε έζησε ο
Μέγας Αλέξανδρος (του οποίου, μάλλον, δεν είναι
απόγονος), ή ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης ή τι
ακριβώς συμβολίζει η μέρα του «ΟΧΙ». Είμαστε,
όμως, βέβαιοι ότι αγαπά την Ελλάδα και την τιμά
με τις πράξεις και τις επιδόσεις του. Αντίστοιχα, λοι-
πόν, και οι σλάβοι γείτονές μας, νιώθουν αγάπη
για τη χώρα που κατοικούν και είναι υπερήφανοι
για το γεωγραφικό της όνομα, που –τελικά– το χρη-
σιμοποίησαν ως όνομα του νεοσύστατου κράτους
των. Το ότι κάπου μπορεί να αναφέρεται πως η
Μακεδονία (τους) εκτείνεται ως τη Θεσσαλονίκη,
είναι ένα γεωγραφικό γεγονός, το οποίο, όμως, πα-
ραδέχονται και οι δικοί μας … «μακεδονομάχοι»,
αντιτάσσοντας ότι: «Η Μακεδονία είναι μία και εί-
ναι Ελληνική». Αυτό θα πει πως έχουμε κι εμείς

αλυτρωτικές βλέψεις προς τους γείτονές μας… Το
ότι η φράση ανήκει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή,
δεν αλλάζει σημασία. Πολιτικός δεν ήταν και εκεί-
νος; Είναι οι πολιτικοί που δημιουργούν τις εντά-
σεις ανάμεσα στις χώρες. (Βλέπε Ερντογάν,
Γκρουέφσκι κ.ά.). Χρήσιμο θα ήταν να μας πληρο-
φορήσουν οι ασχολούμενοι με την παγκόσμια
ιστορία αν έγινε η παραμικρή διαμαρτυρία από το
Μεξικό, όταν συστήθηκε η Πολιτεία του Νέου Με-
ξικού, στις ΗΠΑ. Ενδιαφέρον έχει για όλους εμάς,
με τι συναισθήματα  βλέπουμε αυτή τη χρήση του
ονόματος, καθώς μας χωρίζει τόσο μεγάλη από-
σταση. Με τα ίδια συναισθήματα αντιμετωπίζουν
και εκείνοι το πώς θα ονομαστεί ένα κρατίδιο στα
Βαλκάνια … που μπορεί και να αγνοούν την ίδια
την ύπαρξη των Βαλκανίων! 

Και αυτό που γράψαμε περί χρήσεως veto …
Τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και η ΕΕ έχουν ήδη αρχίσει
επαφές με το γειτονικό μας κρατίδιο για σύνδεση
ή για «ειδική σύνδεση», που κάνει το ίδιο. Επίσης,
στην πρόσφατη επίσκεψη του Ζάεφ στη Γερμανία,
η καγκελάριος τον προσφώνησε ως Μακεδόνα.
Λοιπόν, εμείς με μια άκαμπτη στάση στο όνομα,
θα μείνουμε μονίμως διαμαρτυρόμενοι γι’ αυτές
τις προσφωνήσεις και θα προσπαθούμε μάταια να
διαφωτίσουμε τους αδιάφορους συνομιλητές μας

για τις λεπτομέρειες και την προέλευση του ονόμα-
τος; Ύστερα, γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε για τη
χρήση του «ακόμα πιο Ελληνικού» ονόματος των
Ολυμπιακών Αγώνων, από άλλους; Μάλλον κέρδος
προκύπτει, καθώς ακούμε και τον Εθνικό μας ύμνο,
βλέπουμε τη σημαία μας και ακούμε τον Ολυμ-
πιακό Ύμνο του Σπύρου Σαμάρα… και μέσω αυ-
τών πληροφορούνται οι θεατές τη σημασία τους
και κάτι από την ένδοξη ιστορία μας!

Εδώ, φτάνουμε και στην άλλη αναφορά σε άρ-
θρο μας, όπου «μετά τα μπάνια του λαού» (δηλ.
αρχάς Σεπτεμβρίου), ο Αλέξης Τσίπρας θα βγει σε
κάποιο μπαλκόνι, φορώντας γραβάτα ή ακόμα και
… παπιγιόν (!!!), για να μας υπενθυμίσει ότι επί
κυβερνήσεώς του λύθηκε το Μακεδονικό και βγή-
καμε από τα μνημόνια. Για το Μακεδονικό, είπαμε.
Απορώ, όμως, προς τι αυτή η βία να βγούμε στις
αγορές. Όλοι γνωρίζουν ότι οι νέοι, μελλοντικοί
δανειστές, μας περιμένουν στη γωνία (χωρίς προ-
φυλακτικό) για να μας … δανείσουν με πολύ υψη-
λότερα επιτόκια. Είμαστε κατάλληλα προετοιμα-
σμένοι;

Και για να μην κλείσουμε παρακάμπτοντας το
άρθρο για την Πλατεία Ελευθερίας. Υπεραμυνθή-
καμε  τη χρήση του μαρμάρου, ως υλικό, καθώς
και τη … συστοιχία των μοναδικών –πανελληνίως–
κεκλιμένων φωτιστικών. Επίσης, ότι η πλατεία Ελευ-
θερίας δεν πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να είναι άλ-
λος ένας κήπος, αλλά ανοικτός χώρος συγκεντρώ-
σεων, εκθέσεων κ.λπ. Ήδη, τα υπάρχοντα δέντρα
και φυτά είναι αρκετά, αν όχι πολλά. Ο Σούλης,
σταθερός κριτικός των άρθρων της στήλης, ρώ-
τησε: «Γιατί στην αχανή Κόκκινη Πλατεία της Μό-
σχας, δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο;». Έμεινα εκ-
στατικός, με το βλέμμα γεμάτο απορία. Δεν
υπάρχει ένας άνθρωπος, στη μεγαλύτερη χώρα
του κόσμου, να φυτέψει έστω και ένα παρτέρι,
εκεί;

Ep.Peripatitis@gmail.com

Η υπεράσπιση της χώρας περνά μέσα από τις σχολικές αίθουσες!
Για τις εδαφικές πλέον αξιώσεις της

Τουρκίας στο Αιγαίο, για τη μεθοδική
συνεργασία της τόσο με τη FYROM όσο
και με την Αλβανία, δεν χρειάζεται ιδιαί-
τερη επιχειρηματολογία. Το σχέδιο είναι
προφανές. Η εισβολή στη Συρία και οι
εντάσεις με τον δυτικό κόσμο προωθούν
την ιδεοληπτική θέση του ισλαμοφασι-
στικού καθεστώτος Ερντογάν περί περι-
φερειακής υπερδύναμης, η οποία μπο-
ρεί να επιβάλλεται σε Ανατολή και Δύση. 

Από την άλλη, οι λυκοφιλίες με τη Ρω-
σία του Πούτιν -ο οποίος κερδίζει σε
κάθε περίπτωση, εφόσον δημιουργούν-
ται προβλήματα με τους δυτικούς- και η
τουλάχιστον ομιχλώδης σχέση με την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ, συνθέτουν ένα μείγμα γε-
ωπολιτικού χώρου, με τον οποίο δεν
έχουν και τις καλύτερες σχέσεις οι γείτο-
νές μας. Για εμάς εδώ και τα αλλοπρό-
σαλλα μυαλά των Μικρών Μήτσων, ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος της εφησυχαστικής
«εγρήγορσης» που επιβάλλει η μακρό-
συρτη οικονομική μιζέρια της χώρας,
ώστε να εξαντλείται η αντίδρασή μας σε
φοβικές επικλήσεις του «διεθνούς δι-
καίου». Αναμφίβολα, κάθε χώρα υπερα-
σπίζεται αυτά που θεωρεί ως συμφέ-
ροντά της, απλώνοντας το χέρι μέχρι
εκεί που φτάνει. Από την εποχή του
Θουκυδίδη γνωρίζουμε ότι το δίκαιο
υπάρχει μόνον μεταξύ ίσων. Να ξέ-
ρουμε όμως και ποιες απαιτήσεις μπο-
ρούμε να έχουμε από τους εταίρους
μας, όταν η συνολική μας παρουσία και
δράση δεν δικαιολογεί αυξημένες προσ-
δοκίες. Και δεν φταίνε οι άλλοι.

Φαίνεται ξεκάθαρα στον έντονο γεω-
πολιτικό ανταγωνισμό που εκδηλώνεται
στην ανατολική -προς το παρόν- Μεσό-
γειο λόγω των τεραστίων κοιτασμάτων
φυσικού αερίου. Το μικρό, τραυματι-
σμένο και «απομακρυσμένο» κράτος της
Κύπρου έγινε ξαφνικά παίχτης σε κλίμα-
κες γηπέδων πολύ πέραν των δυνατοτή-
των του. Η χλιαρή αντιμετώπιση της
τουρκικής πειρατείας από τη διεθνή κοι-
νότητα είναι η απτή απόδειξη ότι στον
μεγάκοσμο των ανθρωπίνων σχέσεων
τα πράγματα δεν ορίζονται από τη δι-
καιοσύνη αλλά τα καθοδηγεί η ασυγ-
κράτητη ορμή της αδηφάγου πλεονε-
ξίας. Η πολιτική της Τουρκίας αποσκοπεί
στον πλήρη έλεγχο της Κύπρου και στο
«μοίρασμα» του Αιγαίου. Διαχρονικά, η
πολιτική αυτή δεν αλλάζει γιατί οι δυνά-
μεις που την προωθούν δεν έχουν
ακόμα απαλλαγεί από το σύνδρομο της
αυτοκρατορίας. Η ιδεολογία προδιαγρά-
φει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, από ό,τι
συνήθως νομίζεται, τις ενέργειες των αν-
θρώπων. 

Επειδή στηρίζομαι στην κοινή -μέχρι
τώρα- διαπίστωση ότι ο ελληνισμός δεν
ταυτίζεται με τον ελλαδισμό και επειδή
έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι ιστορικά
η Κύπρος υπερασπίζεται τα δίκαια αυ-

τού του ελληνισμού -που δεν σταματούν
προφανώς μέχρι το ανατολικότερο σύ-
νορο, το νησί της Στρογγύλης- όποιος
επ’ αυτού διαφωνεί, ας θεωρήσει ανε-
δαφικά και έωλα όσα γράφω. 

Εν ολίγοις, το κυρίαρχο στην περιοχή
μας πρόβλημα και η διαρκής για τον
εληνισμό απειλή λέγεται Τουρκία. Πρό-
κειται για ένα κράτος που ζει και θέλει να
ζει έξω από τα όριά του. Αυτό συμβαίνει,
επειδή η ηττημένη κατά τις πρώτες δε-
καετίες του περασμένου αιώνα Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία περιορίστηκε απλά
σε μία μικρότερη, με την ονομασία
Τουρκία. Είναι μία πολύ μεγάλη χώρα,
με νέους ανθρώπους και όχι με γερα-
σμένο, όπως εμείς, πληθυσμό. Σημαν-
τικό αυτό. Επιπλέον, ως προς την πα-
ρούσα κρατική της εκδοχή,
απομακρύνεται όλο και περισσότερο
από τις ευρωπαϊκές αξίες. Έτσι βλέπω τα

πράγματα. Αύτη είναι η κατάσταση, την
οποία υποχρεωνόμαστε συνεχώς να αν-
τιμετωπίζουμε. Οι αριθμοί είναι καταλυ-
τικοί.

Πώς όμως; Σίγουρα μακριά, τόσο από
υπερπατριώτες πολεμοκάπηλους όσο
και από αδιάφορους αντιεξουσιακούς
διεθνιστές. Εννοείται ότι οι λαοί έχουν
την ξεχωριστή τους ιδιοπροσωπία.
Πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να συ-
νεργάζονται. Το όλον εγχείρημα, για να
έχει πιθανότητες επιτυχίας, πρέπει να
στηρίζεται σε κοινωνίες με ισχυρές θελή-
σεις και βαθιά διαμορφωμένη τη γνώση

για το πώς λειτουργεί ο σύγχρονος κό-
σμος. Ναι! Ο κόσμος πορεύεται με ισχυ-
ρές θελήσεις. 

Εδώ έχουμε μερικά ζητηματάκια ως
λαός. Είναι η πολωτική στατικότητα με
την οποία ερμηνεύονται οι κοινωνικές
διεργασίες. Από τη μια, το κουκουλωτικό
μοτίβο της -ξεπερασμένης πια- πάλης
των τάξεων και του ιμπεριαλισμού, από
την άλλη ο άδικος τυφλοσούρτης της εξι-
δανικευμένης ιδιωτικής πρωτοβουλίας
και της αποθέωσης του θεοσκότεινου
χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Δυαδικές
ερμηνείες, που ανάγονται στα βαριά
τραύματα του εμφυλίου και της χούν-
τας. Ούτε όμως οι «αγώνες» καμιάς
«αριστεράς» αλλά όμως ούτε και οι
«αμαρτωλές μέρες» καμιάς «δεξιάς» κλη-
ροδοτούνται αυτοδικαίως. Στη θλιβερή
κατάσταση της εθνικής οικονομίας φαί-
νεται η πατριωτική υποκρισία. Να κάνεις
τι, με τέτοια μιζέρια; Τι υπερασπίζεται
σήμερα η πατρίδα που θέλουμε – εάν
θέλουμε να την έχουμε και εάν θέλουμε
να υπερασπίζεται κάτι;

Υπάρχει λύση; Νομίζω πως ναι. Μα-
κροχρόνια, χωρίς άμεση εφαρμογή, που
απαιτεί συναίνεση, συστηματικότητα και
επιμονή. Το λέμε οι δάσκαλοι συνέχεια.
Παιδεία. Είναι απίστευτος ο τρόπος με
τον οποίο διχοτομείται σήμερα η γνώση
στο Λύκειο. Είναι και εκείνη η διάχυτη
και δικαιολογημένη κοινωνική δυσπιστία
μεταξύ των παιδιών, εμποτισμένη
μπορώ να πω με μία συντηρητική απο-

γοήτευση, ότι «όλα είναι στημένα»,
«όλοι τα παίρνουν», «όλοι είναι το ίδιο»,
«πουθενά δεν βρίσκω το δίκαιό μου», «ο
Έλληνας δεν αλλάζει». Σκόρπια τα παι-
διά αλλά και αφοπλιστικά ειλικρινή, όταν
ομολογούν ότι αυτό κι αυτό «δεν μας το
είπε κανείς». Να υπερασπιστεί ο νέος τι;

Με τη σημερινή κατάσταση της παι-
δείας, «ταραχώδης η σκέψις» που θα
έλεγε και ο Αριστοτέλης. Και για την Κύ-
προ. Μέσα στις σχολικές αίθουσες είναι
που αρχίζει και τελειώνει η υπεράσπιση
της πατρίδας! Εδώ θα εφοδιαστεί ο νέος
άνθρωπος με τα όπλα του: τους αγώνες

της σκέψης, της κρίσης και της λογικής.
Εδώ θα βρει αιτίες, ώστε να σεβαστεί
τον συμμαθητή και αυριανό συμπολίτη-
συμπατριώτη του. Μόνον έτσι θα υπερ-
βούμε την πολιτική σχιζοφρένεια. Σε
σχολικές αίθουσες που δεν θα τεμαχί-
ζουν τα μυαλά των μαθητών, ούτε σε
κατευθύνσεις κατευθυνόμενες ούτε σε
προσανατολισμούς προσανατολισμένες.
Όχι στον σημερινό οδοστρωτήρα. Με
βασικό κορμό διδασκαλίας εκείνες τις
κοινές αρχές και αξίες που έκαναν μέχρι
τώρα τη ζωή αξιοβίωτη. Το παρελθόν -
το παρελθόν μας- δεν έχει να διδάξει τί-
ποτα; Σε τάξεις μαθητών χωρίς πρόβατα
και ερίφια, κατά το δοκούν των εισαγω-
γικών για την τριτοβάθμια σημερινών
πνευματοκτόνων εξετάσεων. Με πάθος
για τη Γλώσσα, την Ιστορία και τις κοινω-
νικές επιστήμες αλλά και με ενθουσια-
σμό για τα Μαθηματικά και τις φυσικές
επιστήμες. Να έλθει ο νέος άνθρωπος σε
επαφή με τους κλασικούς του πνεύμα-
τος, να νιώσει κατά το μέτρο των δυνα-
τοτήτων του τη μαγεία της θεωρίας και
της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Να τρι-
φτεί ο έφηβος μέσα στα κοινωνικά προ-
βλήματα, με τους αγώνες για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, να αποκτήσει τη
δυνατότητα σφαιρικής θεώρησης του
κόσμου. Να προετοιμάζεται για τα δύ-
σκολα, ώστε να μην καταρρέει στα εύ-
κολα. Κοινό πρόγραμμα, για όλους το
ίδιο, με απαιτήσεις! Με διέξοδο στις
εφηβικές ευαισθησίες για διάκριση. Στην
ελληνική εκπαίδευση η έννοια της αγω-
γής περιορίζεται στη θεωρία. Πώς όμως
να αποκτήσει κανείς ασφαλή οδηγική
συμπεριφορά μόνον με τα λόγια; Η Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση δεν είναι ούτε
χώρος εξειδικεύσεων ούτε κατασκευής
εργαλείων. Τα υπόλοιπα και ευκόλως εν-
νοούμενα τα παραλείπω.

Μόνον έτσι θα υπερβούμε τις διαχω-
ριστικές γραμμές, για να κτίσουμε μία
νέα γενιά πιο άξια από εμάς, με αξιώ-
σεις. Μας λείπουν οι οδηγοί – το όχημα
υπάρχει. Μία νέα γενιά με ευθύνη, που
θα έχει την ισχυρή θέληση της συλλογι-
κής στοχοθεσίας και της εξαντλητικής λο-
γοδοσίας. Τότε θα έρθει και η ισχυρή οι-
κονομία. Έτσι συγκροτούνται οι χώρες
και τα σοβαρά κράτη. Δεν είναι ασαφής
θεωρία παρά λογική επιδίωξη -επιτέ-
λους!- της αλλαγής. Με μία νέα γενιά Ελ-
λήνων που θα απαιτεί και θα επιβάλλει
σεβασμό προς ντόπιους και ξένους, εν-
τός και εκτός συνόρων. Δυστυχώς, δεν
το βλέπω να υπάρχει σήμερα. Και υπεύ-
θυνοι δεν είναι οι νέοι. Αυτός ας είναι ο
πραγματικός μας πόλεμος.

*Ο Κώστας Ν. 
Κωνσταντίνου είναι 
διευθυντής του 2ου 

Γενικού Λυκείου 
Ηρακλείου

https://kostaskonstantinou.com

Του
Κώστα Ν. 
Κωνσταντίνου*

Όχι άλλους διχασμούς κι άλλο εμφύλιο
Η συμμετοχή μας στον Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο βοήθησε
τη νίκη των συμμάχων. Πολέ-
μησα και νικήσαμε τους Ιτα-
λούς στην Αλβανία. Πολεμή-
σαμε τους Γερμανούς με
αποκορύφωμα τη “Μάχη της
Κρήτης” και την “Εθνική Αντί-
σταση”. Οι σύμμαχοι  μάς εί-
χαν υποσχεθεί τη Βόρειο
Ήπειρο, την Κύπρο και τα Δω-
δεκάνησα. Εκείνο το θρυλικό
“Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλ-
ληνες” δείχνει τους αγώνες και
τις μεγάλες θυσίες του έθνους.
Μετά τον πόλεμο αντί να διεκ-
δικούμε τα υποσχεμένα σκοτώ-
θηκαμε και διαλύσαμε με τον
εμφύλιο. Τα Δωδεκάνήσα τα
πήραμε γιατί  ήταν υπό τον
έλεγχο των ηττημένων Ιταλών.
Πέρασαν δεκαετίες από τότε
και ο λαός μας, με σκληρή δου-
λειά, κατάφερε να ξαναχτίσει
το σπίτι του και να σταθεί στα
πόδια του. Η διχαστική όμως
συμπεριφορά των πολιτικών
μας και η ξένη βοήθεια έφεραν
τη δικτατορία των συνταγμα-
ταρχών. Αυτή η δικτατορία
έφερε και τους Τούρκους στην Κύπρο με τα
στρατεύματα κατοχής και τα καταχθόνια σχέδιά
τους να τη θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Αυτά τα
παθήματα δεν μας δίδαξαν. Δεν μας έβαλαν
μυαλό. Σήμερα αυτή η διχαστική συμπεριφορά
βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο στην πατρίδα
μας.

Το μεγαλύτερο λάθος -έγκλημα που μπορούν
να διαπράξουν οι άρχοντες ενός λαού είναι να
τον απογοητεύσουν. Να τον οδηγήσουν στον
ηθικό ξεπεσμό, τη φτώχεια και την απόγνωση.
Οι απογοητευμένοι και χωρίς ελπίδα, οράματα
και ιδανικά άνθρωποι  είναι ικανοί για όλα. Κλεί-
νονται στα σπίτια τους, κλαίνε τη μοίρα τους ή
αυτοκτονούν. Ζητιανεύουν στους δρόμους ή
σκαλίζουν τους κάδους για να βρουν κάτι να
φάνε. Φεύγουν στην αλλοδαπή για να βρουν
δουλειά να ζήσουν. Επαναστατούν με βίαιες εκ-
δηλώσεις και καταστροφές. Η κοινωνική συνοχή
τινάζεται στον αέρα. Αυτά δυστυχώς επαναλαμ-
βάνονται στην πατρίδα μας, με τη διχόνοια να
ξυπνά εύκολα ν’ αλλοτριώνει συνειδήσεις και να
σπρώχνει στους γκρεμούς. Οι εχθροί μας χαί-
ρονται γιατί νικούν χωρίς πολέμους αφού εμείς
τρώμε τις σάρκες μας.

Στην πρόσφατη, πάνω από 20 ώρες, συζή-
τηση στη Βουλή για τη Novartis ακούστηκαν
κραυγές, ύβρεις και ακατανόμαστες εκφράσεις.
Αλληλοαπαξίωση ιδεολογική, οικονομική, κοινω-
νική και πολιτική των εκπροσώπων της πατρί-
δας. Η τηλεθέαση όπως έδειξαν οι μετρήσεις
ήταν μόνο 2,5%. Ο απογοητευμένος λαός απο-
στράφηκε αυτή τη συζήτηση με τις εμφυλιοπο-
λεμικές αντιπαραθέσεις και την πόλωση.

Το μεγάλο συλλαλητήριο  στο Σύνταγμα για
το Σκοπιανό έπρεπε η κυβέρνηση να το χρησι-
μοποιήσει ως όπλο στις διαπραγματεύσεις με

τους γείτονές μας. Ο αντιπερι-
σπασμός, να παρουσιάσει το
σκάνδαλο των φαρμάκων ως
το “μεγαλύτερο από σύστασης
του ελληνικού κράτους” την
επόμενη μέρα με κατηγορού-
μενους πρώην πρωθυπουρ-
γούς και υπουργούς ήταν με-
γάλο λάθος. Μεγάλο λάθος
ήταν και οι απαντήσεις-αντί-
ποινα των εμπλεκομένων στο
σκάνδαλο με τις αμφισβητού-
μενες μαρτυρίες των “προστα-
τευόμενων μαρτύρων”. Ο δι-
χασμός ξεκίνησε.

Οι Τούρκοι βρήκαν την ευ-
καιρία. “Τα νησιά των Ιμίων εί-
ναι δικά μας”, δηλώνουν προ-
κλητικά. Διεμβολίζουν πλοίο
δικό μας. Εμποδίζουν το ιταλικό
γεωτρύπανο να φτάσει στη
δουλειά του. οι Σκοπιανοί αρ-
νούνται αλλαγές στο σύνταγμα
και στην ταυτότητά τους. Οι Αλ-
βανοί έτοιμοι να μπουν στο
παιχνίδι.

Εμείς οι Έλληνες ξεχνούμε
πως η Μικρά Ασία, ο Πόντος
και η Ανατολική Ρωμυλία ήταν
κάποτε ελληνικά. Γιατί τα χά-

σαμε; Γιατί χάσαμε την Κύπρο; Γαιτί χάνομε στο
Αιγαίο και Σκοπιανό; Γιατί μπήκαμε πρώτοι στα
μνημόνια και θα βγούμε τελευταίοι;  Γιατί έπε-
σαν τα ελληνικά κάστρα στην Ασία και την
Αφρική από τις επιδρομές των Αράβων, με υπο-
τυπώδη στρατό, μέσα σε 38 χρόνια (632-670);
Γιατί εκδιώχτηκαν ή εξισλαμίστηκαν τα εκατομ-
μύρια των Ελλήνων αυτών των περιοχών; 

Οι ήττες των Βυζαντινών, από τους Άραβες
ανάγκασαν τον αυτοκράτορα Ηράκλειο να κα-
λέσει στην Κωνσταντινούπολη μεγάλη σύσκεψη
των αρχόντων για να συζητήσουν τι φταίει για
τις ήττες. Να προτείνουν λύσεις και να πάρουν
αποφάσεις. “Οι αμαρτίες μας φταίνε. Τα σφάλ-
ματά μας έφεραν τις διχόνοιες και παρακμή.
Έχομε διαλύσει,” φώναζε ένας άρχοντας σ’
εκείνη τη σύσκεψη.

Το Βυζάντιο  πράγματι ήταν σε παρακμή.
Εκτός τη βαριά φορολογία, τη κακοδιοίκηση και
τη διαφθορά ο αυτοκράτορας είχε παντρευτεί
την κόρη της αδελφής του Μαρτίνα, μετά το θά-
νατο της συζύγου του και δημιούργησε μεγάλο
διχασμό. Ο πατριάρχης Σέργιος και μεγάλο μέ-
ρος των αρχόντων αντέδρασαν βίαια.

Ακολούθησαν φυλακίσεις, εξορίες, γλωσσο-
κοπίες και ρινοκοπίες. Ο διχασμός κι η παρακμή
του Βυζαντίου βοήθησε τους Άραβες να κυ-
ριαρχήσουν στην Αφρική και την Ασία. Χωρίς
αυτό το διχασμό, η ιστορική πορεία του Μωα-
μεθανισμού θα ήταν διαφορετική  και διαφορε-
τικός ο σημερινός κόσμος. Αν δεν ήταν σε κρίση
η πατρίδα μας σήμερα, ασφαλώς θα ήταν πιο
φρόνιμοι οι επικίνδυνοι γείτονές μας.

Δεν είναι ντροπή και αναξιότητά μας να επα-
ναλαμβάνομε στην ιστορική μας πορεία τα ίδια
λάθη, να συρρικνώνουμε την πατρίδα και να
την οδηγούμε στον αφανισμό; 

“Moνάχα 
τα οράματα
μπορούν ν’
αντισταθμίσουν
και να 
εξουδετερώσουν 
τα σπέρματα
διάλυσης ενός
λαού”

(Ντε Γκωλ, Γάλλος
πρόεδρος)

Του
Κώστα Χαρ. Νεονάκη
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