
 
                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στη διάρκεια μισού αιώνα  αρθρογραφίας μου σε οικονομικά 
περιοδικά και εφημερίδες, τα κείμενα αναφέρονταν, ως επί το πλεί-
στον, σε προβλήματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος και κυρίως στις 
χερσαίες μεταφορές, οι οποίες αποτελούσαν το αντικείμενο της 
εξειδίκευσής μου. 

 Λιγότερα σε αριθμό ήταν τα κοινωνικοπολιτικού και εθνικού 
περιεχομένου τευχίδια και άρθρα μου. Από αυτά  έκανα μια επιλογή 
κάποιων κειμένων τα οποία έχουν θεματική σχέση (πολιτιστικού, 
οικονομικού, εθνικού ή κοινωνικού περιεχομένου) και τα συγκέν-
τρωσα στον παρόντα τόμο.  

Όλα, εκτός από το  πρώτο και το τελευταίο, δημοσιεύτηκαν κατά 
καιρούς στις εφημερίδες «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης, 
«ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ» και «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» των Σερρών, «ΜΑΚΕ-
∆ΟΝΙΚΗ ΦΩΝΗ» της Αυστραλίας και στο λαογραφικό περιοδικό 
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ» του ομώνυμου πολιτιστικού συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. 

Στη διάρκεια των ετών που πέρασαν, ορισμένα πολιτικά γεγο-
νότα για το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό, το Μακεδονικό κ.ά. βρί-
σκονταν πάντα στην επικαιρότητα και δικαιολογημένα αποτελούν 
μέρος της, κατά καιρούς, πολιτικής θεματολογίας. Γι αυτό κάποιες 
επισημάνσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται μ’ αυτά τα γεγονότα, 
ίσως να επαναλαμβάνονται και να σχολιάζονται σύμφωνα με το 
πνεύμα της εποχής που γράφτηκαν. Πάντως και στις επαναλήψεις θα 
υπάρχουν οπωσδήποτε νεότερα στοιχεία ή νέες πληροφορίες ή 
διευκρινιστικές συμπληρωματικές απόψεις του συντάκτη των άρ-
θρων.  

Θεώρησα σκόπιμο, για ευχερέστερη συσχέτιση από τους 
αναγνώστες όμοιων γεγονότων που αναφέρονται σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους, να κατατάξω τα άρθρα σε χρονολογική σειρά 
αρχίζοντας από τα νεότερα. Στο τέλος του βιβλίου πρόσθεσα μια ομι- 
λία μου (Οκτώβρης  1988) προς το προσωπικό των Ελληνικών Σιδη- 
ροδρόμων για την 28η Οκτωβρίου 1940, γιατί πιστεύω πως σ’ αυτή 
είχαν τότε επισημανθεί κεφαλαιώδη πατριωτικά και εθνικά θέματα 
(π.χ. το Σκοπιανό, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) τα οποία, στα χρόνια που ακολούθησαν, οι πολιτικοί και οι 
διανοούμενοί μας αντιμετώπισαν με εγκληματική απάθεια και 
αδιαφορία, εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. 

Κάποιοι ίσως διαφωνήσουν με τις θέσεις που εκφράζονται μέσα 
σ’ αυτή την πολυετή αρθρογραφία. Αν όλοι συμφωνούσαμε σε όλα 
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δεν θα είχαμε ∆ημοκρατία αλλά μια από τις ποικιλόμορφες αποχρώ-
σεις του καθεστωτικού ολοκληρωτισμού. Αρκεί οι όποιες αμφισβη-
τήσεις να εδράζονται σε συνειδητά καθαρές ιδεολογικές θέσεις, 
μακριά από αντιπατριωτικά ιδεολογήματα μιας  παγκοσμιοποιημένης 
και φαινομενικά (!), δήθεν, αριστερόστροφης προοδευτικότητας. Εκ 
προοιμίου θεωρούν οι φορείς τέτοιων ιδεών τον πατριωτισμό ως πα-
ρακλάδι του σοβινισμού και τους πραγματικούς πατριώτες ως φασί-
στες. Με τον απόλυτο έλεγχο των δομών της κρατικής εξουσίας κατά-
φεραν να αλλοιώσουν τις πραγματικές έννοιες της Πατρίδας και του 
Έθνους και να τις καταστήσουν συνώνυμα της οπισθοδρόμησης, του 
φανατισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού ή της βαρβαρότητας. 
      Αυτές οι δυο έννοιες είναι ξεκάθαρες στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία αλλά και στην πολιτική πρακτική, με το Έθνος να 
χαρακτηρίζεται από το «ομόγλωσσον και ομόαιμον των Ελλήνων» και 
η Πατρίδα να εκφράζεται στα πλαίσια της πόλης/κράτους. Όπως, 
επίσης, ξεκάθαρες είναι και οι έννοιες του «Άχρηστου» και του 
«Άτιμου» πολίτη, για την Ελλάδα και την Πόλη του.                                                

 
 
22 ∆εκέμβρη 2010 
                                                                    Σωκράτης Β. Σίσκος 
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     Οι «Άτιμοι» Neo.Graeculi 
      Οι χρήσιμες συμβουλές ενός παππού στον εγγονό του 
 
 
Ι.     Οι πεμπτοφαλαγγίτες της παγκοσμιοποίησης 
 

ΕΓΓΟΝΟΣ: Γιατί παππού οι Ρωμαίοι ονόμαζαν κάποιους 
Έλληνες Γραικύλους ενώ η κανονική ονομασία τους ήταν Γκρέκι; 

ΠΑΠΠΟΥΣ: Στο καθημερινό ρωμαϊκό λεξιλόγιο οι γραικύλοι 
ήταν οι ασυνείδητοι, τυχοδιώκτες, απάτριδες και δουλοπρεπείς 
Έλληνες, που έσκυβαν το κεφάλι τους στο Ρωμαίο δυνάστη με τέτοια 
σιχαμερή δουλικότητα, ώστε προκαλούσαν αισθήματα απέχθειας και 
αποστροφής στους ίδιους τους κατακτητές, οι οποίοι τους 
χρησιμοποιούσαν έντεχνα για να διαλύσουν τους θεσμούς και τις 
αμυντικές δυνατότητες του Ελληνισμού. 

Η αποστροφή των Ρωμαίων ηγετών για τους Γραικύλους 
φαίνεται και στη στάση που κράτησε ο ύπατος Αιμίλιος Παύλος, ο 
νικητής του τελευταίου βασιλιά της Μακεδονίας, του Περσέα, 
απέναντι στο Χάροπα, τον μεγαλύτερο από τους Έλληνες προδότες, 
που συντάχθηκαν με τους Ρωμαίους πριν και μετά τη μοιραία μάχη 
της Πύδνας και πρωτοστάτησαν στις σφαγές των οπαδών της 
Πανελλήνιας Ένωσης σ’ όλη την Ελλάδα. 

Όταν ο Χάροπας πήγε στη Ρώμη για να παραστεί στις γιορτές 
του «Θριάμβου» του Αιμίλιου Παύλου, ο ύπατος, φανερά 
αηδιασμένος από την εγκληματική συμπεριφορά του προδότη προς 
τους συμπατριώτες του, αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του. 

Την ίδια αποστροφή φαίνεται πως ένιωθαν και οι Ναζί κατά την 
περίοδο της Γερμανικής Κατοχής του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Πολλοί  καταδότες εκτελούνταν από τους ίδιους τους Γερμανούς. ∆εν 
τους είχαν εμπιστοσύνη αφού ήταν τόσο «πρόθυμοι» να προδώσουν 
την ίδια τους την πατρίδα. 

Aλλά και σήμερα ακόμα,οι γραικύλοι της διπλωματίας δεν έχουν 
την εκτίμηση των ξένων ∆υνάμεων στις οποίες με δουλικότητα 
προσφέρουν τις «καλές τους υπηρεσίες». Πρόσφατο παράδειγμα, η 
αποκάλυψη από την εφημερίδα Guardian ενός εγγράφου από τα 
απόρρητα της ιστοσελίδας Wikileaks που αφορούσε το Βατικανό. 

Στο έγγραφο αυτό ο αμερικανός διπλωμάτης χαρακτηρίζει, με 
εμφανώς περιφρονητικό τρόπο, τον υπουργό εξωτερικών του 
Βατικανού καρδινάλιο Ταρσίζιο Μπερτόνε ως άτομο « που λέει ναι σε 
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όλα, δηλαδή τελείως δουλικό » και συνεπώς, κατά τους Αμερικάνους, 
είναι ένας διπλωμάτης «yes-man». 

Ο καθένας μπορεί να φαντασθεί πως θα χαρακτηρίζουν τους 
δικούς μας διπλωμάτες και συμβούλους του υπουργείου εξωτερικών 
στις μυστικές εκθέσεις τους οι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
αφού στα φανερά και χωρίς ίχνος διπλωματικού τακτ τους πιέζουν 
συνεχώς στα εθνικά μας θέματα, γνωρίζοντας πως, όπως όλοι οι 
yes-men, στο τέλος θα προβούν σε σημαντικές υποχωρήσεις. 

Όπως συμβαίνει σ’ όλες τις περιόδους που κάποια έθνη ή 
αυτοκρατορίες ολισθαίνουν από τον ηθικό και κοινωνικό ξεπεσμό 
στην κρατική και οργανωτική διάλυση των δομών εξουσίας, τα 
σιχαμερά αυτά υποκείμενα πάντα αυξάνουν και πληθαίνουν και σιγά 
σιγά αποτελούν την κυρίαρχη τάξη πολιτικών και διανοουμένων. Ε, 
λοιπόν, η Ελλάδα λίγο πριν υποταγεί στους Ρωμαίους είχε μια 
άρχουσα τάξη «γραικύλων», την οποία οι πολιτικοί και διανοούμενοι 
των κατακτητών, όπως ο Κικέρων ή ο Κάτων, περιφρονούσαν και 
σιχαίνονταν «μέχρι μυελού οστέων». 

Ο όρος graeculi γενικεύτηκε και χαρακτήριζε το σύνολο των 
Ελλήνων αφού το φαινόμενο της δουλοπρέπειας ήταν πλέον 
γενικευμένο. Ο αείμνηστος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Απόστολος Βακαλόπουλος διατύπωσε την άποψη 
πως οι καταλήξεις «όπουλος» σε ελληνικά ονόματα επί 
Ρωμαιοκρατίας και «ογλού» επί Τουρκοκρατίας, αποτελούν δείγματα 
μιας γενικευμένης τάσης μερίδας των Ελλήνων για υποτέλεια και 
δουλοπρέπεια. 

Ε: Κι’ αυτή η τάση πρωτοεμφανίστηκε στην περίοδο της 
Ρωμαιοκρατίας; 

Π: Υπήρχε και παλαιότερα, σε περιορισμένη μορφή, αλλά στο 
πλαίσιο της ελληνικής πόλης / κράτους η έννοια του γραικυλισμού 
ήταν συνώνυμη της προδοσίας. Οι Ρωμαίοι, με τον ωμό ρεαλισμό 
που τους διέκρινε σ’ όλη τη διάρκεια της παντοδυναμίας τους, 
προσέδωσαν στον όρο την έννοια που θα μπορούσε σήμερα να 
ταυτιστεί με τον πεμπτοφαλαγγισμό του Ισπανού δικτάτορα Φράνκο. 
Οι πολιτικοί και διανοούμενοι, της δουλοπρέπειας, του φανατισμού 
και της απατρίας, ήταν τα τρωκτικά που ροκάνιζαν τα θεμέλια του 
Ελληνισμού, κυρίως μετά τον 3ο π.Χ. αιώνα. 

Πριν από αυτό το ιστορικό ορόσημο οι Έλληνες ενώθηκαν τρεις 
μόνο φορές για να επιτύχουν κοινούς στόχους και το θρίαμβο του 
Ελληνισμού. Η εκστρατεία εναντίον της Τροίας και η απόκρουση της 
Περσικής απειλής, με τις εποποιίες των Θερμοπυλών, του 
Μαραθώνα και της Σαλαμίνας ήταν το αποκορύφωμα της εθνικής 
περηφάνιας και της συνένωσης των δυνάμεων όλων των Ελλήνων. Η 
ίδρυση του Κοινού των Ελλήνων και η μικρή περίοδος κοινών 
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δράσεων του Ελληνισμού με τον Φίλιππο και τον Μεγαλέξανδρο, 
ήταν το θαύμα της εξάπλωσης του ελληνικού πολιτισμού σ’ όλη την 
Ασία. 

Από τότε άρχισε ο κατήφορος της διχόνοιας, της 
δουλοπρέπειας και της εγκληματικής αδιαφορίας μπροστά στην 
εμφάνιση νέων δυνάμεων. Οι αυτοκρατορίες της Ρώμης και των 
Οθωμανών δημιουργήθηκαν κι επεκράτησαν στον ελλαδικό χώρο, 
γιατί υπήρξαν πολιτικοί και διανοούμενοι, που διευκόλυναν τους 
κατακτητές με την αποδόμηση των θεσμών που θα μπορούσαν ν’ 
αποτελέσουν το ανάχωμα για την απόκρουση των εξωτερικών 
κινδύνων. Οι γραικύλοι, οι πεμπτοφαλαγγίτες, υπήρξαν ανέκαθεν τα 
βασικά στηρίγματα των Αυτοκρατοριών και των Μεγάλων ∆υνάμεων, 
για την αποδόμηση κρατών και εθνών. Όπως γίνεται και σήμερα στην 
Αυτοκρατορία των Κερδοσκόπων, στη λεγόμενη, κατ’ ευφημισμό, 
Παγκοσμιοποίηση. 

Ε: Τι σχέση μπορεί να έχουν οι γραικύλοι και οι 
πεμπτοφαλαγγίτες με τη σημερινή παγκοσμιοποίηση; Η 
απελευθέρωση του εμπορίου και γενικότερα της επικοινωνίας λαών 
και ανθρώπων σ’ όλη τη γη, αποτελεί, όπως μας λένε, ένα 
ανθρωπιστικό διεθνιστικό όραμα που έχει ως στόχο την ευημερία του 
κόσμου σ’ όλο τον πλανήτη. 

Π: Αυτή είναι μια πλαστή ειδυλλιακή εικόνα μιας θεωρίας της 
απάτης, την οποία σχεδίασαν και εκτέλεσαν με αριστοτεχνικό τρόπο 
οι τραπεζίτες, οι κερδοσκόποι και οι νεοαποικιακές δυνάμεις που 
στηρίζουν τη δύναμή τους στην εκμετάλλευση των μικρών και 
αδύναμων λαών. 

Περιμένουν την ευνοϊκή και κατάλληλη στιγμή. Η κατάρρευση 
των σοσιαλιστικών καθεστώτων, των οποίων οι θεωρητικές βάσεις 
της ύπαρξής τους στηριζόταν στο κοινωνικό κράτος και στην 
ευημερία των εργαζομένων, αποτέλεσε την αφετηρία για την 
υλοποίηση των σχεδίων των προφητών της παγκοσμιοποίησης. 
Κατάφεραν, σε μια δύσκολη μεταρρυθμιστική πορεία της τότε 
Σοβιετικής Ένωσης, για να απελευθερωθεί από το τυραννικό 
σφιχταγκάλιασμα του σταλινισμού, να συντελέσουν στην  κατάληψη 
της εξουσίας από μεθύστακες και διεφθαρμένους γραικύλους (ας μου 
επιτραπεί ο όρος σαν γενικευμένη και ευρύτερη έννοια), όπως ήταν ο 
Μπόρις Γιέλτσιν. Ήταν ο «κατάλληλος» επιλεγμένος από τις δυτικές 
Μεγάλες ∆υνάμεις ηγέτης μιας μεγάλης χώρας η οποία, με το 
πρόσχημα της ελευθερίας / ασυδοσίας και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, θα ‘πρεπε να διαλυθεί, για να μην υφίσταται 
μελλοντικά, σαν αντίπαλο δέος, στην κερδοσκοπική βουλιμία των 
Η.Π.Α. και των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. 
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Το γεγονός είναι πως τα σχέδιά τους ανατράπηκαν, σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα, από το «καλό παιδί» του Γέλτσιν, τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό το «παιδί», σαν παλιός πράκτορας της ΚΑ. 
ΓΚΕ. ΠΕ. ήξερε όλα τα μυστικά των Υπηρεσιών της ∆ιεθνούς 
Αντικατασκοπίας και φυσικά της C.I.A. και της Intelligence Service. 
«Πουλούσε» αφέλεια, αθωότητα και φιλοαμερικανισμό δίπλα στον 
μεθύστακα προστάτη του. Είχε μεταβληθεί σε τέλειο χαμαιλέοντα. 
Όταν οι Αμερικάνοι ξύπνησαν ήταν πια αργά. Σε μια εικοσαετία η 
Ρωσία μεταβλήθηκε και πάλι σε παγκόσμια δύναμη. 

Ε: Γιατί, παππού, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 
διευκόλυνε τα σχέδια των οργανωτών της παγκοσμιοποίησης; 

Π: Ο σοσιαλισμός, ως πολιτικοοικονομική και κοινωνική θεωρία, 
βασίζεται στο αξίωμα της αποφυγής της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων από το μεγάλο κεφάλαιο, σ’ ένα διευρυμένο διεθνιστικό 
πλαίσιο. Συνεπώς, όταν με την κατάρρευση των καθεστώτων της 
Ανατολικής Ευρώπης, δόθηκε η ευκαιρία στους προπαγανδιστές της 
νεοφιλελεύθερης οικονομίας να αποδομήσουν, με την αριστοτεχνική 
προπαγάνδα τους, όλα τα θεωρητικά στοιχεία του κοινωνικού 
κράτους, οι λαϊκές μάζες ήταν πλέον εύκολο να μετατραπούν από 
συνειδητοί πολίτες σε εξαχρειωμένους καταναλωτές. Ήταν η 
κατάλληλη στιγμή ο σοσιαλιστικός διεθνισμός να ταυτιστεί με την 
παγκοσμιοποίηση, ως το μοναδικό μέσο για την ευημερία των λαών 
όλου του κόσμου. Οι κερδοσκόποι κατάφεραν πλέον ν’ απαξιώσουν 
όλες τις θεμελιώδεις αρχές του κοινωνικού κράτους, θεοποιώντας την 
ασύδοτη αγορά και το κέρδος, κάτω από τον ψεύτικο μανδύα ενός 
θεωρητικού ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ στην πραγματικότητα το 
παιχνίδι το οριοθετούν οι πολυεθνικές και τα καρτέλ που 
διαμορφώνουν τις τιμές της Αγοράς.  

Ε: ∆εν μπορώ όμως να καταλάβω πώς κατάφεραν οι 
κεφαλαιοκράτες να ταυτίσουν τον σοσιαλιστικό διεθνισμό με την 
παγκοσμιοποίηση της νεοφιλελεύθερης οικονομίας και κοινωνίας! 

Π: Ο πυρήνας της παγκοσμιοποίησης, θεωρητικά και πρακτικά, 
βρισκόταν ήδη στις Η.Π.Α. Στη ∆υτική Ευρώπη, μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε αναπτυχθεί ένα ιδανικό πρότυπο του 
φιλελεύθερου, δημοκρατικού και κοινωνικού κράτους. Είχε τα βασικά 
χαρακτηριστικά του δημοκρατικού σοσιαλισμού, χωρίς τις 
στρεβλώσεις του μαρξιστικού σταλινισμού που είχε επικρατήσει στη 
Σοβιετική Ένωση και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι πολιτικοί και οι 
διανοούμενοι που γαλουχήθηκαν με τα μαρξιστικά διεθνιστικά 
πρότυπα πίστεψαν, στη θεωρητική ιδεολογική τους προσέγγιση, πως 
η παγκοσμιοποίηση θα ήταν μια νέα μορφή ευημερίας των λαών και 
ειδικότερα των εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο. Αυτό φυσικά μόνο 
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ως θεωρία! Στην πράξη όλοι είχαν καταλάβει τη νέα πορεία των λαών 
προς την ανισότητα και την εκμετάλλευση και βιάστηκαν να 
ενταχθούν «στο σύστημα» για να προσφέρουν, με τεράστια 
ανταλλάγματα, τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε μια νέα 
κοσμοθεωρία, η οποία δεν είχε καμιά σχέση με την ιδεολογία και τα 
πιστεύω τους. Εδώ και χρόνια πίστευα και τό ‘γραφα, πως η 
παγκοσμιοποίηση επικράτησε τόσο γρήγορα στην Ευρώπη αλλά και 
σ’ όλο τον κόσμο, γιατί οι προφήτες της, στυγνοί κερδοσκόποι, 
πολεμοκάπηλοι και γνωστοί τυχοδιώκτες της παγκόσμιας πολιτικής 
σκηνής, χρησιμοποίησαν με πολύ έξυπνο τρόπο τους περισσότερο 
ευφυείς και ιδιαίτερα ταλαντούχους πρώην μαρξιστές / διεθνιστές για 
να πείσουν και να αποκοιμίσουν ή πιο σωστά, για ν’ αποβλακώσουν 
τις μάζες. 

Ε: Αυτοί οι πολιτικοί και διανοούμενοι, είναι τυχοδιώκτες και 
προδότες; … 

Π: Είναι τέτοιοι που λες παιδί μου, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει απαλειφθεί απ’ το ελληνικό και το ευρωπαϊκό λεξιλόγιο η λέξη 
προδοσία… Σήμερα μπορείς να χαρακτηρίζεις αυτούς τους 
πεμπτοφαλαγγίτες «άτομα με ιδεολογικές αντιρρήσεις ή 
αμφισβητήσεις» σε θεμελιώδη και βασικά υπαρξιακά εθνικά και 
κοινωνικά προβλήματα, αλλά όχι προδότες… Οι προστάτες τους που 
ελέγχουν όλα τα μέσα επικοινωνίας και τις δομές παιδείας και 
εκπαίδευσης των λαών, θα σε χαρακτηρίσουν αμέσως ακροδεξιό ή 
σταλινικό. 

Τώρα, μετά την οικονομική κρίση του 2009 / 2010 που η χώρα 
μας οδηγήθηκε έντεχνα από τους κερδοσκόπους σε καθεστώς 
υποτέλειας που θυμίζει αγγλοσαξονικό προτεκτοράτο της παλιάς 
αποικιοκρατικής σχολής, άνοιξαν κάποια στόματα για να ψελλίζουν 
αλήθειες που αναφέρονται σε θεμελιώδη εθνικά και κοινωνικά 
θέματα… Για πρώτη φορά, μετά την πτώση της χούντας, άρχισαν 
αρκετοί πλέον ν’ απορούν για τον τρόπο που τοποθετήθηκαν σε 
θέσεις / κλειδιά από το παγκοσμιοποιημένο σύστημα των 
«προοδευτικών δωσίλογων», παλιοί μαρξιστές με σκοπό να 
αποδομήσουν όλα τα εθνικά χαρακτηριστικά του λαού μας. 
Άνθρωποι με ηχηρά ονόματα, διατυμπανιζόμενη σοσιαλιστική, δήθεν, 
ιδεολογία και πολλές φορές, με παραποιημένους τίτλους σπουδών, 
επιδιώκουν ν’ αλλάξουν την ιστορία μας και να κατεδαφίσουν τα 
ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του λαού μας… Ακόμα και στην 
εκπαίδευση, που με τους δασκάλους και καθηγητές της ήταν πάντα 
στην πρωτοπορία των εθνικών αγώνων, εμφανίστηκαν ηγέτες που 
προσπαθούν να ισοπεδώσουν ότι ακόμα έμεινε όρθιο…  

Αυτές τις μέρες υπήρξαν διαμαρτυρίες και δημοσιεύματα για τον 
πρόεδρο της διδασκαλικής ομοσπονδίας, ο οποίος υποστήριξε τις 
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αντεθνικές θέσεις μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου σε τηλεοπτική 
εκπομπή και θεωρεί «επιζήμια» την ύπαρξη εθνικών ελληνικών 
συμβόλων στα σχολεία, στα δικαστήρια κ.λπ. Πώς σκαρφάλωσε «με 
δημοκρατικές διαδικασίες» αυτός ο «πρόεδρος» σ’ ένα πόστο / 
θεμέλιο της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων! Πώς διατηρούνται, για 
χρόνια και από διαφορετικές κυβερνήσεις, πρώην μαρξιστές σε καίρια 
πόστα του υπουργείου παιδείας, οι οποίοι προσπαθούν ν’ αλλάξουν 
την ελληνική ιστορία με φανερές αλλά και κρυφές χρηματοδοτήσεις 
από κέντρα του παγκοσμιοποιημένου συστήματος των λαών και 
ιδίως του συστήματος Κίσινγκερ, για το οποίο παιδί μου σου έχω 
μιλήσει εκτενέστερα τον περασμένο χρόνο! 

Ε: ∆εν μπορώ να πιστέψω πως όλοι οι Ευρωπαίοι και Έλληνες 
προοδευτικοί διανοούμενοι παίζουν συνειδητά και με αμοιβές, σαν 
κοινοί προδότες, το παιχνίδι των κέντρων της παγκοσμιοποίησης… 

Π: Έχεις δίκιο παιδί μου!... ∆εν θα πρέπει να τους βάζουμε 
όλους στο ίδιο τσουβάλι… Προχθές, στα μέσα του Ιούνη, μια 
εφημερίδα είχε δημοσιεύσει άρθρο που με δικαιώνει απόλυτα… 
Πρώτη φορά διαβάζω στον ελληνικό τύπο γι’αυτό το ρόλο κάποιων 
προοδευτικών διανοουμένων, ενώ στην ιδιωτική τηλεόραση, απόλυτα 
ελεγχόμενη από το «σύστημα», δεν είναι εύκολο ν’ ακούσουμε κάτι 
παρόμοιο… 

Ε: Τι γράφει η εφημερίδα; 
Π: Η γενική αποδόμηση του κοινωνικού ευρωπαϊκού κράτους 

από τους οργανωμένους αγγλοσάξονες κερδοσκόπους που τους 
ονόμασαν «Αγορά» και τα τσιράκια τους, στην Ευρώπη, άρχισε με 
ένα στημένο παιχνίδι και πειραματόζωο την Ελλάδα… Σιγά σιγά τα 
λουριά για τους εργαζόμενους και τις φτωχές λαϊκές μάζες άρχισαν να 
σφίγγουν μεθοδικά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης… Η 
εφημερίδα διαπιστώνει πως η ευφυΐα του κατεστημένου, δηλαδή του 
«συστήματος της παγκοσμιοποίησης», έγκειται στο γεγονός πως 
εναποθέτει την κατάργηση των κοινωνικών παροχών και γενικότερα 
του κοινωνικού κράτους, σε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, οι οποίες 
ελέγχουν τα συνδικάτα και τους εργατοπατέρες τους…Μια αποδό-
μηση των κοινωνικών θεσμών από συντηρητικές κυβερνήσεις θα 
μπορούσε να προκαλέσει σε ορισμένες χώρες με δομές φανατικής 
κομματικής και πολιτικής οργάνωσης, όπως είναι η Ελλάδα, μεγάλες 
εξεγέρσεις, που πιθανόν να ισοδυναμούσαν με μικρές λαϊκές 
επαναστάσεις… Το πείραμα στην Ελλάδα πέτυχε απόλυτα και τώρα 
επεκτείνεται, δεξιά κι αριστερά, σ’ όλη την Ευρώπη… Οι 
σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, δεν 
έχουν περιθώρια ελιγμών… Οι κερδοσκόποι στρίμωξαν αυτές τις 
χώρες στο γκρεμό… Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο!... ∆εν υπάρχουν 

 12



διλήμματα!... Ή εφαρμόζεις αυτό που προστάζουν οι «Αγορές» ή 
χάνεσαι στα τάρταρα… ∆ιαλέγετε και παίρνετε! 

Ε: Οι ενσυνείδητοι και πατριώτες πολιτικοί και διανοούμενοι 
γιατί δεν αντιδρούν σ’ αυτή τη μεθοδευμένη εθνοαποδόμηση; Είναι 
βέβαιο πως όταν οι πολίτες μεταβληθούν σε άβουλη μάζα 
καταναλωτών, σε μια πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία, οι 
αλλαγές συνόρων θα είναι απλά παιχνίδια στη σκακιέρα κάποιων 
Μεγάλων ∆υνάμεων… Ήδη το παιχνίδι τους είχε επιτυχία στα 
Βαλκάνια, με τα προτεκτοράτα που ίδρυσαν διαλύοντας τη Γιουγκο-
σλαβία. 

Π: ∆ικαιολογημένη η απορία σου παιδί μου! Τώρα που πέτυχες 
στο πανεπιστήμιο και είσαι πλέον φοιτητής, ορθώνονται πολλές 
φορές μπροστά σου πολλά ερωτηματικά που σε προβληματίζουν… 
Η απορία σου έχει πολλές απαντήσεις!... 

Ε: ∆ηλαδή; 
Π: Κάποιοι φοβούνται την εξουσία του «συστήματος» και 

σωπαίνουν… Άλλοι στέκονται παράμερα βλέποντας τα τρωκτικά 
γύρω τους να πλουτίζουν, αλλά δεν μιλούν για να μη χάσουν αυτά τα 
λίγα και καθημερινά που τους προσφέρει η κομματική «φαμίλια»… Κι’ 
άλλοι, μπερδεμένοι από ιδεολογικές αγκυλώσεις, δεν μπορούν να 
καταλάβουν ότι άθελά τους παίζουν το παιχνίδι της 
παγκοσμιοποίησης… 

Ε: Ποιοι είναι αυτοί; 
Π: Αυτοί είναι οι πιστοί φανατικοί μαρξιστές ή οι αφελείς 

σοσιαλιστές που, αν και ορκισμένοι εχθροί των Αμερικανών και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίζουν το παιχνίδι των πιο σκληρών 
καπιταλιστών που αποδείχτηκαν, με την οργάνωση και το άφθονο 
χρήμα, αξιοθαύμαστοι επαγγελματίες στην υλοποίηση των στόχων 
τους. 

Ε: Με ποιο τρόπο, παππού, παίζουν αυτά τα παιχνίδια;  
Π: Οι ιδεολόγοι μαρξιστές, συνήθως άθεοι και χωρίς εθνικές 

πολιτιστικές ευαισθησίες, πιστεύουν σε μια πολυπολιτισμική 
διεθνιστική κοινωνία χωρίς διακεκριμένη εθνική ταυτότητα… Η 
παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα αλλά με διαφορετικούς 
στόχους… Έχει προσαρμόσει την τακτική της για θεσμούς που 
αποδείχτηκαν ανθεκτικοί στους διωγμούς και τα βασανιστήρια, όπως 
για παράδειγμα στο θέμα της θρησκευτικής πίστης. Ένας απ’ τους 
πολλούς λόγους αποτυχίας του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού 
της Σοβιετικής Ένωσης ήταν και η εχθρική στάση του στο θέμα της 
θρησκείας… Βασίστηκαν στις ίδιες ουτοπικές πρακτικές της Γαλλικής 
Επανάστασης, στην περίοδο της τρομοκρατίας του Ροβεσπιέρ και 
του Σεν Ζιστ. 
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Η ευφυΐα της παγκοσμιοποίησης, εκτός από τη «στράτευση» 
όπως είπαμε,  των πιο δραστήριων μυαλών της αριστεράς, 
διακρίνεται και στο πως αντικατέστησε το δόγμα της εθνικής (και 
συνεκτικής για κάθε λαό) θρησκείας με την ελκυστική ιδέα του 
πολυθρησκευτικού (και χωρίς εθνική συνοχή) κράτους. Για τον ίδιο 
λόγο επιδιώκει και την πολυεθνικότητα, όπως και η μαρξιστική 
αριστερά, γιατί εκτός από τα φθηνά εργατικά χέρια δημιουργεί ομάδες 
μειονοτήτων για να μπορεί να προβαίνει σε αναδιατάξεις συνόρων… 
Να γιατί η μαρξιστική αριστερά ρίχνει μπόλικο νερό στον τροχό που 
γυρίζει τις βαριές μυλόπετρες της νεοφιλελεύθερης σημερινής 
κεφαλαιοκρατίας. 

Ε: Με λίγα λόγια, παππού, οι πεμπτοφαλαγγίτες της 
παγκοσμιοποίησης είναι ή οι κάποιοι πληρωμένοι πρώην 
προοδευτικοί πολιτικοί και διανοούμενοι, ή οι φανατικοί ιδεαλιστές της 
Αριστεράς που υποβοηθούν, με τον ξύλινο λόγο τους και την 
μυωπική αρνητική κομματική τους αγκύλωση, τους πιο θανάσιμους 
εχθρούς τους, τις Η.Π.Α.,το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, να φτάσουν ευκο-
λότερα στους στόχους τους. 

Π: Όχι μόνο αυτοί!  Είναι και οι συντηρητικοί, οι λεγόμενοι 
δεξιοί, που έχουν ζωτικά συμφέροντα από την κυριαρχία της 
παγκοσμιοποίησης, όπως οι τραπεζίτες, οι χρηματιστές, οι 
πολυεθνικές εταιρείες…Είναι επίσης και κάποιοι ιδεολόγοι «εθνικό-
φρονες» που ταυτίζουν την Ελευθερία με το Νεοφιλελευθερι-
σμό…Αυτοί έχουν τις ίδιες ιδεολογικές αγκυλώσεις με τους 
μεταλλαγμένους αριστερούς, αλλά δεν μπορούν να πείσουν τις 
πλατειές λαϊκές μάζες. 

Θα ήταν όμως παράλειψη να μην αναφερθούμε στο ρόλο της 
Πατριωτικής Αριστεράς… Αυτοί έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους και 
υψώνουν τη φωνή τους για ν’ αποκαλύψουν τις παγίδες των 
κερδοσκόπων… Όμως αυτή η φωνή χάνεται μέσα στο λαβύρινθο των 
σκοτεινών συμφερόντων των μεγιστάνων της τηλεόρασης και των 
έντυπων μέσων ενημέρωσης… 

Ε: Έχω υπόψη μου τις συνεχείς καταγγελίες του Μίκη 
Θεοδωράκη, για τους κινδύνους που περιτριγυρίζουν την πατρίδα και 
την ύποπτη σιωπή των Μ.Μ.Ε.  Αυτός ο παλιός μαρξιστής κι’ 
επαναστάτης, που αντιμετώπισε πολλές φορές το θάνατο σε 
οδοφράγματα ή φυλακές, τώρα, στα ογδονταπέντε του χρόνια, τολμά 
να υψώσει τη φωνή και να προειδοποιήσει το λαό για τους εθνικούς 
και κοινωνικούς κινδύνους που παραμονεύουν. «Η σπίθα» του, μια 
κίνηση ανεξάρτητων από κομματικές διασυνδέσεις πολιτών, επιδιώκει 
την αφύπνιση όλων όσων προβληματίζονται με τα σοβαρά θέματα 
που ταλανίζουν την πατρίδα μας. Εγώ θα περίμενα πως μια τέτοια 
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κίνηση, θα την επιχειρούσε πολύ πριν ο λεγόμενος πνευματικός 
κόσμος της χώρας…Οι κρατικοδίαιτοι πνευματικοί ταγοί σωπαίνουν!     

Π: Υπάρχουν κι άλλοι πολλοί σοσιαλιστές / μαρξιστές σαν κι 
αυτόν, που το «σύστημα» εμποδίζει, με τα μέσα που διαθέτει και τους 
ανθρώπους που το υπηρετούν, ν’ ακουστεί ο λόγος τους απ’ τις 
πλατειές μάζες… Τους χαρακτηρίζουν γραφικούς… Η ενημέρωση 
παραδόθηκε οριστικά στους πρίγκιπες της παγκοσμιοποίησης και 
μεταμορφώθηκε σε έντεχνη «δημοκρατική αλλά γκεμπελικής μορφής 
προπαγάνδα»… Υπάρχει μια λεκτική αντίφαση σ’ αυτό το 
χαρακτηρισμό, αλλά μην απορείς αγόρι μου… Η σημερινή κοινωνία 
χαρακτηρίζεται από αμέτρητες τέτοιες ακατανόητες αντιφάσεις…     

Θα πρέπει να καταλάβεις πως αυτή δεν είναι η παλιά 
δημοκρατία που, εμείς οι γεροντότεροι, την είδαμε να δημιουργείται 
σιγά σιγά μέσα από τα αποκαΐδια που άφησε ο Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Είναι το «κάτι άλλο» που η σημερινή γενιά μόλις τώρα 
άρχισε ν’αντιλαμβάνεται…Είναι ένας άλλος «Λεβιάθαν» με τα ίδια 
εξουσιαστικά χαρακτηριστικά της εποχής του Χομπς και αποτελεί 
εφαρμογή και προέκταση της Επικούρειας Φιλοσοφίας για τα ποταπά 
κίνητρα που κατευθύνουν και καθοδηγούν την ανθρώπινη φύση. Μια 
φύση που διεγείρεται από το ένστικτο και τις πρωτόγονες 
παρορμήσεις για την ατομική ηδονή και ωφέλεια (κέρδος). 

Αυτό το τέρας της (παγκοσμιοποιημένης) απόλυτης εξουσίας 
μας το παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο ο Χομπς, πολλούς αιώνες 
πριν εμφανισθεί με τη σημερινή του μορφή: 

« Να, λοιπόν η γένεση του μεγάλου Λεβιάθαν, του Θνητού 
εκείνου Θεού στον οποίο χρωστούμε, μετά τον Αθάνατο Θεό, την 
Ειρήνη και τη ∆ιακυβέρνησή μας ».  

Αν συμπληρώνοντας τη ρήση του Χομπς μιλούσαμε για την 
«Παγκόσμια ∆ιακυβέρνησή μας», θα διαπιστώναμε αμέσως πως ο 
τερατώδης Λεβιάθαν είναι ένα γέννημα και θρέμμα της εποχής μας. 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως ζει και βασιλεύει στο σωτήριο έτος 
2010 !   
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ΙΙ.       Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί στο στόχαστρο 
 
Ε: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παππού, τι κάνει; Πώς προστα-

τεύει τους Ευρωπαϊκούς λαούς από τέτοιους κινδύνους; 
Π: Η Ε.Ε. ξεκίνησε ως Ε.Ο.Κ. με το όραμα της οικονομικής και 

πολιτικής Ένωσης των λαών της Ευρώπης και κατάντησε ένα 
συνονθύλευμα εθνικιστικών και κερδοσκοπικών τάσεων και ομάδων, 
που σιγά σιγά αποδόμησε απόλυτα το κοινωνικό ευρωπαϊκό κράτος 
που δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι σκαπανείς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) 
είχαν ονειρευτεί μια Ευρώπη, με ενιαία σύνορα, κοινό νόμισμα, κοινό 
στρατό και ασφάλεια, κοινό επίπεδο ζωής των ευρωπαίων πολιτών 
και κοινή πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση. Σήμερα φτάσαμε να 
έχουμε ένα κοινό νόμισμα και γύρω του να στροβιλίζονται εθνικιστικές 
επιδιώξεις και κερδοσκοπικές ίντριγκες, με σκοπό να ωφεληθεί ένα 
μέλος / κράτος εις βάρος άλλων κρατών. 

Η κοινοτική αλληλεγγύη, τόσο σε εθνικά θέματα, όσο και σε 
οικονομικά, κατάντησε μια κενή, χωρίς περιεχόμενο, λέξη… Όπως 
πάμε βαδίζουμε σε μια τυπική Ένωση αλληλοϋποβλεπόμενων 
«εταίρων», ή σε μια εξελισσόμενη (όπως έδειξαν τα γεγονότα της 
οικονομικής κρίσης κατά τη διάρκεια του 2010) Γερμανική Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα… Ακόμα, με τη Μεγάλη Βρετανία ν’αντιδρά συνεχώς σε 
κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης της ενοποίησης και την είσοδο στην 
ΕΕ χωρών που είναι δουλικά δεμένες στο αγγλοσαξονικό άρμα, 
όπως η Πολωνία, η Τσεχία, οι Βαλτικές χώρες κ.α. αλλά και με την 
τυχόν μελλοντική ένταξη της Τουρκίας, θα είναι αφέλεια να μιλάμε 
πλέον για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική…           

Πριν από μερικά χρόνια, ο γάλλος ιστορικός Max Gallo, 
φανατικός πολέμιος της τουρκικής ένταξης στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια, υποστήριζε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω απ’ αυτές τις 
συνθήκες είναι ετοιμοθάνατη και το μοιραίο είναι προκαθο-
ρισμένο…Οι εξελίξεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις του… 

Η διεύρυνση της Ε.Ε. επί ελληνικής προεδρίας (κυβέρνηση Κ. 
Σημίτη) με δέκα νέα κράτη / μέλη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, 
ήταν μια επιτυχημένη κίνηση των αγγλοσαξόνων και ιδιαίτερα των 
Η.Π.Α., για να ταφεί οριστικά το όνειρο των σκαπανέων της Ε.Ο.Κ. 
για μελλοντική πολιτική ενοποίηση. 

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης οι Η.Π.Α. κατάφεραν 
να διεισδύσουν και να ελέγξουν τα πρώην κομμουνιστικά κράτη, σε 
τέτοιο βαθμό υποτέλειας, ώστε ένα από τα γεράκια του Λευκού 
Οίκου, ο υπουργός άμυνας Ράμσφελντ, να μιλήσει για τη «Νέα 
Ευρώπη».  Αυτή η Νέα Ευρώπη της υποτέλειας, απόλυτα 
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ελεγχόμενη από τις Η.Π.Α., θα μπορούσε να αναβαθμιστεί με 
χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων, αλλά ταυτόχρονα ν’ 
αποτελέσει νάρκη στα πολιτικά σχέδια της Ε.Ε. για πολιτική και 
στρατιωτική Ένωση. 

Οι σκοποί των Η.Π.Α. επιτεύχθηκαν σταδιακά, αφού πρώτα 
κατάφεραν να τοποθετήσουν, με την επιρροή, τις υποδείξεις και την 
επίδειξη (όταν χρειαζόταν) γκανγκστερικού τύπου δυναμικές πιέσεις, 
δικά τους πρόσωπα σε ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς οργανισμούς. 
Ήδη από την περίοδο της προεδρίας Μπους του πρεσβύτερου και 
του Μπιλ Κλίντον, είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά της Ε.Ε. και 
του Ν.Α.Τ.Ο. πρώην «επαναστάτες μαρξιστές» σαν το Χ. Σολάνα ή 
πολιτικοί σαν τον Τόνι Μπλερ, «πιστά σκυλάκια» του Λευκού Οίκου, 
αλλά που ενέπνεαν εμπιστοσύνη στις λαϊκές μάζες λόγω της 
«σοσιαλιστικής» κομματικής τους ιδεολογικής ταυτότητας. 

Είναι παραπάνω από βέβαιο πως πρώτος πρόεδρος της Ε.Ε. 
δεν θα ήταν ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι αλλά ο εκλεκτός των Η.Π.Α., ο 
πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ευτυχώς, συμπτωματικά, είχε 
αρχίσει εκείνες τις μέρες στην Αγγλία η έρευνα, από Ανεξάρτητη 
Επιτροπή, για τον επαίσχυντο ρόλο του Μπλερ στον πόλεμο του Ιράκ 
κι έτσι η Ευρώπη γλίτωσε (ίσως προσωρινά!) απ’ αυτή τη βδελυρή 
«λίγδα». 

Η αποδόμηση των θεμελιωδών ιδρυτικών αξιών της Ε.Ε. είχε 
αρχίσει μεθοδικά και στρατηγικά μελετημένη. Το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν 
είχε πια λόγο ύπαρξης, μετά τη διάλυση του κομμουνιστικού 
Συμφώνου της Βαρσοβίας, διατηρήθηκε και ενδυναμώθηκε, 
πετώντας στα σκουπίδια κάθε ιδέα δημιουργίας ευρωπαϊκού 
στρατού. Έτσι, μεταμορφώθηκε σε στρατό «σταυροφόρων της 
ελευθερίας!». 

Πριν από το 2004 είχαν αρχίσει οι συζητήσεις και οι σχεδιασμοί 
για το ευρωπαϊκό σύνταγμα. Οι δεκαεφτά, τότε, χώρες θα μπορούσαν 
να θέσουν τις βάσεις ενός τέτοιου συντάγματος. 

Οι Η.Π.Α. κατάφεραν, με την πέμπτη φάλαγγά τους, να γίνει η 
διεύρυνση πριν από οποιαδήποτε οργανωτική προσπάθεια των 
χωρών μελών για πολιτική ένωση. Από εδώ και πέρα, με 27 μέλη, τα 
μισά σχεδόν από τα οποία ελέγχονταν από τις Η.Π.Α., η Ε.Ε. θα 
μεταβαλλόταν σε μια «παρέα» με μοναδικό στόχο μια κοινή 
νομισματική πολιτική. Αλλά και σ’ αυτό το σημείο οι Η.Π.Α. είχαν 
στήσει καλά την παγίδα τους για να υποσκάψουν το κύρος του ευρώ 
και να ανακτήσει το δολάριο την παλιά αίγλη του. Τα παιχνίδια τους 
είναι πλέον γνωστά σ’ όλους! 

Η Ελλάδα, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταγόνα στον ωκεανό 
της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας, θα ήταν η αιτία της «πιο 
επικίνδυνης οικονομικής κρίσης». Άλλωστε, αποτελούσε το ιδανικό 
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ανοργάνωτο κράτος μέσα στην Ευρωζώνη, μ’ ένα τεράστιο έλλειμμα, 
μια κρατική μηχανή τελείως αποδιοργανωμένη και διεφθαρμένη, αλλά 
και με άνευρους και οσφυοκάμπτες πολιτικούς που αντιδρούν πάντα 
δουλικά και από τις μακροχρόνιες επικύψεις έκαναν «διπλωματική 
καμπούρα». 

Τα φερέφωνα των κερδοσκόπων στην Ελλάδα και σ’ όλη την 
Ευρώπη, σχεδόν μας έπεισαν πως το δημόσιο χρέος της χώρας μας 
θα ήταν η αιτία για την καταστροφή των οικονομιών όλου του κόσμου. 
Έπρεπε να περάσουν μερικοί μήνες, με την εφαρμογή αντικοι-
νωνικών μέτρων στην Ελλάδα, τα οποία δεν εφαρμόστηκαν ούτε 
στην ούλτρα κεφαλαιοκρατική Αμερική, για να φανεί το παιχνίδι των 
συνασπισμένων κερδοσκόπων (χρηματιστές, οίκοι αξιολόγησης, 
αγγλοσαξονικές και γερμανικές εφημερίδες, βαρύγδουπα ονόματα 
οικονομολόγων της ρεμούλας, πολιτικοί της Ε.Ε. κ.α.) για να 
πλουτίσουν από την υποτίμηση του Ευρώ. 

Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, τον Ιούνιο του 2010, έγραφαν πως 
οι «μάσκες των κερδοσκόπων είχαν πέσει», αλλά τίποτα πλέον δεν 
θα ήταν όπως πριν. Η πορεία της πολιτιστικής και κοινωνικής 
αποσύνθεσης των ευρωπαϊκών κρατών θα ήταν, από εδώ και πέρα, 
μη αναστρέψιμη. Οι Η.Π.Α. και οι αγγλοσάξονες τραπεζίτες, με τη 
σύμπραξη της ωφελημένης, από την οικονομική κρίση, Γερμανίας, 
είχαν επιτύχει απόλυτα τους στόχους τους. 

Είδαμε όλοι μας τον απόλυτο θρίαμβο επικράτησης στην 
Ευρώπη ενός απάνθρωπου, αντικοινωνικού και τυχοδιωκτικού 
μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης. Οι επόμενες γενιές, η δική σου 
αγόρι μου και οι γενιές μετά από σένα, θα ζήσουν σε μια κοινωνία 
στην οποία θα έχουν θεοποιηθεί οι οικονομικοί δείκτες και οι 
διακυμάνσεις των χρηματιστηρίων, αλλά ο Άνθρωπος θα είναι το 
απόλυτο μηδενικό. Αυτή είναι η ζούγκλα της νεοφιλελεύθερης και 
παγκοσμιοποιημένης μονεταριστικής κοινωνίας, την οποία 
δημιούργησαν τα γεράκια της πιο σκληρής κεφαλαιοκρατίας και τα 
μεταλλαγμένα αφεντικά της ευρωπαϊκών κρατών.  

Ε: Αυτή την Ευρώπη ονειρεύτηκαν οι ευρωπαίοι πολίτες; Τι 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε; 

Π: Έχουμε την Ένωση των κερδοσκόπων των Η.Π.Α., του Σίτυ 
του Λονδίνου, της γερμανικής Ντόιτσεμπανκ, τα τσιράκια τους στους 
οίκους αξιολόγησης, όπως η Μούντι’ς, η Στάνταρ εντ Πουρς, η Φιτς, 
τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες όπως η Γκόλντμαν Σακς κ.α. Μαζί 
τους και τα φερέφωνά τους, «οι διαδοσίες του Λονδίνου», όπως 
εύστοχα χαρακτήρισε αρθρογράφος αθηναϊκής εφημερίδας, στις 
αρχές Ιουνίου αυτού του χρόνου, τους αγγλοσάξονες που 
αγωνίζονται για να επιτύχουν την πτώχευση της Ελλάδας, να 
«γονατίσουν» το Ευρώ και να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
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ένα συνονθύλευμα αλληλοϋποβλεπόμενων «εταίρων». Να, σ’ αυτή 
την Ευρώπη οδηγούμαστε, ενώ όλοι μας ονειρευτήκαμε μια Ευρώπη 
των Λαών. Ίσως οι εξελίξεις από απρόβλεπτα γεγονότα, στο μέλλον, 
να με διαψεύσουν…Μακάρι !... 
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ΙΙΙ.     La république  bananiére:  
    Η σύγχρονη ευρωπαϊκή μπανανοδημοκρατία 
 
Ε: Όμως, παππού, η πίστη στην ιδέα της δημοκρατίας, δεν 

αποτελεί ασπίδα προστασίας των ευρωπαϊκών θεσμών; 
Π: Ποιας δημοκρατίας! Η σημερινή δημοκρατία της μπανάνας, 

ένας όρος που φέτος χρησιμοποιήθηκε συχνά από τους γάλλους 
δημοσιογράφους, αποτελεί ένα αραχνιασμένο είδωλο της αρχαίας 
ελληνικής δημοκρατίας… Η σύγχρονη δημοκρατία της διαφθοράς και 
της ανασφάλειας των πολιτών, έχει μετατραπεί σε φιδοφωλιά 
αναρχίας των περιθωριακών ομάδων πίεσης και ταυτόχρονα σ’ ένα 
σύστημα στυγνής κι απάνθρωπης κεφαλαιοκρατίας που 
εκμεταλλεύεται τις λαϊκές μάζες. Η αρχαία δημοκρατία προστάτευε, με 
άτεγκτους και σκληρούς νόμους τους πολίτες… Η σημερινή μετέβαλε 
τους πολίτες σ’ ένα κοπάδι από φοβισμένα πρόβατα… Χρειαζόμαστε 
μια νέου τύπου δημοκρατία! 

Ε: Τι είδους δημοκρατία θα είναι αυτή; 
Π: Μια δημοκρατία ελευθερίας και δικαιοσύνης, με σεβασμό 

στον πολίτη, η οποία όμως θα έχει τη δύναμη και τη θέληση να 
αυτοπροστατευθεί… Όχι μόνο από τους εξωτερικούς κινδύνους, αλλά 
και από τους κινδύνους αποδόμησης των θεσμών συνοχής της 
κοινωνίας και του έθνους… Η ουσιαστική δημοκρατία δεν είναι μόνο 
φραστικές διακηρύξεις ελευθερίας, ισότητας ή δικαιοσύνης, αλλά και 
η δημιουργία, στην πράξη, θεσμών απόλυτης προστασίας του πολίτη 
από το έγκλημα και την οικονομική εκμετάλλευση, αλλά και η 
διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας… ∆εν υπάρχει δημοκρατία, αν 
δεν υπάρχει ήθος και αγάπη για την πατρίδα… ∆εν μιλάμε ούτε για 
σοβινισμό, ούτε για ρατσισμό… Ο πατριωτισμός είναι μια αγάπη για 
την πατρίδα, που οδηγεί σε οράματα αναδημιουργίας, οικονομικής 
ανάπτυξης, σεβασμού των πολιτιστικών αξιών του έθνους… Είναι μια 
δύναμη που οδηγεί τα έθνη στην πρόοδο και στην ευημερία, όταν 
συνοδεύεται από ειρηνικούς στόχους αλλά και τη θέληση να 
προστατεύσει τα εθνικά και κυριαρχικά συμφέροντα της πατρίδας. 

Ε: Τα ίδια λένε και οι πολιτικοί! Λόγια!.. Όμορφα λόγια! 
Π: Έχεις δίκιο παιδί μου… Με τη διαφορά πως οι πολιτικοί, με 

τη δύναμή τους ως εκπρόσωποι ενός έθνους, έχουν τη δυνατότητα 
να νομοθετούν και να επιβάλουν την υλοποίηση των εξαγγελιών και 
υποσχέσεων… Μπορούν τα λόγια να τα κάνουν πράξη… Γιατί 
λοιπόν, δεν δημιουργούν μια πραγματική δημοκρατία ελευθερίας και 
ίσων ευκαιριών; 

Ε: Γιατί; 
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Π: Γιατί υπηρετούν μια δημοκρατία συμφερόντων, ένα σύστημα 
δημαγωγίας και διαφθοράς… 

Ε: Όλοι;  
Π: Οι περισσότεροι! Αυτοί κυριαρχούν, γιατί σε πανευρωπαϊκό 

και θα λέγαμε σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της παγκοσμιοποίησης, 
δημιούργησαν ένα ολόκληρο σύστημα απατηλής δημοκρατίας, στο 
οποίο οι λαϊκές μάζες φαινομενικά ασκούν την εξουσία αλλά στην 
πράξη αντιμετωπίζονται από τους κυβερνώντες ως αριθμοί 
κερδοσκοπικών παιχνιδιών… Ο Άνθρωπος δεν είναι πλέον μια 
ύπαρξη με όνειρα, συναισθήματα, κοινωνικές ευαισθησίες, 
οικογενειακές επιδιώξεις για ευτυχισμένη ζωή… Είναι ένας απλός 
καταναλωτής, ένας αριθμός, που το «σύστημα» μπορεί να σβήσει 
χωρίς οίκτο, μέσα στη ζούγκλα των κερδοσκοπικών παιχνιδιών… 
Ανεργία, φτώχεια, διάλυση του κοινωνικού κράτους, εκρήξεις 
πολέμων, πτωχεύσεις κρατών, όλα μα όλα εντάσσονται σε μια 
μελετημένη προσπάθεια για να συσσωρευθεί πλούτος στα χέρια 
αδίστακτων χρηματιστών και σε στελέχη (golden boys) πολυεθνικών 
εταιρειών. Με το ζόρι προσπαθούν να «εμφυσήσουν δημοκρατικά 
ιδεώδη» σε κράτη πολιτιστικά ανέτοιμα να δεχτούν αυτό το σύστημα 
διακυβέρνησης… Κι όταν το κατορθώσουν, προσπαθούν να το 
«εκπολιτίσουν» με τη δημιουργία μιας κίβδηλης ανάπτυξης που 
βασίζεται στην υπερχρέωση και το δανεισμό… Κι ακολουθεί η 
πολιτική εξάρτηση με μια νέου είδους οικονομική, πλέον, 
αποικιοκρατία. Αυτό το είδος μείωσης της εθνικής κυριαρχίας το 
είδαμε και στον τόπο μας αυτόν τον καιρό… Κανένας υπουργός δεν 
μπορεί να λάβει ουσιαστικής μορφής οικονομικές αποφάσεις, αν 
πρώτα δεν εξασφαλίσει τη συναίνεση των δανειστών του… Να, παιδί 
μου τα προτεκτοράτα της νέας αποικιοκρατίας! 

Ε: Σάμπως, παππού, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα γίνεται 
χώρα της καρπαζιάς;… Από την εποχή της επανάστασης του 1821 
και ως τις μέρες μας, η δουλοπρέπεια της πολιτικής και πνευματικής 
ηγεσίας του τόπου μας, είναι η αιτία της υποτέλειας και της 
εκμετάλλευσης του πλούτου μας από τις Μεγάλες ∆υνάμεις… 

Π: Αντί τα μαθήματα του παρελθόντος να μας συνετίσουν, τα 
αποσιωπούμε επιμελώς… Κάποιοι δημαγωγοί που ελέγχουν την 
πολιτική και πνευματική ζωή του τόπου, μας παραμυθιάζουν με 
φληναφήματα για τα ιδεώδη της δημοκρατίας, για τους αγώνες της 
ελευθερίας, για την ισότητα και τη δικαιοσύνη ή για τα μαύρα χρόνια 
της κατοχής, της δικτατορίας, των βασανιστηρίων και αμέτρητα άλλα 
ιδεολογήματα που δικαιολογημένα συγκινούν τις μάζες, αλλά στην 
πράξη οδηγούν τη χώρα σε αντίθετη πορεία… Η πολιτική και 
οικονομική εξάρτηση από Μεγάλες ∆υνάμεις ή αδίστακτους 
κερδοσκόπους, είναι η χειρότερη μορφή τυραννίας…Είναι μια άλλη 
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μορφή Χούντας… Ο δανειστής γίνεται σκληρός κι απάνθρωπος 
δυνάστης, αν και μπροστά στους προβολείς της δημοσιότητας 
χαμογελά καλοσυνάτα… Είναι σαν την περίοδο της δεκαετίας του ’50 
που οι «σύμμαχοί μας» Αμερικανοί μας βοηθούσαν, με το αζημίωτο, 
και μας έφτυναν ή μας χαστούκιζαν. 

Ε: Μας χαστούκιζαν; 
Π: Μην απορείς, εγγονέ μου! Σου είπα, ήδη, πως θεωρώ το 

δανειστή ένα είδος κυρίαρχου δυνάστη και κατακτητή… Οι Αμερικάνοι 
μας «βοήθησαν», μετά τον εμφύλιο πόλεμο, στέλνοντας ειδικούς 
οικονομικούς συμβούλους, όπως σήμερα το ∆ιεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει κάποιους «εξπέρ» του 
τραπεζικού κατεστημένου, στους οποίους οι υπουργοί μας κάνουν 
τεμενάδες, όπως άλλοτε οι ραγιάδες στους μπέηδες… Τότε ένας απ’ 
αυτούς τους συμβούλους, ο Πόρτερ, χαστούκισε τον υπουργό 
Στέφανο Στεφανόπουλο, γιατί διατύπωσε κάποιες διαφωνίες ως προς 
την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που εισηγούνταν οι 
Αμερικάνοι σύμβουλοι… Σήμερα, οι σύμβουλοι της διεθνούς 
κερδοσκοπίας δεν μας χαστουκίζουν… Μας προτείνουν με ευγένεια: 
ή πτώχευση της χώρας, με διακοπή της «τοκογλυφικής βοήθειας», ή 
ολοκληρωτική διάλυση του κοινωνικού κράτους, όπως το γνωρίσαμε 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο… ∆ιαλέγετε και παίρνετε!.. Οι 
οικονομικοί δολοφόνοι της C.I.A. αντικαταστάθηκαν από 
χαμογελαστούς «εταίρους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν τη 
γερμανίδα καγκελάριο, που μας φτύνει και τη λέμε κι ευχαριστώ, 
προσπαθώντας να την εξευμενίσουμε ακριβοπληρώνοντας άχρηστο 
πολεμικό υλικό… 

Ε: Οικονομικοί δολοφόνοι της C.I.A.; Τι ήταν αυτοί; ∆εν έχω 
ξανακούσει γι’ αυτό το είδος των δολοφόνων; 

Π: Είσαι ακόμα νέος και, ως φοιτητής της Γαλλικής Φιλολογίας, 
θα μπορέσεις πλέον να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου διαβάζοντας και 
ξένες εφημερίδες… Σ’ αυτό θα σε βοηθήσουν και τα πολύ καλά 
αγγλικά σου… Θα μάθεις έτσι να διαχωρίζεις το άχρηστο από το 
ωφέλιμο και ουσιαστικό. Και τώρα η απάντηση! Η υπηρεσία 
αντικατασκοπίας των Η.Π.Α. έστελνε ειδικά εκπαιδευμένους 
πράκτορές της στις, κατ’ ευφημισμόν, λεγόμενες δημοκρατίες της 
Νοτίου Αμερικής… Η πανίσχυρη Γιουνάιτεντ Φρουτ Κόμπανι, με 
μετόχους και στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης,  ανέβαζε και 
κατέβαζε με «δημοκρατικές διαδικασίες» ή πραξικοπήματα 
κυβερνήσεις, με τον ίδιο εύκολο τρόπο που κατέκλεβε απ’ τους 
ντόπιους και πουλούσε τις μπανάνες και τα άλλα εύγεστα φρούτα 
των πάμφτωχων Νοτιαμερικανών… Οι πράκτορες της C.I.A. 
υποχρέωναν τους πολιτικούς αυτών των χωρών να χρησιμοποιούν 
«για την ανάπτυξή τους» τις πολυεθνικές των Η.Π.Α. ώσπου να 
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υπερχρεωθούν και να καταστούν υποτελείς μαριονέτες της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής… Όσοι πρόεδροι ή υπουργοί 
ήθελαν ν’ ακολουθήσουν πολιτική προς το συμφέρον της χώρας 
τους, αντιμετώπιζαν τους σχεδιασμούς των αδίστακτων οικονομικών 
δολοφόνων… Άλλοτε πέθαιναν σε ανεξήγητα αυτοκινητιστικά 
δυστυχήματα, άλλοτε «έπεφταν» τα προεδρικά αεροπλάνα κι άλλοτε 
τους εύρισκαν «ξαφνικές κι ανίατες αρρώστιες». 

Τώρα τα πράγματα άλλαξαν! Οι ευρωπαϊκές μπανανο-
δημοκρατίες αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς δολοφόνους των 
αγγλοσαξονικών οίκων αξιολόγησης και της λεγόμενης ελεύθερης 
Αγοράς, με τα φερέφωνά τους (διαπρεπείς οικονομολόγους και 
έγκυρες ευρωπαϊκές εφημερίδες!) που οδηγούν τους πολίτες και τα 
κράτη στην υποτέλεια ή την αυτοκτονία και τις τράπεζες σε ευημερία, 
με κρατικά κονδύλια. Η υπερχρέωση είναι η νέα μορφή της 
«οικονομικής δολοφονίας», με στόχο την πολιτική υποταγή και την 
οικονομική εκμετάλλευση των μικρών και φτωχών λαών από τις ΗΠΑ 
ή τη «Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση».  

Ε: Και οι πολίτες, οι λαοί, γιατί δεν αντιδρούν; 
Π: Αντιδρούν αλλά κανένας δεν τους ακούει πια! ∆εν τους 

έχουν και πολλή ανάγκη, αφού τα διπολικά κομματικά καθεστώτα με 
συντηρητικούς και υποτιθέμενους σοσιαλιστές, έχουν εντάξει στο 
σύστημα αυτούς που καθοδηγούν τους λαούς… Ο ιστορικός Γουέλς 
υπολογίζει αυτή την ηγετική μερίδα της κοινωνίας  σ’ ένα ποσοστό 
γύρω στο 5%...Πολλοί απ’ αυτούς έχουν υποκύψει, με το αζημίωτο, 
στη γοητεία της παγκοσμιοποίησης.   Προέρχονται από όλα τα 
κοινωνικά στρώματα. Ταλαντούχοι καλαμαράδες, παντογνώστες 
δημοσιογράφοι, διεφθαρμένοι τεχνοκράτες, δημαγωγοί πολιτικοί,  
εξαχρειωμένοι συνδικαλιστές, οι κλίκες στην εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό και ότι άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αποβλάκωση των πολιτών / καταναλωτών. Ο «ποδοσφαιρικός 
κρετινισμός» και ο καλλιτεχνικός και πνευματικός εκχυδαϊσμός, είναι 
κι αυτά ενταγμένα στο «σύστημα» διαστροφής, διαφθοράς και γενικής 
διανοητικής αποχαύνωσης. 
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IV.     Οι μεταλλαγμένοι  ινστρούχτορες  της 
     παγκοσμιοποίησης 
 
Π: Στα κομμουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, τα 

οποία κατέρρευσαν κατά τρόπο που αποχαλίνωσε τελείως την 
βουλιμία των νεοφιλελεύθερων κερδοσκόπων της ∆ύσης, ο 
ινστρούχτορας ήταν ο κομματικός καθοδηγητής ο οποίος, με 
εκφοβιστική πλύση εγκεφάλου, αιτιολογούσε την επίσημη κομματική 
γραμμή. Ήταν μια διαφορετική απεικόνιση του ναζιστικού 
γκεμπελικού συστήματος οργανωμένης προπαγάνδας, από δυο 
διαφορετικά αλλά ολοκληρωτικής μορφής απάνθρωπα καθεστώτα. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως σε μια κρίσιμη φάση του Β’ 
Παγκόσμιου Πολέμου, αυτή η οργανωμένη προπαγάνδα έπαιξε, κατ’ 
εξαίρεση, έναν θετικό ρόλο όταν χρησιμοποιήθηκε για την τόνωση 
του πατριωτικού φρονήματος των Ρώσων πολιτών, με σκοπό την 
απόκρουση των Γερμανών εισβολέων. Οι εποποιίες και οι 
συγκλονιστικοί αγώνες του ρωσικού λαού, που στοίχισαν είκοσι 
εκατομμύρια ζωές, θα μείνουν παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία 
για την ταχύτητα και το πείσμα των αγώνων ενός λαού που 
θυσιάζεται για τη σωτηρία και την ελευθερία της πατρίδας του. Είναι 
ένα απαράμιλλο παράδειγμα θυσίας και αγνού πατριωτισμού. 

Αυτός ο τρόπος προπαγάνδας χρησιμοποιήθηκε έντεχνα από 
τους προφήτες της παγκοσμιοποίησης, αλλά με τη μέθοδο του 
χαμαιλεοντισμού… 

Ε: ∆ηλαδή, με ποια μέσα πετυχαίνουν το στόχο τους; 
Π: Αντί να μαντρώνουν το κοπάδι, δηλαδή τον «κυρίαρχο λαό», 

και με τα μαντρόσκυλά τους να το εκφοβίζουν για να τους δίνει το 
γάλα, το αφήνουν ελεύθερο, απόλυτα ελεύθερο, να βόσκει στο 
λιβάδι… Τα μαντρόσκυλα είναι κρυμμένα γύρω γύρω κι αλίμονο στο 
ατίθασο προβατάκι που θα ξεστρατίσει, νομίζοντας πως η ελευθερία 
συνεχίζεται και πέρα από το καθορισμένο λιβάδι… Η απεραντοσύνη 
της ελευθερίας και ασυδοσίας είναι εικονική… Υπάρχουν αθέατα 
συρματοπλέγματα… 

Ε: Έχω λιγάκι μπερδευτεί, παππού με τους ινστρούχτορες και 
τα κοπάδια!.. 

Π: Είναι απλό! Τα κομμουνιστικά καθεστώτα που κατέρρευσαν 
σαν χάρτινοι πύργοι, χρησιμοποιούσαν τη δικτατορία, ως μέσον 
επιβολής της κρατικής εξουσίας… Η παγκοσμιοποίηση βασίζεται σε 
ακριβώς αντίθετες αρχές επιβολής της δύναμής της… Χρησιμοποιεί 
την απόλυτη, την άναρχη ελευθερία των πολιτών, όπου τη βολεύει, 
αλλά και τις στρατιωτικές επεμβάσεις για την «απελευθέρωση των 
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λαών» που, λόγω πολιτιστικών ή θρησκευτικών αντιρρήσεων, 
αρνούνται να υποταχθούν στο σύστημα. 

Ε: Αφού οι πολίτες είναι ελεύθεροι γιατί δεν αντιδρούν; Γιατί δεν 
αντιδρούν μαζικά; 

Π: Είναι απλό. Το σύστημα, με τους ινστρούχτορές του, τους 
μετέτρεψε από πολίτες σε άβουλους και ανεύθυνους καταναλωτές… 
Λίγο - πολύ όλους σχεδόν μας έχουν αποβλακώσει αυτοί οι 
μεταλλαγμένοι καθοδηγητές… 

Ε: Πώς τα κατάφεραν; 
Π: Για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία, οι  κερδοσκόποι, μαζί με 

τα γεράκια  του τρόμου και των πολέμων, δεν χρησιμοποίησαν τα 
όπλα τους αλλά το μυαλό «των προθύμων». Οι ίδιοι είναι πονηροί, 
ξέρουν να κλέβουν, ξέρουν να σκοτώνουν, ξέρουν την τέχνη του 
πλουτισμού, αλλά το μυαλό τους δεν έχει καμιά σχέση με την ευφυΐα. 
Χρησιμοποιούν άλλους για ανάπτυξη θεωριών, για «διαφώτιση» των 
μαζών και για τον έλεγχο των πολιτιστικών δομών εξουσίας των 
κρατών. Έχεις παιδί μου ακούσει για το μονεταρισμό και τα 
«γεράκια» της παγκοσμιοποίησης; 

Ε: Θα ήταν ψέμα να ισχυριστώ πως ξέρω κάτι το ουσιαστικό… 
Κάτι άκουσα αλλά δεν ξέρω ακριβώς περί τίνος πρόκειται! 

Π: Μήπως άκουσες για τον Φρίντμαν, τον Φουκουγιάμα, τον 
Χάντιγκτον;… 

Ε: Ε, σαν ονόματα μου φαίνονται γνωστά… ∆εν ξέρω γι’ αυτούς 
κάτι το συγκεκριμένο… 

Π: Τότε, θα σου εξηγήσω περιληπτικά τις θεωρίες των δυο 
κυριότερων προφητών της παγκοσμιοποίησης και της στοχευμένης, 
μ’ αυτό τον τρόπο, παγκόσμιας κυριαρχίας των Η.Π.Α. 

Άκουσε λοιπόν προσεκτικά! Θα είναι ένα μάθημα που 
αποκλείεται να στο διδάξουν στην πανεπιστημιακή σχολή που 
φοιτάς… 

Ε: Σ’ ακούω παππού! Ξέρω ότι θα μου αποκαλύψεις γνώσεις 
και αλήθειες, που δεν είχα ως τώρα την ευκαιρία να προσεγγίσω… Σ’ 
ακούω! 

Π: Ίσως αντιμετωπίσεις κάποιες δυσκολίες να κατανοήσεις 
κάποιες πολύπλοκες οικονομικές έννοιες… Για να σου λυθούν 
τέτοιου είδους απορίες, θα σου δώσω αργότερα ένα απλοποιημένο 
οικονομικό εγχειρίδιο με εκλαϊκευμένη ανάλυση αυτών των εννοιών. 
Ας αρχίσουμε με την παγκοσμιοποίηση!  

Ε: Θέλω να μάθω τι είναι ακριβώς αυτό το οικονομικό μοντέλο, 
που κυριαρχεί σ’ όλα σχεδόν τα κράτη του πλανήτη και έχει ως 
σκοπό, όπως λένε την ευημερία του πολίτη / καταναλωτή... 

Π: ∆εν πρόκειται για οικονομικό, μόνο, μοντέλο… Είναι ένα 
σύστημα οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης και συνεπώς ένα 
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καθεστώς που άλλαξε τους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας 
των κρατών. 

Το πείραμα άρχισε απ’ το Σικάγο… Στο πανεπιστήμιο αυτής 
της πόλης είχε δημιουργηθεί μια ομάδα οικονομολόγων, γνωστή ως 
Chicago School («Σχολή του Σικάγου»), η οποία ανέπτυσσε 
πρωτάκουστες ακραίες θεωρίες για τον ανταγωνισμό της Αγοράς. 
Όπως είπαν μερικοί, αυτές οι νέες θεωρίες ήταν τόσο ριζοσπαστικές 
όσο κι αν κάποιος διατείνονταν τώρα πως η γη δεν είναι σφαιρική 
αλλά επίπεδη. 

Γύρω στη δεκαετία του ’60 ψυχή αυτής της Σχολής ήταν ο 
καθηγητής Μίλτον Φρίντμαν, άλλοτε φτωχό παιδί εβραίων 
μεταναστών, που ξεκίνησε από σερβιτόρος και βοηθός πωλητών για 
να φτάσει να χρηματίσει σύμβουλος αμερικανών προέδρων και 
προφήτης μιας θεωρίας που άλλαξε τον κόσμο, αντικαθιστώντας την 
αξία του ανώνυμου Πολίτη / Ανθρώπου με την θεοποιημένη αξία του 
χρήματος… Μαζί του, μέλη ή οπαδοί αυτής της Σχολής, υπήρξαν 
διακεκριμένα άτομα της αμερικανικής οικονομικής και πολιτικής ζωής 
των Η.Π.Α., όπως ο κουνιάδος του Ααρών Νταϊρέκτορ (αδερφός της 
γυναίκας του Ρόουζ), οι μετέπειτα πρόεδροι του F.E.D. 
(Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων) Πολ Βόλκερ και Άλαν 
Γκρίνσπαν και πολλά «γεράκια» του Εβραιοσιωνιστικού και 
Χριστιανοσιωνιστικού κινήματος… 

Ε: ∆ηλαδή, η παγκοσμιοποίηση είναι εβραϊκή «εφεύρεση»; 
Έχω ακούσει τόσα πολλά για τις δολοπλοκίες και τα διαβολικά 
τεχνάσματα των Εβραίων στην Παλαιστίνη και σ’ όλο τον κόσμο!.. 

Π: Τα περισσότερα απ’ αυτά που ακούς είναι ψέματα και 
κακόβουλες διαδόσεις… Οι λαοί του Ισραήλ, των Η.Π.Α., της Αγγλίας, 
της Γερμανίας ή της Ελλάδας, είναι οι άνθρωποι, είναι οι πολίτες που 
στην πλειοψηφία τους επιθυμούν μια πολιτισμένη και ήρεμη 
κοινωνική και πολιτική ζωή… Είναι αρκετό να σου θυμίσω ότι τις 
σφαγές των Παλαιστινίων στη Σάμπρα και Σατίλα του Λιβάνου από 
τους φαλαγγίτες και τον Αριέλ Σαρόν, τις αποκάλυψε ο Εβραίος 
Αμνόν Καπελιούκ… Μεμονωμένοι Εβραίοι, όπως ο φιλόσοφος Νόαμ 
Τσόμσκι που του απαγόρευσαν την είσοδο στο Ισραήλ ή εβραϊκές 
ανθρωπιστικές οργανώσεις, αγωνίζονται για την επικράτηση της 
ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Πολλοί απ’ αυτούς καταδίκασαν το 
μακελειό στη Γάζα της Παλαιστίνης του χειμώνα 2008 / 2009. 

Συνεπώς οι γενικευμένοι όροι που αφορούν τους λαούς πρέπει 
να αποφεύγονται… Οι Εβραίοι είναι ένας λαός που υπέφερε πολλά, 
αλλά και έχει προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα… Αρκεί να 
θυμηθούμε πως οι τρεις άνθρωποι που άλλαξαν τρεις φορές την 
πορεία της ιστορίας, δηλαδή ο Χριστός, ο Μαρξ και ο Αϊνστάιν, ήταν 
Εβραίοι. Συνεπώς όταν μιλούμε για τον εβραιοσιωνισμό, ένα είδος 
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φασιστικής ιδεολογίας, θα πρέπει να τον διαχωρίζουμε από το 
σύνολο του λαού του Ισραήλ… Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που 
διαχωρίζουμε τους Ευαγγελικούς χριστιανοσιωνιστές της Αμερικής ή 
τους φανατικούς φονταμενταλιστές του Ισλάμ, από τους απλούς 
πολίτες που είναι πιστοί οπαδοί του Χριστιανισμού ή Μωαμεθανισμού 
και θέλουν έναν ειρηνικό και δίκαιο κόσμο… Κατάλαβες παιδί μου; 

Ε: Ναι, παππού! Ήσουν ξεκάθαρος… Για συνέχισε…  
Π: Αυτός λοιπόν ο Φρίντμαν, είχε ειδικευτεί στη στατιστική, στην 

οικονομική ιστορία και στη μακροοικονομία… Στην αρχή ήταν 
Κεϊνσιανιστής… Θα σου εξηγήσω, αργότερα, ποιος ήταν ο καθηγητής 
Τζον Μέιναρντ Κέινς και τις βασικές αρχές του Κεϊνσιανισμού… Ο 
Φρίντμαν, λοιπόν, άλλαξε εντελώς τις βασικές αρχές της Κεϊνσιανής 
θεωρίας για την απασχόληση, τον πληθωρισμό, τον τόκο και την 
ανεργία και διατύπωσε τη Μονεταριστική θεωρία, με απόλυτη και 
μοναδική αξία το Χρήμα, το οποίο δεν είναι πλέον ένα απλό μέσο 
συναλλαγών. Σ’ αυτή, βασικός πυρήνας σκέψης είναι η απόλυτη, η 
χωρίς καμιά δέσμευση λειτουργία μιας νεοφιλελεύθερης 
ανταγωνιστικής αγοράς και η απουσία οποιασδήποτε κρατικής 
επέμβασης… 

 Όταν μιλάμε για απουσία του κράτους, εννοούμε την πλήρη 
εκμηδένιση της κρατικής παρέμβασης στις βασικές δομές μιας 
κρατικής λειτουργίας και συνεπώς ανατροπή των υφιστάμενων 
σχέσεων ομαδικής κοινωνικής συμβίωσης. Από την άποψη αυτή ο 
νεοφιλελευθερισμός δημιουργεί ένα νέο πολιτικό πλαίσιο στο κράτος 
και συνεπώς γίνεται πολιτικό καθεστώς σε μια νέου είδους 
«απάνθρωπη δημοκρατία», με ανώτατη κοινωνική αξία τη «μονέδα» 
στο βάρβαρο σύστημα του μονεταρισμού. Είναι αυτό το σύστημα που 
ο επίσης βραβευμένος (όπως και ο Φρίντμαν) με βραβείο Νόμπελ 
καθηγητής Πολ Σάμουελσον ονομάζει «πλουραλιστική δημοκρατία 
των λόμπις». 

Ε: ∆ηλαδή παππού, αυτός ο μονεταρισμός, ο ακραίος νεο-
φιλελευθερισμός, δεν είναι μόνο μια απλή οικονομική θεωρία… Είναι 
ένα νέο καθεστώς πολιτικής διακυβέρνησης… Είναι ένα νέο είδος 
δημοκρατίας… 

Π: Ακριβώς, είναι αυτό που λες! Άλλωστε ο Φρίντμαν, ο 
επονομασθείς αρχιερέας του μονεταρισμού, παρουσιάζει αυτό το 
θεωρητικό του οικοδόμημα στο βιβλίο του Capitalism and Freedom 
(Καπιταλισμός και Ελευθερία), όχι μόνο ως νέα οικονομική σκέψη 
αλλά και ως ένα νέο πολιτικοκοινωνικό σύστημα απόλυτης 
ελευθερίας, που να εγγίζει τα όρια της ασυδοσίας σε όλους τους 
τομείς της κοινωνικής ζωής. Για το λόγο αυτό ήταν και υπέρ της 
νομιμοποίησης των ναρκωτικών, της χωρίς περιορισμούς πορνείας 
και χαρτοπαιξίας αλλά και δεν δίστασε να εργασθεί ως σύμβουλος 
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του Χιλιανού δικτάτορα Αουγκούστο Πινοσέτ, μετά την ανατροπή του 
Σαλβατόρ Αλλιέντε. Ο Πινοσέτ ήταν απ’ τους πρώτους που εφάρμοσε 
το οικονομικό μοντέλο Φρίντμαν, ενώ στη δεκαετία του ογδόντα, ο 
πρόεδρος των Η.Π.Α. Ρόναλντ Ρίγκαν και η πρωθυπουργός της 
Αγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ υπήρξαν οι προπομποί για την 
εφαρμογή και εξάπλωση του μονεταρισμού και της 
παγκοσμιοποίησης στην Ευρώπη και σ’ όλο τον υπόλοιπο κόσμο. 

Οι προτάσεις της βαθειά ανθρώπινης οικονομικής θεωρίας του 
Κέινς, αυτού του πατέρα της σύγχρονης μακροοικονομικής σκέψης, 
πετάχτηκαν στα σκουπίδια… Η κοινωνία άρχισε, μετά τη δεκαετία του 
’70, να μετατρέπεται σε άγρια ζούγκλα, με κύρια χαρακτηριστικά την 
παντοδυναμία των κερδοσκόπων και το φόβο, την ανασφάλεια και 
την παθητικότητα των μαζών… Σε λίγα χρόνια το «σύστημα» είχε 
οργανωθεί μεθοδικά σε σημείο που άγγιζε την τελειότητα μιας 
οργανωμένης εγκληματικής συμμορίας… Οι θεωρίες των «γερακιών» 
και οι προτάσεις των μυημένων πολιτικών (Χάντιγκτον, Φουκουγιάμα, 
Μπους, Γούλφοβιτς, Τσένι, Ράμσφελντ, Περλ κ.α.) δημιούργησαν 
αυτόν τον σημερινό κόσμο της κερδοσκοπίας, της διαφθοράς, του 
φόβου, των ανεξήγητων πολέμων και γενικά τον κόσμο του χάους. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι δοκιμασμένες απ’ την πείνα 
και τις αγριότητες μάζες επιζητούσαν ανθρωποκεντρικά συστήματα 
διακυβέρνησης. Γι’ αυτό και η οικονομική θεωρία του Κέινς είχε ένα 
τόσο ειρηνικό και ανθρώπινο πρόσωπο… Σ’ αυτή συμβιβαζόταν η 
οικονομική δραστηριότητα της κοινωνίας με τις βασικές ανθρώπινες 
ανάγκες… Άρχισε να δημιουργείται μια πολιτισμένη και αληθινή 
∆ημοκρατία… Αυτή η ∆ημοκρατία ρίχτηκε στον Καιάδα της 
κερδοσκοπίας… 

Ε: Παππού, είπες πως θα μου μιλούσες και για τον καθηγητή 
Τζον Κέινς… 

Π: Αυτός ο οικονομολόγος παιδί μου έθεσε σαν βασικό θεμέλιο 
της οικονομικής θεωρίας του τον Άνθρωπο. Αν και καταγόταν από 
μεγαλοαστική πλούσια και διακεκριμένη οικογένεια πολιτικών και 
διανοουμένων (δεν υπήρξε ποτέ σερβιτόρος ή μικροπωλητής σαν τον 
Φρίντμαν), εντούτοις ένιωθε απέχθεια για τον καπιταλισμό και την 
εκμετάλλευση των φτωχών εργαζόμενων από επαγγελματίες 
κερδοσκόπους. Έμεινε παροιμιώδης η ρήση του: «Καπιταλισμός είναι 
το εκπληκτικό φαινόμενο οι πιο κακοήθεις άνθρωποι να κάνουν τα 
πιο πονηρά πράγματα για το (δήθεν) μεγαλύτερο καλό στο σύνολο 
των συνανθρώπων τους». Με λίγα λόγια: ο λύκος μεταμορφώνεται σε 
γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας. 

Τη Γενική θεωρία του για την απασχόληση συμπλήρωσε ο Πολ 
Σάμουελσον, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε και τον όρο του 
«στασιμοπληθωρισμού», δηλαδή την αύξηση της ανεργίας με 
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ταυτόχρονη άνοδο του πληθωρισμού. Στην ολοκλήρωση της 
Κεϊνσιανής θεωρίας συνέβαλε και η λεγόμενη «Καμπύλη Φίλιπς» 
κατά την οποία, όταν η ανεργία τείνει να μειωθεί οι δυναμικές 
απαιτήσεις των μισθωτών αυξάνονται δημιουργώντας έναν φαύλο 
κύκλο τιμών και μισθών.     

Το κράτος, σύμφωνα με τον Κέινς οφείλει να φροντίζει για την 
πλήρη απασχόληση των πολιτών του, διότι η ανεργία αποτελεί την 
μεγαλύτερη απειλή διάσπασης της κοινωνικής συνοχής. Το παν δεν 
είναι το χρήμα. Το επίκεντρο κάθε κρατικής λειτουργίας θα πρέπει να 
είναι ο Άνθρωπος. Είναι γνωστό ένα παράδειγμα, για την ανάγκη 
εξασφάλισης της απασχόλησης, που άκουγαν συνήθως τα 
παλαιότερα χρόνια οι πρωτοετείς φοιτητές των οικονομικών σχολών. 
Ο Κέινς υποστήριζε πως για να μην υπάρχει ανεργία και κοινωνική 
αναστάτωση, θα ήταν προς το συμφέρον του κράτους και γενικότερα 
της κοινωνίας, οι άνεργοι να προσλαμβάνονται και να απασχολούνται 
ακόμα και σε μη παραγωγικές εργασίες. Θα μπορούσαν οι μισοί 
εργάτες ν’ ανοίγουν άχρηστους λάκκους κι οι άλλοι μισοί να τους 
σκεπάζουν. 

Είναι ένα εξεζητημένο παράδειγμα για να καταδειχθεί η ανάγκη 
της απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού σε μια ισορροπημένη 
κοινωνία. 

Αυτά τα πολιτικοκοινωνικά βάθρα της μεταπολεμικής δυτικο-
ευρωπαϊκής κοινωνίας γκρέμισαν ο Φρίντμαν και τα γεράκια των 
νέων κοσμοθεωριών του χάους.  

Ε: Ποιες ακριβώς ήταν αυτές οι θεωρίες των «γερακιών»; 
Π: Απάνθρωπες και βάρβαρες!.. ∆ικαιολογημένα, στη σημερινή 

κρίση των τραπεζιτών και των άλλων κερδοσκόπων της Αγοράς, ένας 
ευρωπαίος οικονομολόγος έγραψε απελπισμένος: «Κέινς, 
ξαναγύρισε! Αυτοί έχουν τρελαθεί!». 

Φυσικά ο Τζον Κέινς δεν πρόκειται να γυρίσει. Πέθανε το 1946, 
μετά την κατάρρευση των ονείρων του στο Μπρέτον Γουντς για 
δημιουργία ευρωπαϊκού νομίσματος. Η χώρα του, η Αγγλία, πρόδωσε 
τα οράματα των Ευρωπαίων στις Η.Π.Α., με αντάλλαγμα το χάρισμα 
των δανείων που είχε λάβει από τους Αμερικάνους κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αιώνια εκπορνευόμενη Αγγλία, 
συνέτεινε στην ανάδειξη του δολαρίου ως μοναδικού μεταπολεμικού 
ηγετικού νομίσματος σ’ όλο τον κόσμο. 

Ε: Όπως φαίνεται κυριάρχησαν εντελώς τα «γεράκια»… Γιατί 
και πώς;  
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V.     Τα γεράκια της «Νέας Τάξης» 
 
Π: Η Κεϊνσιανή θεωρία άρχισε να παραγκωνίζεται από τη 

δεκαετία του ’70 και δέκα χρόνια μετά, με το Ρίγκαν και τη Θάτσερ, 
αντικαταστάθηκε πλήρως από τη νεοφιλελεύθερη και μονεταριστική. 

Η νέα οικονομική θεωρία του Φρίντμαν συμπληρώθηκε από τη 
νέα πολιτική και φιλοσοφική θεωρία του Χάντιγκτον για τις δομές 
εξουσίας και τους ανταγωνισμούς ενός νέου κόσμου και μιας νέας  

τάξης πραγμάτων. 
Ε: Ποιος είναι αυτός; Τον ανέφερες και πριν από λίγο… 
Π: Ήταν πολιτειολόγος / ερευνητής, ενταγμένος στις ομάδες του 

πολιτικού και τραπεζοβιομηχανικού κατεστημένου οι οποίες, μαζί με 
την εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού / μονεταρισμού, επιδίωκαν να 
συνεχιστεί το κλίμα των συγκρούσεων και ανταγωνισμών. Αυτές οι 
συγκρούσεις αναπότρεπτα θα έληγαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 
Ανατολής – ∆ύσης και την άνοδο στην εξουσία της Ρωσίας του 
Γιέλτσιν, μιας αλκοολικής μαριονέτας των Αμερικάνων. Οι νέοι εχθροί 
και ανταγωνιστές βρέθηκαν από τον καθηγητή των πολιτικών 
επιστημών του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, με την κατάταξη των 
πιθανών εχθρών της ∆ύσης (Η.Π.Α. και ∆υτική Ευρώπη) με βάση τις 
πολιτιστικές διαφορές. 

Κατά τον Χάντιγκτον και η Ελλάδα «δεν ανήκει στην 
Πολιτισμένη Καθολική ∆ύση» αλλά στο Σλαβοορθόδοξο στρατόπεδο. 
Απ’ αυτό βγαίνει το απλό συμπέρασμα πως ο αρχαίος ελληνικός και 
ο μεταγενέστερος βυζαντινός πολιτισμός (ο οποίος κατά τους 
βυζαντινολόγους Οστρογκόρσκι, Ράνσιμαν, Ελένη Αρβελέρ κ.α. 
μετατρέπεται, μετά τον 7ο μ.Χ. αιώνα σε καθαρά ελληνικό) δεν 
αποτελεί πλέον στοιχείο πολιτισμού για την Ευρώπη και γενικότερα 
για τη ∆ύση. Είναι μια άποψη την οποία αποδέχτηκαν και Ευρωπαίοι 
διανοούμενοι, οι οποίοι προσπάθησαν να επιβάλουν στα σχολεία των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ιστορία του Ντιροζέλ, στην 
οποία καταγραφόταν ως αρχή της ευρωπαϊκής ιστορίας και του 
πολιτισμού της η εποχή του Καρλομάγνου, δηλαδή ο 8ος μ.Χ. αιώνας. 
Και ο Ντιροζέλ, παράλληλα με τον Χάντιγκτον, προσπάθησε να 
περάσει την άποψη (σε επίσημη έκδοση μιας ευρωπαϊκής ιστορίας με 
ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) πως ο ευρωπαϊκός 
πολιτισμός αρχίζει με τους Κέλτες και με την επικράτηση του 
Καθολικισμού.    

Να λοιπόν που οι ιδέες του Χάντιγκτον, οι οποίες αρχικά 
διατυπώθηκαν σε άρθρο του το 1993 και μετά στο βιβλίο του «Η 
Σύγκρουση των Πολιτισμών» που εκδόθηκε το 1996, δεν είναι τόσο 
«καθαρά Αμερικανικές» όπως θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος. 
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Στην Ευρώπη το εγχείρημα απέτυχε λόγω σφοδρών αντιδράσεων και 
με ανάκληση της ανάθεσης. Στην Αμερική θριάμβευσε με τη 
διαφοροποιημένη μορφή που του είχε προσδώσει ο Χάντιγκτον. 

Ε: Πώς φαντάζεται τη Σύγκρουση των Πολιτισμών ο 
Χάντιγκτον; 

Π: Υποστήριζε πως η Θρησκεία και η Πολιτιστική ταυτότητα των 
εφτά στρατοπέδων της κατάταξης των εχθρών / ανταγωνιστών της 
«Πολιτισμένης ∆ύσης», θα είναι στο μέλλον η κύρια αιτία των 
πολέμων. Όταν τον ρώτησαν για τα πετρέλαια και τις ολοφάνερες 
πολεμικές συγκρούσεις γι’ αυτά, παραδέχτηκε πως η «πετροπολιτι-
κή» των πολέμων δεν επιβεβαιώνει τη θεωρία του, αλλά ισχυρίστηκε 
πως ούτε και τη διαψεύδει. 

Ε: Όλες οι θρησκείες αποτελούν πηγή έντασης και πολεμικών 
συγκρούσεων; 

Π: Σύμφωνα με τα βασικά δεδομένα της θεωρίας, πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται όλες, όπως ο Κομφουκιανισμός, ο Βουδισμός, ο 
Ινδουισμός… 

Ε: Ο Ιουδαϊσμός; 
Π: Εδώ ο Χάντιγκτον δεν λέει και πολλά πράγματα… Ενώ η 

Ορθοδοξία και ο Ισλαμισμός είναι «εν δυνάμει» ανταγωνιστές / εχθροί 
της «Πολιτισμένης ∆ύσης», για τον Ιουδαϊσμό μας αφήνει ξεκάθαρα 
να υπονοήσουμε ότι μαζί με τον Καθολικισμό αποτελεί ανάχωμα 
προστασίας του ∆υτικού Πολιτισμού. 

Ε: Πώς φτάνουμε σ’ αυτό το συμπέρασμα; 
Π: Σε μια συνέντευξή του σε ευρωπαϊκή εφημερίδα ισχυρίστηκε 

πως, η εξτρεμιστική βία στον κόσμο θα μειωνόταν ή θα εξαλείφονταν, 
αν δυο έθνη (προφανώς οι Η.Π.Α. και το Ισραήλ) θα μπορούσαν να 
δαμάσουν τον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό θα ήταν ένα γεγονός το 
οποίο, όπως είπε, «δεν έχει ξανασυμβεί από την εποχή της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». 

Ε: Με ποιο τρόπο τα γεράκια των πολέμων εφάρμοσαν τη 
θεωρία του Χάντιγκτον; 

Π: Η επίθεση των φανατικών μουσουλμάνων στους δίδυμους 
πύργους της Νέας Υόρκης, θεωρήθηκε ως αναμφισβήτητη 
επιβεβαίωση της θεωρίας του Χάντιγκτον. Η 11η Σεπτεμβρίου του 
2001, έλυσε τα χέρια των Ευαγγελιστών Χριστιανοσιωνιστών και των 
Εβραιοσιωνιστών για να επέμβουν στη Μέση Ανατολή και στο 
Αφγανιστάν. Τα συμφέροντα ήταν τεράστια. Οι πετρελαιάδες του 
προέδρου Τζορτζ Μπους, του νεότερου και οι εταιρείες μεγαθήρια, 
σαν τη Χαλιμπάρτον του αντιπροέδρου Ντικ Τσένι, οσμίστηκαν τη 
μεγάλη ευκαιρία για τεράστια κέρδη. Τα ποτάμια αίματος που θα 
χύνονταν ήταν κάτι που ποτέ δεν απασχόλησε τους κερδοσκόπους. 
Ο βασιλικός αετός του περιβάλλοντος Μπους, ο υπουργός 
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στρατιωτικών Ντόναλντ Ράμσφελντ, ήταν κι αυτός ένας απ’ τους 
εκπροσώπους του βιομηχανικού κατεστημένου που πίεσαν για άμεση 
επέμβαση στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ… Οι φαρμακευτικές εταιρείες, 
στις οποίες είναι επίλεκτος εταίρος, καταφέρνουν με τον έλεγχο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να συσσωρεύουν τεράστια κέρδη. 

Με την κήρυξη της απατηλής πανδημίας για τη γρίπη των 
χοίρων του 2008 / 2009, το Ταμιφλού και άλλα φάρμακα αγορά-
στηκαν σε τεράστιες ποσότητες από τα κράτη… Η Ελλάδα αγόρασε 
πολλά εκατομμύρια εμβόλια αλλά εμβολιάστηκαν μόνο μερικές 
χιλιάδες πολιτών… Εκατομμύρια ευρώ πετάχτηκαν στα σκουπίδια… 
Έπρεπε να περάσουν αρκετοί μήνες για να παραδεχθούν κάποια 
μέλη του Π.Ο.Υ. ότι τους ασκήθηκαν πιέσεις από την εταιρεία του 
Ράμσφελντ αλλά και άλλες εταιρείες για να συναινέσουν στην κήρυξη 
της πανδημίας… 

Βλέπεις παιδί μου πώς οι απατεώνες κερδοσκόποι βγάζουν 
λεφτά απ’ τις πλάτες των λαών; Το ίδιο γίνεται τώρα με τις δήθεν 
πτωχεύσεις των κρατών με ελλείμματα… Κανένα κράτος μάλλον δεν 
θα πτωχεύσει… ∆εν θ’ αφήσουν οι κερδοσκόποι να φτάσει η 
κατάσταση σ’ ένα τέτοιο σημείο και να χάσουν τα λεφτά τους… Όμως 
η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλα κράτη της 
Ευρωζώνης θα πληρώνουν διπλάσια ή τριπλάσια επιτόκια που θα 
τους γονατίζουν και οι φτωχοί θα γίνονται φτωχότεροι, ενώ «οι 
Αγορές» των κερδοσκόπων θα χορεύουν και θα πίνουν στην υγεία 
των κορόιδων… 

Ε: Υπήρχαν κι άλλα τέτοια γεράκια και βασιλικοί αετοί γύρω 
από τον πρόεδρο Μπους; Υπάρχουν κι άλλοι γκανγκστεροφιλόσοφοι 
σαν τον Χάντιγκτον και τον Φρίντμαν; 

Π: Αμέτρητοι! Οι διάφοροι σύμβουλοι και παρασύμβουλοι ήταν 
όλοι τους αφιονισμένοι πολεμοκάπηλοι και κερδοσκόποι, που 
φαντάζονταν πως θ’ ανακάλυπταν αποθήκες με πυρηνικές βόμβες 
στο Ιράκ του παλιού φίλου τους, του Σαντάμ Χουσεΐν… 

Ε: Πες μου μερικούς; 
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VI.     «Γεράκια» με ονοματεπώνυμο 
 
Π: Αν προσέξεις καλά την πολιτική ζωή και τις διασυνδέσεις 

που είχαν οι θεωρητικοί και πρακτικοί πρωτομάστορες της 
παγκοσμιοποίησης στις συντηρητικές κυβερνήσεις των Η.Π.Α., θα 
καταλάβεις πως επί δεκαετίες αποτελούν μια συνεκτική κλίκα από 
αδίστακτους που λατρεύουν το χρήμα και τη βία. 

Ας αρχίσουμε από τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος νίκησε στις 
εκλογές του 1980 τον Τζίμι Κάρτερ κι έγινε ο 40ος πρόεδρος των 
Η.Π.Α. Ο πρώην ηθοποιός και μετέπειτα επί δυο θητείες κυβερνήτης 
της Καλιφόρνιας, παρά το χαμηλό μορφωτικό του προφίλ, πολύ 
γρήγορα εντάχθηκε στους αδιάλλακτους της Σχολής του Σικάγου και 
συγκέντρωσε γύρω του φανατικά ακροδεξιά στοιχεία, ενώ διόρισε στη 
FED (Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων) τον Πολ Βόλκερ, ένα 
απ’ τα γνήσια παιδιά της Σχολής του Σικάγου, για να εφαρμόσει στην 
πράξη τη θεωρία του Μίλτον Φρίντμαν. 

Ο καουμπόι ηθοποιός Ρίγκαν μαζί με την επίσης ηθοποιό και 
δεύτερη σύζυγό του Νάνσι (κάποιοι  θεωρούν πως ήταν ο 
πραγματικός κυρίαρχος του Λευκού Οίκου) και την αγγλίδα 
πρωθυπουργίνα και επονομασθείσα «σιδηρά κυρία» Μάργκαρετ 
Θάτσερ, αποτελούν τους πραγματικούς θεμελιωτές ενός νέου 
παγκόσμιου οικονομικού και κοινωνικού αγγλοσαξονικού καθεστώ-
τος, το οποίο εκτόπισε τον «Άνθρωπο» από το κέντρο των πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και θεοποίησε τους 
μονεταριστικούς μηχανισμούς και το κέρδος των χρηματιστών και 
τραπεζιτών. 

Από εδώ και πέρα οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ρίγκαν και 
Θάτσερ κυριολεκτικά «τσάκισαν» κάθε αριστερόστροφη συνδικαλι-
στική δράση, προωθώντας εργατοπατέρες στα συνδικάτα. 
Ανετράπησαν τα πάντα, ιδίως μετά τον «Πόλεμο των Άστρων» και 
τους τεράστιους πολεμικούς εξοπλισμούς, που συνετέλεσαν στην 
κατάρρευση του Σοβιετικού Μπλοκ. Έγινε μια αθόρυβη «επανάσταση 
της κεφαλαιοκρατίας», ιδίως μετά την προσχώρηση σ’ αυτή της 
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Μ’ αυτή επιτεύχθηκε η διάβρωση 
των σοσιαλιστικών οραμάτων με την χρησιμοποίηση, από τους 
προπαγανδιστικούς μηχανισμούς της παγκοσμιοποίησης,  
«σοσιαλιστικών συνθημάτων και ιδεών» για παραπλάνηση των 
λαών… 

Ε: …των αμνών! 
Π: Ακριβώς! Η σημερινή κυριαρχία της παγκοσμιοποίησης είναι 

τέτοιας μορφής και έκτασης, ώστε δικαιολογημένα ίσως, ο πρώην 
σύμβουλος του Ρίγκαν και καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο 
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του Χάρβαρντ Μάρτιν Φέλντστιν να λέει καυχησιολογώντας πως «δεν 
υπάρχει πλέον οδός αντεπανάστασης». 

Ε: Φυσικά ο Ρίγκαν δεν ήταν μόνος! Κάποιοι άλλοι τον 
βοηθούσαν ώστε να πετύχει τους στόχους του… 

Π: Έχεις λάθος! Ήταν μόνος όπως όλες οι μαριονέτες… Ένας 
σχεδόν αγράμματος ηθοποιός τρίτης κατηγορίας ήταν η καλύτερη 
επιλογή για να παίξει το θέατρο του παραλόγου που θ’ 
ακολουθούσε… 

Πίσω, στα παρασκήνια, στρατιές από διαβολεμένα μυαλά 
κινούσαν τα νήματα σ’ όλο τον κόσμο… Κάποιοι μετέβαλαν την 
κοινωνία σε Καιάδα των ανθρωπιστικών ιδεωδών… Μην ακούς 
χοντρά λόγια για ∆ημοκρατία, Ανθρώπινα ∆ικαιώματα, Προσωπικά 
∆εδομένα, Ανεξάρτητες Αρχές κι άλλους τέτοιους βαρύγδουπους 
θεσμούς και ιδεολογήματα αριστερής προέλευσης… Το παιχνίδι είναι 
«σικέ»… Μας «δουλεύουν» όλους… 

Άκουσε τώρα λίγα ονόματα απ’ τους αμέτρητους που 
θεμελίωσαν και στερέωσαν τη ζούγκλα της παγκοσμιοποίησης, από 
το Ρίγκαν και ως το Τζορτζ Μπους, το νεότερο… 

 Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος, Ίγκλμπεργκερ, Μπρεζίνσκι, 
Περλ, Κίσινγκερ, Σλέσινγκερ, Ράμσφλεντ, Τσένι και φυσικά ο 
αδίστακτος κεφαλαιοκράτης Τζορτζ Σόρος, που ανέκαθεν έπαιζε το 
ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ «γερακιών» της CIA και  των 
κερδοσκόπων της, λεγόμενης, Αγοράς. 

Ε: Γνωστά ονόματα, χωρίς όμως να έχω κάποιες γνώσεις για 
την πολιτική τους σταδιοδρομία και δράση… 

Π: Ο Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος, από μια οικογένεια 
«πετρελαιάδων» του Τέξας, ήταν αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση 
Ρίγκαν και αργότερα τον διαδέχθηκε στο θώκο της προεδρίας των 
Η.Π.Α. 

Ως αντιπρόεδρος, τότε, του είχε ανατεθεί η αποστολή να 
διερευνήσει τις προθέσεις του νεοεκλεγέντα προέδρου της Γαλλίας 
Φρανσουά Μιτεράν… Θα μιλήσουμε γι’ αυτό το θέμα αργότερα για να 
δεις με ποιο τρόπο άρχισε να δημιουργείται ο «δεσμός συνεργασίας» 
ανάμεσα στα αμερικανικά γεράκια και την ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία… 

Ως πρόεδρος έμεινε γνωστός από την «Καταιγίδα της Ερήμου», 
δηλαδή τον πρώτο πόλεμο (τον Ιανουάριο 1991) στην έρημο του 
Ιράκ, μετά την κατάληψη του Κουβέιτ από τον Σαντάμ Χουσεΐν. Ήταν 
ένας ολοκάθαρος πόλεμος για τα πετρέλαια του Εμιράτου. Από τη 
μια, ο παλιός φίλος των Η.Π.Α. και δικτάτορας του Ιράκ, ο οποίος 
παροτρύνθηκε και ενισχύθηκε απ’ τους Αμερικάνους για να κηρύξει 
τον εξοντωτικό πόλεμο με το Ιράν, κι από την άλλη οι πετρελαϊκές 
εταιρείες με πρωτοστατούσες τις περίφημες «7 αδελφές». Ήταν ένας 
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πόλεμος για τον έλεγχο των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής, που 
ανάγκασε ακόμα και τον Χάντιγκτον να ομολογήσει πως ήταν έξω 
«απ’ την προφητεία του» για την αναπόφευκτη σύγκρουση των 
πολιτισμών. 

Από την «οικογένεια Μητσοτάκη» αυτός ο αμερικανός 
πρόεδρος εμφανίστηκε ως μεγάλος και ειλικρινής φίλος της Ελλάδας, 
όταν την ίδια στιγμή ο υπουργός του των Εξωτερικών Λόρενς 
Ίγκλμπεργκερ αγωνιζόταν λυσσωδώς (το 1992) να υλοποιήσει το 
όραμα του Στάλιν και του Τίτο, για μια «∆ημοκρατία της Μακεδονίας» 
με προγονικές ρίζες κατευθείαν απ’ τον Μέγα Αλέξανδρο και τους 
Μακεδόνες επιγόνους του. Αυτός ο «Λόρενς των Βαλκανίων», ως 
κακέκτυπο του Λόρενς της Αραβίας, ήταν από τους φανατικούς 
θιασώτες της Νέας Παγκοσμιοποιημένης Τάξης στη Νοτιοδυτική 
Ευρώπη. Το όραμά του το υλοποίησαν εν μέρει οι αντικαταστάτες του 
στις κυβερνήσεις του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος νίκησε στις εκλογές του 
1992 τον Τζορτζ Μπους, τον πρεσβύτερο και ανέλαβε την προεδρία 
των Η.Π.Α. στις 20 Ιανουαρίου 1993. 

Αυτός, ο 42ος πρόεδρος των Η.Π.Α., θα μπορούσε να θεωρηθεί 
«ένα καλό παιδί», αν η βουλιμία της Γερμανίας για επέκταση της 
επιρροής της στις παλιές «φιλοναζιστικές περιοχές» της Ευρώπης και 
η έλλειψη πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν τον 
υποχρέωναν να επέμβει δυναμικά στα ευρωπαϊκά πράγματα, με την 
αναθεώρηση των στόχων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ήταν πλέον προκαθορισμένη, 
αλλά και η δημιουργία μιας «Νέας Ευρώπης» από τα παλιά 
κομμουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, η οποία όρμησε 
στα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δέθηκε στο άρμα της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε άτυπη μορφή προτεκτοράτου, 
διευκολύνοντας τις Η.Π.Α. να αποδομήσουν ευκολότερα την Ε.Ε. και 
να ανταγωνιστούν μ’ επιτυχία το Ευρώ, σ’ έναν χωρίς έλεος κρυφό 
οικονομικό πόλεμο. 

Από την οκταετία Κλίντον (Ιανουάριος 1993 – Ιανουάριος 2001) 
η Ευρώπη βγήκε πλήρως μεταμορφωμένη. Από τη σοβαρή και 
μετρημένη κυρία Ε.Ο.Κ., ξεφύτρωσε πλέον η φτιασιδωμένη κοκότα 
της Ε.Ε., για να καταντήσει, στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου 
αιώνα, με την οικονομική κρίση και την πλήρη πολιτική και πολιτιστική 
της υποταγή στις Η.Π.Α., μια αξιοθρήνητη πόρνη του πεζοδρομίου. Σ’ 
αυτή την τελευταία δεκαετία, η κλίκα των γερακιών του Μπους, του 
νεότερου, χρησιμοποίησε τους ευρωπαίους ηγέτες ως πιστά σκυλιά 
για να του φυλάγουν το μαντρί. Ο δολοπλόκος κι αδίστακτος Χένρι 
Κίσινγκερ, που τον γνωρίσαμε καλά από τα παιχνίδια του στην εποχή 
της Χούντας και στο δράμα της Κύπρου, θα φάνταζε πλέον ως 
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«Όσιος Χένρι» μπροστά στους νέους πιστολάδες που μετέτρεψαν την 
παγκόσμια πολιτική κονίστρα σε Φαρ – Ουέστ. 

Ε: Ποιοι ήταν αυτοί; 
Π: Ο αντιπρόεδρος του Μπους, ο Ντικ Τσένι, μια σκοτεινή 

πολιτική μορφή, που φρόντισε ο νέος πόλεμος στο Ιράκ, μετά την 
επίθεση στους ∆ίδυμους Πύργους του Μανχάταν στις 11 
Σεπτεμβρίου 2001, να δώσει ευκαιρίες για τεράστια κέρδη στην 
εταιρεία του, την Χαλιμπάρτον, από την ανοικοδόμηση της Βαγδάτης. 
Η ίδια εταιρεία κατασκεύασε και την αμερικανική στρατιωτική βάση 
Bondsteel, στο Κόσσοβο, στην περιοχή της αναμενόμενης διέλευσης 
νέων αγωγών καυσίμων. Η τεράστια αυτή βάση, η μεγαλύτερη στην 
Ευρώπη, είπαν πως είναι ορατή και από τους αστροναύτες, όπως το 
σινικό τείχος. 

Ο υπουργός άμυνας στην κυβέρνηση Μπους, ο Ντόναλντ 
Ράμσφελντ, μέτοχος της φαρμακευτικής εταιρείας Ταμιφλού, ήταν ο 
εμπνευστής του διαχωρισμού της Ευρώπης σε παλιά και νέα. Η 
αλόγιστη και ομαδική διεύρυνση της Ε.Ε. με μια Νέα (πρώην 
κομμουνιστική) Ευρώπη, απόλυτα ελεγχόμενη από τις Η.Π.Α., 
αποτέλεσε την αιτία ν’ αρχίσει γρηγορότερα ο επιθανάτιος ρόγχος 
μιας Ένωσης που αποσυναρμολογείται και αποσυντίθεται, με ορατή 
τη μελλοντική μεταβολή της σε μια γερμανοκρατούμενη ζώνη 
οικονομικής επιρροής και κυριαρχίας, με νόμισμα το Ευρώ ή όπως 
προβλέπουν κάποιοι αναλυτές, το γερμανικό μάρκο. 

Ο Ράμσφελντ, αναγκάστηκε, ως ο ενορχηστρωτής και επόπτης 
των βασανιστηρίων στο Γκουαντάναμο και κυρίως στις Ιρακινές 
φυλακές του Αμπού Γκράιμπ, να παραιτηθεί. 

Στην κλίκα αυτή του βιομηχανικού και πολιτικού κατεστημένου 
των Η.Π.Α., στην οποία τα μέλη αποτελούσαν πάντα βασικούς 
κρίκους εξουσίας στις μετά του Ρίγκαν κυβερνήσεις, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί ο Ρίτσαρντ Περλ, ο επονομαζόμενος «πρίγκιπας του 
σκότους» και ο Πολ Γούλφοβιτς. Είναι δυο γεράκια που αποτελούσαν 
τους συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στους εβραιοσιωνιστές και 
χριστιανοσιωνιστές και άσκησαν φοβερές πιέσεις στην κυβέρνηση και 
στο κογκρέσο για το δεύτερο πόλεμο του Ιράκ, με το αιτιολογικό της 
δήθεν συνεργασίας του Σαντάμ Χουσεΐν με την Αλ Κάιντα και την 
ύπαρξη πυρηνικών όπλων. 

Ο Γούλφοβιτς χρημάτισε υφυπουργούς άμυνας στην 
κυβέρνηση του Μπους (πατέρας), ενώ ο γιος Μπους, μετά την 
παρεμβατική προεδρική οκταετία του Μπιλ Κλίντον, τον αξιοποίησε 
ως πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια θέση / κλειδί στο 
μονεταριστικό οικοδόμημα. Ένα ερωτικό σκάνδαλο, με την ιδιαιτέρα 
και σύμβουλό του σε θέματα Μέσης Ανατολής Σάχα Ριζά τον 
οδήγησε σε παραίτηση. 
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Ο Περλ, ως πρόεδρος της Επιτροπής Αμυντικού σχεδιασμού 
του Πενταγώνου ήταν βασικός σύμβουλος του υπουργού άμυνας 
Ντόναλντ  Ράμσφελντ. Η επιρροή του στην κυβέρνηση Τζορτζ Μπους 
(του νεότερου) ήταν εντυπωσιακή. Ξεσήκωσε αντιδράσεις, όχι μόνο 
από την πλευρά των δημοκρατικών αλλά και από στελέχη των 
ρεπουμπλικάνων, σαν τον άλλοτε υποψήφιο για την προεδρία των 
Η.Π.Α. Πατ Μπιουκάναν.    

Αγγλοσάξονες, κυρίως, πολιτικοί κατηγόρησαν τον Περλ και τον 
Γούλφοβιτς ως οργανωτές μιας εξτρεμιστικής εβραϊκής ομάδας, η 
οποία κατέστησε «αιχμάλωτη» την κυβέρνηση Μπους και 
εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Ισραήλ εις βάρος των Η.Π.Α. 
Αρκετοί απ’ αυτούς τους «αντιρρησίες» αναγκάστηκαν, υπό την πίεση 
του ισχυρού εβραϊκού λόμπι, να ζητήσουν δημόσια συγνώμη για την 
«άπρεπη ενέργειά τους». 

Ε: Υπάρχουν κι άλλοι; 
Π: Αμέτρητοι! Θα χρειαστεί ολόκληρο βιβλίο για να τους 

απαριθμήσουμε… Ήταν όλοι αυτοί οι «πεφωτισμένοι απ’ το Θεό» 
που είχαν την εντολή και υποχρέωση να μεταφυτέψουν την 
αμερικανική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και να τιμωρήσουν τους 
μουσουλμάνους τρομοκράτες, που παλαιότερα, αυτοί δημιούργησαν 
και εξόπλισαν για να τους χρησιμοποιήσουν εναντίον των Ρώσων 
που έλεγχαν το Αφγανιστάν. Όλοι αυτοί κατάφεραν να 
ωραιοποιήσουν τους πολέμους και την εκμετάλλευση των λαών με 
συνθήματα για ∆ημοκρατία και Ελευθερία, αλλά και να εφαρμόσουν 
ταυτόχρονα τις θεωρίες του Φρίντμαν και Χάντιγκτον για μια 
διεθνιστική, για μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 

Στην παγίδα αυτή οδηγήθηκαν πολύ πρόθυμα και οι Ευρωπαίοι 
πολιτικοί, συντηρητικοί και σοσιαλιστές, με αποτέλεσμα να καταστούν 
ευτελή υποχείρια της πολιτικής και οικονομικής στρατηγικής των 
Η.Π.Α. Η αρχή του τέλους των αρχικών οραμάτων της Ε.Ε. είναι 
πλέον ορατή και δια γυμνού οφθαλμού. Πολύ γρήγορα, η άλλοτε 
Ε.Ο.Κ., που οραματιζόταν να μεταβληθεί σε Ένωση των ευρωπαϊκών 
λαών, μεταμορφώθηκε σε λίγα χρόνια σ’ ένα τεράστιο χρηματιστήριο, 
όπου οι κερδοσκόποι και οι αρνητές του κοινωνικού κράτους οδηγούν 
σε πολιτιστικό λήθαργο την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ο κόσμος αλλάζει 
με τρομακτική ταχύτητα. Ζούμε πλέον σε μια ζούγκλα, τελείως 
ασύδοτη και χωρίς ηθικές αναστολές. 

Ε: Μια ζούγκλα που, όμως, ισχυροποιεί τη θέση των Η.Π.Α. ως 
μοναδικής υπερδύναμης. 

Π: Πολλοί πολιτειολόγοι και οικονομολόγοι προβλέπουν πως 
ήδη άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της παγκόσμιας μονοκρατορίας 
των Η.Π.Α. Ο Τσόμσκι πιστεύει πως η Αμερική θα επιζήσει απ’ αυτή 
τη μεγάλη οικονομική κρίση… Άλλοι, όπως ο γαλλοαμερικανός 
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καθηγητής Εμμάνουελ Τοντ προβλέπουν πως σύντομα οι Η.Π.Α. θα 
πάψουν να είναι κυρίαρχες και άτρωτες γιατί αντικατέστησαν την 
αρχή της Ελευθερίας με την αρχή της Ολιγαρχικής ∆ράσης στον 
οικονομικοπολιτικό τομέα. Επίσης, με το αξίωμα των προληπτικών 
πολέμων δημιούργησαν ένα τεράστιο οικονομικό χρέος και ένα 
αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο… Αναδεικνύονται νέες παγκόσμιες 
υπερδυνάμεις με πρώτη την Κίνα, τις Ινδίες, τη Ρωσία και τη 
Βραζιλία… 

Ο Πολ Σάμουελσον, μιλώντας για τον φασιστικό καπιταλισμό 
που με την κομματική διαφθορά υπονομεύει τη ∆ημοκρατία, πιστεύει 
πως οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. θα αναγκαστούν να απομακρυνθούν από 
τον ακραίο φιλελευθερισμό του Φρίντμαν. Φτάνει το τέλος του 
μονεταρισμού. Η παγκοσμιοποίηση άρχισε πλέον να λειτουργεί προς 
όφελος άλλων ισχυρών κρατών και κυρίως της Κίνας, η οποία με τη 
«σιδερένια εσωτερική της πειθαρχία» επωφελείται αφάνταστα από 
την, αμερικανικής έμπνευσης, κατάργηση των εμπορικών συνόρων 
των κρατών.  

Οι αξιωματούχοι των Η.Π.Α. έχουν ήδη αντιληφθεί τον κίνδυνο 
από την εξασθένηση της πολιτικής επιρροής της χώρας τους, αλλά 
στη σημερινή οικονομική συγκυρία αδυνατούν ν’ αντιδράσουν 
δυναμικά, αφού ήδη η Κίνα ελέγχει σημαντικό τμήμα του 
αμερικανικού δημόσιου χρέους. Η διείσδυσή της στην ευρωπαϊκή 
οικονομία είναι πλέον δυναμική. Εμφανίζεται ως προστάτιδα του 
Ευρώ και είναι πρόθυμη ν’αγοράσει τα «τοξικά ομόλογα» (τα 
«σκουπίδια», όπως τα βάφτισαν οι αετονύχηδες της Γουόλ Σριτ) των 
αδύναμων χωρών, κυρίως της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. 

Υπάρχουν τώρα δυο μεγάλοι παίκτες στην ευρωπαϊκή 
οικονομική κρίση. Οι αγγλοσάξονες (και μαζί τους πίσω από τον 
«μπερντέ» η Γερμανία) που παίζουν βρόμικα παιχνίδια με το Ευρώ 
και οι Κινέζοι που εμφανίζονται πως επιθυμούν να το στηρίξουν και 
να το σταθεροποιήσουν. Όπως φαίνεται, πολύ γρήγορα η Κίνα θα 
υποσκελίσει τις ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομική (και αναπότρεπτα 
στην πολιτική) πρωτοκαθεδρία. Κι όπως συμβαίνει μ’ όλα τα 
πληγωμένα θηρία, ο βρυχηθμός θ’ ακούγεται μέρα με τη μέρα πιο 
άγριος και οι επιθετικές κινήσεις θα γίνονται πιο επικίνδυνες. 

Ο 21ος αιώνας φαίνεται πως θα είναι για τις Η.Π.Α. μια Σισύφεια 
οδυνηρή δοκιμασία, που μόνο ο χρόνος θα δείξει αν καταφέρουν να 
την αντέξουν.  
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VII.    Οι μεταλλαγμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί 
 
Ε: Μου είπες παππού, πριν από λίγο, για κάποιους δεσμούς 

συνεργασίας των γερακιών της παγκοσμιοποίησης με την ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία. 

Π: ∆υστυχώς η παγκοσμιοποίηση, η οποία κατάφερε ν’ 
αποδομήσει σιγά σιγά το κοινωνικό κράτος της μεταπολεμικής 
Ευρώπης, θριάμβευσε χάρη σ’ αυτή τη συνεργασία… Για πιάσε κι 
άνοιξε εκείνον τον κίτρινο φάκελο, στην αριστερή πλευρά της 
βιβλιοθήκης… Υπάρχει ένα άρθρο για τον Μιτεράν, που βασίζεται σε 
στοιχεία των αμερικανικών αρχείων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Ε: Ναι, ναι! ∆ημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» το 
Σάββατο 21 Αυγούστου αυτού του χρόνου, με τίτλο «Μιτεράν: Χέρι 
χέρι με τις Η.Π.Α.»… 

Π: Όχι αυτό! Είναι περίληψη άρθρου του γάλλου 
δημοσιογράφου Βενσάν Ζοβέρ που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Nouvel Observateur», σε δυο κείμενα, στις 12 και 19 Αυγούστου 
2010… Προχώρησε πίσω και βρες το γαλλικό κείμενο με τίτλο 
«Francois Mitterrand vu de Washington»… ∆ιάβασε τα μαρκαρισμένα 
σημεία… 

Ε: (∆ιαβάζει) «Στο Παρίσι ο λαός της Αριστεράς ξεσηκώθηκε 
από ενθουσιασμό. Ήταν η 21η του Μάη 1981. Επιτέλους, ένας 
σοσιαλιστής εισέρχεται στο μέγαρο των Ηλυσίων! Η Ουάσιγκτον 
τρέμει, αναστατώνεται, φοβάται…(!).. Η Γαλλία θα παραμείνει πιστή 
σύμμαχος; Ο Ρίγκαν στέλνει τον αντιπρόεδρό του Τζορτζ Μπους 
(πατέρας) στο Παρίσι, σε μια διερευνητική αποστολή, παρ’ ότι ο 
γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Σμιτ διαβεβαιώνει τον “αρχηγό του 
Ελεύθερου Κόσμου” πως ο Μιτεράν θα είναι πιο σκληρός (“sera plus 
dure”) από τον προκάτοχό του Ζισκάρ Ντ’ Εστέν…(!).. Ο Μπους 
συναντά τον Μιτεράν και ακούει μ’ ευχαρίστηση ότι η Γαλλία θα 
σεβαστεί τις υποχρεώσεις της στην Ε.Ο.Κ., θα παραμείνει στο ΝΑΤΟ 
και η πολιτική της θα είναι “φυσικά περισσότερο φιλοϊσραηλινή και 
περισσότερο αντιαραβική” (il sera probablement plus pro-israélien et 
plus anti-arabe) από την πολιτική του … δεξιού προκατόχου του νέου 
προέδρου». 

Ε: Εγώ παππού άκουσα πως ο Μιτεράν ήταν ο καλύτερος 
ευρωπαίος σοσιαλιστής πρόεδρος της Γαλλίας. 

Π: Κι εγώ αυτό πίστευα ως τον περασμένο Αύγουστο… Ίσως 
υπήρξε ένας πνευματικά καλλιεργημένος άνθρωπος και καλός 
πρόεδρος για τη χώρα του… Όχι φυσικά σοσιαλιστής… Για διάβασε 
παρακάτω! 

 39



Ε: «Όμως, ο γάλλος πρόεδρος είπε πως η γαλλική πολιτική στη 
Μέση Ανατολή θα είχε διαφορετικό χαρακτήρα (για να μην 
συγκρουσθεί με τον αραβικό κόσμο) εξαιτίας του χρέους της Γαλλίας 
προς τις αραβικές χώρες…(!). Ο Ρίγκαν, παρά τη δυσπιστία του 
αποφασίζει, δοκιμαστικά, να θεμελιώσει καλές σχέσεις με το νέο 
ένοικο την Ηλυσίων…(!). Στους επόμενους μήνες ο Μιτεράν προβαίνει 
σε ειδική διευθέτηση ως προς τη χρήση των ατομικών όπλων της 
Γαλλίας, μια απόφαση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 
απόφαση του Ντε Γκολ να αποσύρει τη χώρα από το στρατιωτικό 
σκέλος του ΝΑΤΟ…(!). Ο νέος σοσιαλιστής υπουργός άμυνας 
Charles Hernu, μένει κατάπληκτος απ’ αυτή τη φιλοατλαντική στροφή 
του Μιτεράν…(!). Για να καθησυχάσει και τις τελευταίες ανησυχίες των 
Αμερικανών, ο γάλλος πρόεδρος τους εξηγεί πως οι τέσσερις 
κομμουνιστές υπουργοί της κυβέρνησής του… διευρύνουν την 
εκλογική βάση του σοσιαλιστικού κόμματος, ενώ δεν τους έχει δοθεί 
κανένα δικαίωμα πρόσβασης στα κρατικά μυστικά. Ακόμα, κι αυτός ο 
υπουργός μεταφορών, ο Charles Fiteman, δεν θα έχει το δικαίωμα 
ελέγχου του αγωγού του ΝΑΤΟ που περνά απ’ τη Γαλλία, αλλά ούτε 
θα γνωρίζει τα σχέδια κινητοποίησης των γαλλικών σιδηροδρόμων σε 
περίπτωση πολέμου (προφανώς με τη Σοβιετική Ένωση)…(!). Στο 
τέλος αποφαίνεται, στοιχηματίζοντας, πως οι κομμουνιστές υπουργοί 
θα παραμείνουν αρκετό χρόνο στην κυβέρνηση se cramponnant a 
leur postes et leur èrosion sera grande…».  

Π: Αργότερα, με την άδεια του Ρίγκαν, οι Γάλλοι πραγμα-
τοποιούν μυστικές δοκιμές της ατομικής τους βόμβας στην έρημο της 
Νεβάδα και συναινούν, σιωπηρώς, στην επίθεση των Αμερικανών 
στο Ιράκ, το 1991, μετά την εισβολή του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ. 
Αν θυμηθούμε το διεθνή σάλο από τις φανερές πυρηνικές δοκιμές 
που πραγματοποίησε ένας απ’ τους χειρότερους προέδρους της 
Γαλλίας, ο δεξιός Ζακ Σιράκ και η σφοδρή αντίθεσή του στον δεύτερο 
πόλεμο του Ιράκ (το 2003) τα συμπεράσματα για τη μυστική 
διπλωματία και την ένοχη σιωπή του γαλλικού και του διεθνούς 
τύπου για τις σοσιαλιστικές εκτροπές με σκοπό την παγιοποίηση των 
στόχων της «Νέας Τάξης», μας οδηγούν σε θλιβερά αλλά και 
οδυνηρά συμπεράσματα. 

Ε: Πέφτω απ’ τα σύννεφα! ∆εν φανταζόμουν τόση βρομιά στη 
διεθνή πολιτική σκηνή! 

Π: Είδες παιδί μου τι σημαίνει ψευτοσοσιαλισμός; Οι τέσσερις 
κομμουνιστές υπουργοί, σύμφωνα με το στοίχημα του γάλλου 
προέδρου, ο οποίος πρόβλεψε πως «θα γαντζωθούν στα πόστα 
τους, στους υπουργικούς τους θώκους, και η φθορά τους θα είναι 
μεγάλη», ήταν το τυράκι στην ποντικοπαγίδα. Αυτό το «σοσιαλιστικό 
γαλλικό πείραμα» θέλησε να το επαναλάβει και ο Λιονέλ Ζοσπέν. Η 
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παλιά «τρίπλα» Μιτεράν πέτυχε κι αυτή τη φορά αλλά οι συνέπειες 
τραυμάτισαν βαρύτατα και τους σοσιαλιστές. Το γαλλικό 
κομμουνιστικό κόμμα και οι οικολόγοι «σύντροφοι» που συμμετείχαν 
στην κυβέρνηση εξαφανίστηκαν, σχεδόν, από τη γαλλική πολιτική 
σκηνή. «L’ èrosion etait grande»! Υπερβολικά μεγάλη, που 
ισοδυναμούσε με καταστροφή. 

Ο ίδιος ο Ζοσπέν στις προεδρικές εκλογές του 2002 
εκτοπίστηκε από τον ακροδεξιό Ζαν Μαρί Λεπέν, ο οποίος υπήρξε 
και αντίπαλος, στο δεύτερο γύρο, του Ζακ Σιράκ. Αυτός ο φανφα-
ρόνος, ο Σιράκ, που η μοναδική αξιόλογη πολιτική πράξη του υπήρξε 
η άρνησή του να συμμετάσχει στο δεύτερο πόλεμο του Ιράκ, 
θεωρήθηκε αφάνταστα τυχερός στη δεύτερη προεδρία του. Τον 
ψήφισαν ακόμα και φανατικοί αριστεροί για να μην εκλεγεί πρόεδρος 
της Γαλλίας ο Ζαν Μαρί Λεπέν. Θυμάμαι τη φάτσα του οικολόγου 
Μαμέρ στην γαλλική τηλεόραση, όταν απολογούμενος για το Βατερλό 
της «πλουραλιστικής αριστερής κυβέρνησης» στην οποία συμμετείχε 
και ο μαρξιστής Μποβέ, δήλωσε πως ο γαλλικός λαός τους τιμώρησε 
γιατί ποτέ τους δεν είχαν «εφαρμόσει αριστερή (σοσιαλιστική) 
πολιτική». Είχαν όλοι τους βουτήξει, ως το λαιμό, στο βούρκο της 
εβραιοαμερικανικής παγκοσμιοποίησης. 

Ε: Ποιοι άλλοι; 
Π: Σ’ όλη την Ευρώπη υπάρχουν, αριστεροί και δεξιοί, 

πρόθυμοι να θυσιάσουν τα συμφέροντα των χωρών τους για την 
πολιτική τους ανέλιξη ή για να γίνουν πλουσιότεροι… Γι’ αυτό 
παλικάρι μου όποιον πολιτικό ακούσεις να μιλά σήμερα, στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης, για αριστερούς και δεξιούς, για κόκκινους, 
πράσινους, μπλε ή μαύρους, δεν λέει την αλήθεια. Η διάκριση είναι 
εντελώς τυπική, διότι η βερμπαλιστική συνθηματολογία δεν σημαίνει 
ότι εκφράζει την πραγματική ιδεολογία… Η παγκοσμιοποίηση 
ανακάτωσε τα κομματικά χρώματα, όπως κάνει ο ζωγράφος όταν 
στήσει το καβαλέτο. 

Θα σου απαριθμήσω μερικά ονόματα ευρωπαίων πολιτικών για 
να καταλάβεις καλύτερα που βαδίζει αυτή η χωρίς ηθικούς φραγμούς 
παγκοσμιοποιημένη ανθρωπότητα… ∆εν θα μιλήσουμε για τους 
«θεωρούμενους δεξιούς» σαν τον Αθνάρ της Ισπανίας, τον Σμιτ ή τη 
Μέρκελ της Γερμανίας, τον Σιράκ ή τον Σαρκοζί της Γαλλίας ή τον 
γραφικό Μπερλουσκόνι της Ιταλίας… Θα αναφερθώ στα 
«θεωρούμενα παιδιά του λαού» που με τις πολιτικές τους πράξεις 
ξευτέλισαν την έννοια του Σοσιαλισμού και πρόδωσαν τις ελπίδες των 
ευρωπαίων πολιτών για μια Ένωση των Λαών της Ευρώπης.   

Πρώτος και καλύτερος ο Τόνι Μπλερ, ο άξιος «εργατικός και 
σοσιαλιστής» διάδοχος της Θάτσερ. Αυτό το πιστό σκυλάκι του 
Μπους, (όπως τον «βάφτισαν» οι ίδιοι οι Εγγλέζοι) είναι ένας απ’ 
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τους μεγαλύτερους δημαγωγούς και πολιτικούς απατεώνες της 
ευρωπαϊκής ιστορίας. ∆ικαιολογημένα ο Χάρολντ Πίντερ πρότεινε να 
παραπεμφθεί, μαζί με το αφεντικό του, στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της 
Χάγης, ως «εγκληματίας πολέμου». Κι όμως, μετά την παράδοση της 
εξουσίας στον Γκόρντον Μπράουν, το ∆ιευθυντήριο της 
Παγκοσμιοποίησης του ανέθεσε ρόλο «μεσολαβητή!» στην εκρηκτική 
Μέση Ανατολή, ενώ πολλοί ηγέτες τον προόριζαν και για πρόεδρο 
της Ε.Ε.  

Στην παρουσίαση του «Ταξιδιού» (A journey), της αυτοβιο-
γραφίας του, στην Αγγλία και στην Ιρλανδία, το αναγνωστικό κοινό 
τον υποδέχτηκε με πέταγμα παπουτσιών και αυγών, γεγονός που τον 
ανάγκασε να ματαιώσει τις εμφανίσεις του. Αυτό το θλιβερό 
ανθρωπάριο διαφημίστηκε από τα ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε. ως «μεγάλος 
ευρωπαίος ηγέτης». 

Ο Χαβιέ Σολάνα, ο φοβερός μαρξιστής επαναστάτης από την 
Ισπανία, που ως απόλυτα πιστός υπηρέτης των αμερικανικών 
συμφερόντων και των στόχων τους για τη διάλυση της Ε.Ε. και 
αργότερα του Ευρώ, τοποθετήθηκε, για χρόνια, σε θέσεις / κλειδιά 
της Ένωσης. Ως υπεύθυνος της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής 
(κάτι σαν τη σημερινή ευρωπαία υπουργό εξωτερικών Κάτριν Άστον) 
και ως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, πριόνισε πολλά από τα όνειρα 
των ευρωπαίων πολιτών για μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. 

Ο σημερινός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εκλεγμένος για δυο θητείες σ’ αυτή τη θέση, ο Πορτογάλος Ζοζέ 
Μανουέλ Μπαρόσο, που από «ιδεολόγος μαρξιστής» έφτασε στο 
σημείο, με τον Μπους και τον Αθνάρ, να συσκέπτονται λίγο πριν από 
τη «δεύτερη Καταιγίδα της Ερήμου» του 2003 για ν’ αποφασισθεί η 
έναρξη των επιχειρήσεων στο Ιράκ, αφού πλέον (δήθεν) ο Σαντάμ 
Χουσεΐν διέθετε πυρηνικά όπλα και φυσικά ήταν επικίνδυνος «για τη 
∆ύση». 

Τη δεύτερη θητεία του στην Κομισιόν την υποστήριξαν με 
πάθος και η δεξιά και η αριστερή ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, με 
εντυπωσιακή «παγκοσμιοποιημένη» σύμπνοια. Εξαίρεση αποτέλεσε 
ο «κόκκινος χαμαιλέων» της παγκοσμιοποίησης, ο Ντανιέλ Κον-
Μπεντίτ, που φαίνεται πως θυμήθηκε κάτι λίγο απ’ το επαναστατικό 
του παρελθόν του Μάη του ’68, στο Παρίσι.    

Άλλο ψευτοσοσιαλιστικό «λουλούδι» της παγκοσμιοποίησης 
υπήρξε ο άλλοτε καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, 
παραδόπιστος και ραδιούργος, ο οποίος μαζί με τον «τάλε κουάλε» 
οικολόγο υπουργό του των εξωτερικών Γιόσκα Φίσερ, υπήρξαν 
θαυμάσιοι τοποτηρητές των αμερικανικών συμφερόντων στη 
Γερμανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι μεγάλη απώλεια 
για το αληθινό σοσιαλιστικό κίνημα, η πλήρης εξουδετέρωση του 
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Όσκαρ Λαφοντέν από το βιομηχανοτραπεζικό κατεστημένο της 
Γερμανίας και η αναγέννηση, μετά την επανένωση των δυο 
Γερμανιών, μιας ρεβανσιστικής νοοτροπίας ενός νέου «Ούμπερ 
Άλλες» αλλά με το νέο κυνισμό και βαρβαρότητα του «πολέμου των 
Αγορών». 

Ο διαβολεμένος και πανέξυπνος αμερικανοεβραίος Πολ 
Γούλφοβιτς είχε διαβλέψει αυτόν τον «γερμανικό κίνδυνο» και 
κατέταξε τη Γερμανία στις μελλοντικές χώρες / απειλές για τα 
συμφέροντα των Η.Π.Α., μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία. 
Ίσως επίσης δικαιώθηκε από μια Νέα Γερμανία, η οποία στην μεγάλη 
σημερινή κρίση του Ευρώ πέταξε τη μάσκα της «φιλειρηνικής 
κακομοίρας» και φανέρωσε ένα σκληρό πρόσωπο κυνικού 
οικονομικού ιμπεριαλισμού, ταρακουνώντας όχι μόνο τους 
ευρωπαίους «εταίρους της στην Ε.Ε.» αλλά και αυτή την Αμερική του 
μετριοπαθή Μπάρακ Ομπάμα. 

Στην Ιταλία, από τη γενιά του Γκράμσι, του Τολιάτι και του 
Μπερλίγκουερ, φτάσαμε στον Ντ’ Αλέμα και στον Πρόντι, δυο απ’ τις 
μαριονέτες της «παγκοσμιοποιημένης συντεχνίας» της Ιταλίας.  

Ε: Φαίνεται πως στη Γαλλία το 2012 θα εκλεγεί νέος πρόεδρος 
ο σημερινός γενικός διευθυντής του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 
Ο Σαρκοζί λένε πως πήρε την κατηφόρα! 

Π: Το «Σύστημα» τον οδηγεί στην έξοδο με «τεχνητά» 
σκάνδαλα και στημένες δημοσκοπήσεις… Θα πάθει κι αυτός ότι κι ο 
δικός μας Κώστας Καραμανλής, που άρχισε να πηγαινοέρχεται στη 
Μόσχα, να χαχανίζει με τους Κινέζους και να πατά πόδι στο 
Βουκουρέστι για το Σκοπιανό… Τους «μπήκε στο μάτι» κι αυτοί τον 
περιποιήθηκαν όπως ήξεραν. Να, τα σκάνδαλα, να οι πυρκαγιές, να 
οι απεργίες με τους κουκουλοφόρους και τις σπασμένες τζαμαρίες 
των καταστημάτων, να, να, να… Για να μάθει να μιλά για ρωσικούς 
αγωγούς και για βέτο σε εθνικά θέματα! Το βαρύ πυροβολικό της 
παγκοσμιοποίησης, τα Μ.Μ.Ε., είχαν πάρει ειδικές εντολές από τα 
αφεντικά τους… 

Ε: Μα ο Σαρκοζί είναι δικός τους… Θεωρείται ο πιο 
φιλοαμερικανός γάλλος πρόεδρος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο… 
Είναι δεξιός! Είναι και γαλλοεβραίος! 

Π: Προσπαθεί να παραστήσει τον αυτόνομο, μ’ όλο που στο 
Αφγανιστάν και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι 
βασιλικότερος της υπερατλαντικής βασίλισσας… Όμως, έχει ένα 
ελάττωμα! ∆εν θέλει την Τουρκία στην Ε.Ε…. Κι αυτό οι Η.Π.Α. δεν 
του το συγχωρούν! Τους χαλά τα σχέδια για τη γρηγορότερη διάλυση 
της Ε.Ε. και του Ευρώ… 

Αυτή η ιδιόμορφη, κατά περίπτωση, ιδεολογική αυτονομία του 
Νικολά Σαρκοζί φάνηκε και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο 
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Βουκουρέστι, το 2008. Η θέση του για το Σκοπιανό ανάγκασε τον 
Μπους να μη θέσει το ζήτημα της εισόδου της FYROM στο ΝΑΤΟ, 
προς μεγάλη έκπληξη του «μακεδόνα» πρωθυπουργού Γκρουέφσκι, 
ο οποίος εφησύχασε με τις διαβεβαιώσεις του αμερικανού 
υφυπουργού εξωτερικών Ντάνιελ Φριντ ότι «η χάρτινη τίγρη, η 
Ελλάδα» δεν θα τολμούσε ποτέ να θέσει βέτο και να «εξοργίσει» τις 
Η.Π.Α. Η στάση της Γαλλίας κατέστησε αχρείαστο, μη απαραίτητο, 
ένα ελληνικό βέτο. 

Η φιλελληνική αυτή θέση του Σαρκοζί αποδεικνύεται και από 
απόρρητο έγγραφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που δημοσιοποιήθηκε 
πρόσφατα από την ιστοσελίδα Wikileaks και θα μπορούσε ν’ ανοίξει 
τα αλλήθωρα μάτια της ελληνικής διπλωματίας που δεν μπορούν να 
δουν την αξία μιας διεύρυνσης των διπλωματικών αναχωμάτων της 
χώρας μας και προς άλλες κατευθύνσεις. 

Στο έγγραφο αυτό ο γάλλος κυβερνητικός αξιωματούχος που 
δεχόταν φορτικές εισηγήσεις για να ευθυγραμμισθεί η Γαλλία με τις 
απόψεις των Η.Π.Α. στο θέμα της ονομασίας της FYROM, 
ξεκαθάρισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να πιέσει την Ελλάδα γι’ 
αυτό το θέμα και ότι «η κυβέρνηση της π.Γ.∆.Μ. υποτιμά τη 
σοβαρότητα του ζητήματος του ονόματος για την Ελλάδα, ένα λάθος 
το οποίο δεν πρέπει να κάνουν και οι Η.Π.Α.». 

Όσο κι αν ο «δεξιός» Σαρκοζί δεν είναι αρεστός σε κάποιους 
«προοδευτικούς Έλληνες», πήρε δίκαιες θέσεις σε σοβαρές για την 
Ελλάδα στιγμές, όπως στο θέμα της διένεξής του με τη Μέρκελ για 
την αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Ο μελλοντικός, 
πιθανόν, σοσιαλιστής πρόεδρος της Γαλλίας θα μας κάνει πάλι 
μαθήματα για δήθεν «ανθρώπινα δικαιώματα» ή για το «δικαίωμα 
αυτοπροσδιορισμού των Μακεδόνων», ένα παλιό ψευτοσοσιαλιστικό 
παραμύθι, από την εποχή της Επιτροπής του Ρομπέρ Μπατεντέρ, 
του αφοσιωμένου αυτού συνεργάτη του Μιτεράν και των μετέπειτα 
«σοσιαλιζόντων σοσιαλιστών».  

Ο άλλος, ο σοσιαλιστής και επίσης γαλλοεβραίος, ο Ντομινίκ 
Στρος Καν, είναι πιο υπάκουο και πειθαρχημένο παιδί… Γι’ αυτό και 
τον έβαλαν αφεντικό στο ∆.Ν.Τ., ένα «παράρτημα» της FED, της 
αμερικανικής τράπεζας αποθεμάτων… Αυτόν προορίζουν για νέο 
πρόεδρο της Γαλλίας, το 2012… Είναι δοκιμασμένος σε θέση που 
του εμπιστεύτηκαν οι κερδοσκόποι και τα γεράκια της 
παγκοσμιοποίησης και – αν φυσικά δεν προκύψει κάτι απρόβλεπτο 
που να ανατρέψει τους σχεδιασμούς, όπως στην ελληνική περίπτωση 
της Ντ. Μπακογιάννη και του Α. Σαμαρά – θα συνεχίσει να υπηρετεί 
θαυμάσια «το Σύστημα και την Συντεχνία» ως νέος πρόεδρος της 
Γαλλίας. 
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VIII.   Κάποιοι ανήσυχοι σοσιαλιστικοί ψίθυροι 
 
Ε: Με λίγα λόγια παππού, αφού οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές 

υπονομεύουν το σοσιαλισμό και το κοινωνικό κράτος, τι ελπίδα έχουν 
οι ευρωπαϊκοί λαοί να ξεφύγουν απ’ τη μέγγενη των κερδοσκόπων; 
Οι εκμεταλλευτές των λαών είναι πανίσχυροι και αδίστακτοι…  

Π: Έχεις δίκιο! Αν προσέξει κάποιος θα διαπιστώσει πως τα 
αντικοινωνικά μέτρα που υποχρεώθηκαν να λάβουν οι 
υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία 
και η Ισπανία, τα «χρεώθηκαν» οι ψευτοσοσιαλιστικές ή πλουραλιστι-
κές κυβερνήσεις τους… Είναι μια αριστοτεχνική, σε σύλληψη, επινόη-
ση των αρχιερέων της παγκοσμιοποίησης… 

Ε: Γιατί; 
Π: Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν τέτοια άγρια οικονομικά μέτρα, 

που πλήττουν ανελέητα τα πενιχρά εισοδήματα των συνταξιούχων, 
των εργαζόμενων ή των μικροεπαγγελματιών, τα έπαιρναν δεξιές 
κυβερνήσεις;... Θα χυνόταν αίμα! Αν δεις τι γίνεται στην Ελλάδα, θα 
διαπιστώσεις πως τα συνδικάτα σ’ όλους τους κρατικούς 
οργανισμούς και σε Υπηρεσίες του δημοσίου, ελέγχονται από 
«αριστερές προοδευτικές δυνάμεις». Είναι αυτό το λεγόμενο «βαθύ 
κράτος», το οποίο οι λεγόμενες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις «έκτισαν», 
από το 1981, με ομάδες «πρασινοφρουρών» και δημιούργησαν ένα 
καθεστωτικό συνδικαλιστικό πλέγμα. Είναι αυτό που, πρόσφατα, 
υπουργοί της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου αποκάλεσαν «τα 
σπλάχνα των σπλάχνων του κόμματος». Μ’ αυτά τα διεφθαρμένα 
σπλάχνα της είναι αναγκασμένη (με βάση τις δεσμεύσεις του 
Μνημονίου της Τρόικας) να έρθει σε μετωπική σύγκρουση η 
κυβέρνηση για να περάσει τις αναγκαίες δομικές αλλαγές στους 
δημόσιους οργανισμούς.  

Ένας καλόπιστος κριτής αυτών των μέτρων, θα διαπίστωνε 
πως ήταν επιβεβλημένα και πως τα περισσότερα θά’πρεπε να 
εφαρμοστούν από χρόνια, με τη συναίνεση των κομμάτων που 
κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια, απ’ τα οποία τα 
εικοσιδύο, περίπου,  ήταν «σοσιαλιστικά». 

Ποιος αμφιβάλει ότι δεν θα’πρεπε να παταχθεί η πραγματικά 
εξοργιστική φοροδιαφυγή, τα μονοπώλια της ακρίβειας, ο σπάταλος 
και διαλυμένος δημόσιος τομέας, τα «φακελάκια» και η πασίγνωστη 
πλέον σ’ όλο τον κόσμο διαφθορά στις Εφορίες, στις Πολεοδομίες, 
στα δημόσια έργα και τις κρατικές συμβάσεις για προμήθειες στο 
Στρατό, στα Νοσοκομεία κλπ!  Όλα αυτά θά’πρεπε να γίνουν έγκαιρα 
από το ελληνικό κοινοβούλιο και όχι από τους δανειστές μας «με το 
λεπίδι στο λαιμό». 
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Γιατί θα’πρεπε το συμμάζεμα των ελλειμμάτων ν’αρχίσει απ’ 
τους μισθούς, τις συντάξεις και τη φορολόγηση των 
μικροεπαγγελματιών, με λίγα λόγια, των πιο φτωχών κοινωνικών 
στρωμάτων της χώρας; Αν εξαιρέσουμε την κατάργηση των 
προνομίων σε κάποια κομματικά «ρετιρέ» του δημόσιου τομέα, στην 
ουσία πραγματοποιήθηκε, με τις ευλογίες της Τρόικας και του 
Μνημονίου της, η «σφαγή των νηπίων». Οι Τράπεζες με τα 
υπερκέρδη των προηγούμενων ετών που «οι αγελάδες ήταν παχιές», 
ενισχύθηκαν για να εξασφαλίσουν τη ρευστότητα της ελληνικής 
οικονομίας. Οι απολύσεις των εργαζομένων χωρίς, σχεδόν, 
αποζημίωση θεσμοθετήθηκαν «για να σωθεί η χώρα». Τώρα όλοι 
θυμήθηκαν το ρωμαϊκό αξίωμα, τη γνωστή ρήση του Κικέρωνα από 
το νομικό κανόνα της «∆ωδεκαδέλτου», (που στις μέρες μας οι 
κρατικοδίαιτοι ιδεολόγοι θεωρούσαν ολίγον τι φασιστική), το «salus 
populi suprema lex esto»(η σωτηρία τoυ λαού είναι ο υπέρτατος 
νόμος).       

Το πελατειακό σύστημα βοήθησε να στελεχωθούν όλοι οι 
κρατικοί φορείς με πληθώρα υπεράριθμων ψηφοφόρων / υπαλλήλων 
και όλα τα συνδικάτα να ελέγχονται από «προοδευτικούς», δήθεν 
εργατοπατέρες. Με τέτοιους συσχετισμούς δυνάμεων ήταν ποτέ 
δυνατόν να γίνουν μεταρρυθμίσεις και να ληφθούν σκληρά 
οικονομικά μέτρα από συντηρητικές κυβερνήσεις; Φυσικά όχι! Να, 
λοιπόν γιατί ήταν χρήσιμοι τώρα, σ’ αυτή την κρίση, οι «πρόθυμοι και 
μεταλλαγμένοι σοσιαλιστές»… 

Ε: Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα να 
ξεφύγουμε από τις δαγκάνες των κερδοσκόπων του Φρίντμαν και των 
γερακιών του Χάντιγκτον! 

Π: Υπάρχει!.. Σιγά σιγά ακόμα και οι πλέον ανενημέρωτοι 
άρχισαν να καταλαβαίνουν πως παγκοσμιοποίηση σημαίνει, κέρδη 
που διανέμονται μόνο στις τράπεζες και στους κερδοσκόπους των 
χρηματιστηρίων και ζημιές που τις πληρώνουν μόνον οι φτωχοί… 

Στο έργο της «Το δόγμα του Σοκ» η Ναόμι Κλάιν, μια 
δημοσιογράφος και συγγραφέας για την οποία θα μιλήσουμε 
αργότερα εκτενέστερα, συσχετίζει τις μεθόδους ψυχοθεραπείας που 
διερευνούσε η CIA για την «πλήρη αποδόμηση της προσωπικότητας 
του ασθενούς», με τα ηλεκτροσόκ που συνιστούσε ο Φρίντμαν σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης. Κατά τον θεωρητικό πατριάρχη του 
μονεταρισμού και της παγκοσμιοποίησης, οι περίοδοι οικονομικής 
κρίσης είναι περίοδοι «αναστολής της δημοκρατίας» ώστε να 
επιτευχθεί ευκολότερα η αποδόμηση της προσωπικότητας του 
«αρρωστημένου λαού». Αυτά θυμίζουν λίγο τα γιατροσόφια του 
συνταγματάρχη της Χούντας, του Γ. Παπαδόπουλου που συνιστούσε 
«το δέσιμο του ασθενούς επί της κλίνης έως ότου αναρρώσει». 
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Σ’ αυτή την περίπτωση οι πολίτες ενοχοποιούνται π.χ. για τη 
διαφθορά των ηγετών τους, για την αποδιοργανωμένη δημόσια 
διοίκηση κ.λπ. και χάνουν κάθε ορμή για αντίσταση, ιδίως σ’ ένα 
μπαράζ ομαδικών αντικοινωνικών μέτρων, όπως αυτά που 
επιβάλλονται με «Μνημόνια». 

Το ∆.Ν.Τ. υιοθέτησε τη θεωρία του ομαδικού σοκ μ’ επιτυχία, 
πρώτα στη Νότια Αμερική, αλλά όταν «χάθηκε αυτή η Αγορά» από 
ηγέτες που αντιστάθηκαν (Τσάβες, Λούλα, Μοράλες, Κίρστνερ κ.α.), 
στράφηκαν στα μικρά κράτη της Ευρώπης που εγκλωβίστηκαν σ’ ένα 
ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα χωρίς πολιτική ενοποίηση των λαών. Σ’ 
αυτά εφαρμόστηκε το ομαδικό αντικοινωνικό σοκ του ∆.Ν.Τ., με τη 
σύμπραξη των ευρωπαίων τραπεζιτών και χρηματιστών. Η συνταγή 
είναι απλή: «οι άνθρωποι προβάλλουν αντίσταση σε τμηματικές 
αλλαγές π.χ. σε τροποποίηση νόμου για τα πανεπιστήμια ή σε 
αύξηση των εισιτηρίων στις συγκοινωνίες, αλλά αν συμβούν 
ταυτόχρονα πολλές αλλαγές και προηγηθεί το σοκ της αποδόμησης 
της προσωπικότητας των πολιτών (φόβος ή και ενοχές γιατί είναι 
απατεώνες, φοροφυγάδες, τεμπέληδες κ.λπ.) ο λαός περιπίπτει σε 
κατάσταση αδράνειας». Μετατρέπεται σε λαό / φυτό. Ώσπου να 
εμφανιστούν οι «μη πρόθυμοι» πολιτικοί ηγέτες και διανοούμενοι που 
θα τον συνεφέρουν από το λήθαργο… 

Ε: Πότε; 
Π: Οι κερδοσκόποι είναι άπληστοι… Ποτέ δεν σταματούν κι 

όταν ακόμα ξεπεράσουν κάθε όριο ανοχής, όπως στην Ιρλανδία… 
Μπροστά στο κέρδος γκρεμίζουν κάθε ηθικό φραγμό, καταπνίγουν 
συνειδησιακές αναστολές και είναι ικανοί, κατά τη μαρξιστική / 
λενινιστική ρήση, να πουλήσουν στους εχθρούς τους και το σχοινί με 
το οποίο θα τους κρεμάσουν. 

Ε: Τι έγινε στην Ιρλανδία; 
Π: Σ’ αυτή τη χώρα, όπου ο λαός έχει υποστεί τρεις τέσσερις 

«λιτότητες», οι κερδοσκόποι ελέγχουν κι απόκτησαν σιγά σιγά όλες 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του κράτους. Η πολυσυλλεκτική 
κυβέρνηση (στην οποία συμμετέχουν και οι οικολόγοι / πράσινοι με τα 
«πράσινα άλογά τους») κάλεσε το ∆.Ν.Τ. για να σώσει το 
καταχρεωμένο τραπεζικό σύστημα. Ήταν πια καιρός. Ο κόσμος και 
κυρίως οι δημοσιογράφοι δεν χαρίστηκαν «στους κλέφτες», όπως 
εδώ στην Ελλάδα που τα  Μ.Μ.Ε., στην πλειοψηφία τους, εξυμνούν 
συνεχώς τα «εξαπτέρυγα της παγκοσμιοποίησης». Σ’ όλες τις χώρες 
οι λαοί αναταράζονται από το λήθαργο. Κάποια στόματα, που από 
φόβο έμειναν κλειστά, άρχισαν ν’ ανοίγουν δειλά δειλά. Ακόμα και στη 
Βρετανία, με το νέο αρχηγό των Εργατικών Εντ Μίλιγκαν και σ’ αυτή 
τη Γερμανία των «ευρωπαϊκών οραμάτων οικονομικής 
γερμανοποίησης» ακούγονταν άλλου είδους φωνές. Μπορεί ο Όσκαρ 
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Λαφονταίν να παραιτήθηκε από το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) 
για λόγους υγείας, όμως υπάρχουν άλλοι που στη θέση του πιάνουν 
τα μηνύματα απελπισίας των λαών.  

Ο Λαφονταίν υπήρξε ηγετικό στέλεχος του γερμανικού 
ψευδοσοσιαλιστικού κόμματος (SPD). Το 1995 εκλέχτηκε πρόεδρος 
του SPD, το οποίο κέρδισε τις εκλογές του 1998. Στη νέα κυβέρνηση, 
ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, μια σκοτεινή φυσιογνωμία του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλισμού, ορκίζεται καγκελάριος και ο Λαφονταίν υπουργός 
οικονομικών. 

Τα πολυεθνικά γερμανικά οικονομικά συγκροτήματα και οι 
τραπεζίτες (DeutscheBank, BundesBank) του κηρύσσουν τον πόλεμο 
και τον εξαναγκάζουν σε παραίτηση το Μάρτιο του 1999. Ο ίδιος, 
αναφέρει ως αιτία της παραίτησης «την έλλειψη συνεργασίας με τον 
καγκελάριο». Ήταν επόμενο. Εκείνος, ήταν γνωστός ιδεολόγος του 
«δημοκρατικού σοσιαλισμού και του κοινωνικού κράτους» και ο 
Σρέντερ βουτηγμένος στα λασπόνερα του μεγάλου κεφαλαίου. 
Αργότερα, πολλοί κατηγόρησαν τον Σρέντερ πως, απ’ το αξίωμα του 
καγκελάριου, δημιούργησε τις ευνοϊκές γι’ αυτόν προϋποθέσεις, 
ώστε, εγκαταλείποντας την πολιτική να τοποθετηθεί σε αδρά 
αμειβόμενη θέση της Γκάζπρομ. Γι’ αυτό το λόγο ανέπτυξε 
διαπροσωπικές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ντμίτρι 
Μεντβέντεφ και άλλους παράγοντες του Κρεμλίνου και των 
ενεργειακών κολοσσών της Ρωσίας. 

 Τον ίδιο δρόμο, αλλά απ’ την αντίθετη πλευρά, ακολούθησε και 
ο υπουργός εξωτερικών της Κυβέρνησης Σρέντερ, ο «αριστερός» 
υποτίθεται, Γιόσκα Φίσερ, αρχηγός τότε του Κόμματος των Πράσινων 
/ Οικολόγων. Είναι κι αυτός σύμβουλος στην αμερικανικών 
συμφερόντων εταιρεία κατασκευής του αγωγού «Ναμπούκο».Τον 
επόμενο χρόνο, ως πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης,  θα συμμετάσχει στη συνάντηση της 
«ομάδας των σοφών» του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στην Τουρκία.   

Ο Λαφονταίν, το 2005 εγκαταλείπει το «κεφαλαιοκρατούμενο 
σοσιαλιστικό SPD» και με τον Λόταρ Μπίσκυ ιδρύει το «Die Linke». 

Η πρόσφατη παραίτησή του από την αρχηγία του Κόμματος, 
οδήγησε στην ανάδειξη νέας δυαρχίας, με την «Αριστερά της 
Αριστεράς» που εκπροσωπείται από τη Γκεζίνε Λετς και τους 
μετριοπαθείς του «δημοκρατικού σοσιαλισμού» του Κλάους Έρνστ. 

Η Λετς κατηγορείται, κυρίως από τη γερμανική ∆εξιά και τα 
Μ.Μ.Ε., ότι αναζωογονεί «τις νοσταλγίες του κομμουνισμού» σε 
δυσαρεστημένους, κυρίως, ψηφοφόρους του Ανατολικού Μπλοκ. Για 
τον Κλάους Έρνστ διαδίδουν ότι «έχει καπιταλιστικές συνήθειες». 
Πάντως και τα δυο νέα ανώτατα στελέχη του κόμματος «Die Linke» 
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διακηρύσσουν ότι, όπως ο Όσκαρ Λαφονταίν, πιστεύουν στο 
«δημοκρατικό σοσιαλισμό». 

Σ’ άλλα κράτη, αλλά και στην ίδια τη Γερμανία, μια μερίδα 
αγανακτισμένων στρέφεται στην άκρα δεξιά και οραματίζεται λύσεις 
«με αίμα» για να επέλθει μια νέα ευρύτερη «τελική λύση στο 
μπαστάρδεμα» των ευρωπαϊκών λαών. Αν υπάρξει στο μέλλον 
ασυγκράτητη και μη ελεγχόμενη, από νηφάλιες πολιτικές δυνάμεις, 
λαϊκή έκρηξη, τα αποτελέσματα θα είναι επώδυνα και τραγικά. 

Ίσως, οι νέοι πολιτικοί «ψίθυροι» που ακούγονται στην Ευρώπη 
και κυρίως στη Γαλλία, η οποία, από την εποχή της Γαλλικής 
Επανάστασης έχει το πνευματικό και φιλοσοφικό υπόστρωμα για να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις κοινωνικών θέσεων και αντιθέσεων, 
να αρχίσουν να σπέρνονται και πάλι οι ιδέες του νέου κοινωνικού 
κράτους για ν’ ανθίσει ένας νέος πραγματικός σοσιαλισμός ή μια νέα 
λαϊκή φιλελεύθερη δεξιά. 

Τα βασικότερα πολιτικά κόμματα που κυβερνούν τις τελευταίες 
δεκαετίες την Ευρώπη (όπως και στην Ελλάδα) είναι απόλυτα 
υποταγμένα στο «σύστημα της παγκοσμιοποίησης». Μέσα από τους 
κόλπους της πατριωτικής αριστεράς ή της λαϊκής δεξιάς, φαίνεται 
πως θα ξεπηδήσουν οι νέες δυνάμεις ενάντια στην κερδοσκοπία. 
Ήδη στη Γαλλία, ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του 
σοσιαλιστικού κόμματος Μπενουά Αμόν και ο επίσης αριστερός Ζαν 
Πιερ Μελανσόν, άρχισαν να διαχωρίζουν τις θέσεις τους από το 
«σύστημα των προθύμων».  
        Στην Ελλάδα, η πατριωτική αριστερά και η λαϊκή και πατριωτική 
δεξιά (μετά τους αποτυχημένους από τυχαία γεγονότα σχεδιασμούς 
για εναλλακτική παγκοσμιοποιημένη λύση με δικομματικό ντουέτο 
Παπανδρέου – Μπακογιάννη), δείχνουν μέρα με τη μέρα πως οι 
ψίθυροι για αντίσταση γίνονται φωνές ηχηρές αντίθεσης στις 
κερδοσκοπικές επιθέσεις των τραπεζιτών. 

Ε: ∆εν βλέπω όμως, τουλάχιστο στην Αριστερά, να έχει σήμερα 
μορφοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ικανό να αντισταθεί όχι 
μόνο στην οικονομική λαίλαπα των τραπεζιτών αλλά και στην 
πολιτιστική αποδόμηση του λαού… Το ίδιο και στη λεγόμενη λαϊκή 
δεξιά. Ο νέος αρχηγός της, χωρίς να αποτελεί απειλή για το 
«σύστημα», δεν μπορεί να θεωρηθεί από τα αγαπημένα παιδιά της 
παγκοσμιοποίησης. Έχει τις συνειδησιακές εμμονές στα εθνικά 
θέματα και σαν τέτοιος δημιουργεί εμπόδια στην αποδόμηση της 
εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων. Το «σύστημα» και οι Η.Π.Α. 
πανηγυρίζουν όταν εκλέγεται αρχηγός κράτους ένας μετριοπαθής 
κομμουνιστής / διεθνιστής ή συναινετικός κεντροδεξιός που στήριξαν 
το Σχέδιο Ανάν και εξοργίζονται όταν εκλέγεται κάποιος «δεξιός 
φασίστας» που δεν σκύβει το σβέρκο, σαν το μακαρίτη Τάσσο 
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Παπαδόπουλο. Ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν και αδιαφορούν για τις 
κομματικές ταμπέλες!  Ε, τι λες παππού; Θα επιβιώσει ο νέος 
αρχηγός; 

Π: Έχεις δίκιο! Θα τον «αποδομήσουν» και τον Σαμαρά, εκτός 
αν και πάλι ανατραπούν οι σχεδιασμοί από τυχαία γεγονότα…  Αλλά 
ας ξαναγυρίσουμε στη Γαλλία, όπου παίζονται χοντρά πολιτικά 
παιχνίδια τα οποία θα επηρεάσουν τις εξελίξεις σ’ όλη την Ευρώπη. 
Εκεί, για τις προεδρικές εκλογές του 2012 προετοιμάζουν, όπως 
είπαμε για νέο πρόεδρο τον σημερινό «σοσιαλιστή» γενικό διευθυντή 
του ∆.Ν.Τ. Για τέτοιου είδους «προωθήσεις» γίνεται προηγουμένως 
μια προεργασία ανάδειξης των πραγματικών ή φανταστικών 
ικανοτήτων του «πιστού». 

Ε: Τι είδους προεργασία; 
Π: Την είδαμε κι εδώ, στην Ελλάδα. Ο Γ. Παπανδρέου πήρε το 

«δαχτυλίδι της διαδοχής» από τον Κ. Σημίτη, και ταυτόχρονα 
αποκτησε το κύρος του προέδρου της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς… Αυτό 
τον Οργανισμό της «Σοσιαλιστικής Κακομοιριάς» τον ελέγχουν 
απόλυτα οι Η.Π.Α. και η Κομισιόν της Ε.Ε. (και φυσικά και το ΝΑΤΟ). 
Επομένως κι εδώ η «εκλογή γίνεται δια της επιλογής» από το αόρατο 
∆ιευθυντήριο… Κάποιες ελληνικές εφημερίδες έγραψαν πως το 
∆ιευθυντήριο προορίζει τον Γ. Παπανδρέου για υψηλή θέση στην 
Ε.Ε., σαν νέο Χαβιέ Σολάνα ή την αξιοποίησή του σε κάποιον διεθνή 
οργανισμό ή ακόμα και ως αντικαταστάτη του Μπαν Κι Μουν στη 
Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ.  Οι υποθέσεις αυτές βασίστηκαν σε 
δημοσιεύματα ξένων εντύπων και κυρίως των Financial Times (της 
γερμανικής έκδοσης) που χαρακτήρισαν τον Έλληνα πρωθυπουργό 
«ως τον άνθρωπό τους στην Ελλάδα». Το μέλλον θα δείξει αν αυτά 
τα υποτιθέμενα σενάρια θα επαληθευτούν. Το ιερατείο της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης αφήνει σε πολλούς την ελπίδα για 
ανταμοιβή της προσφοράς τους, αλλά όπως και στην περίπτωση του 
πρώην πρωθυπουργού και «πιστού εκσυγχρονιστή» Κ. Σημίτη, 
συνηθίζει να ξεχνά πολλές από τις υποσχέσεις του, αφού 
ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια νέοι πρόθυμοι να εφαρμόσουν τις 
εντολές του.  

Το ίδιο φωτοαντίγραφο βγήκε και για τον Ντ. Σ. Καν (οι Γάλλοι 
σε συντομία τον αποκαλούν, από τα αρχικά του ονόματός του, DSK). 
Πρώτα ο διορισμός στο ∆.Ν.Τ. («υποκατάστημα» της FED των 
Η.Π.Α. και της Παγκόσμιας Τράπεζας), η απόκτηση κύρους και 
επίδειξη «σοσιαλιστικής μετριοπάθειας» σ’ έναν ωμό και ανελέητο 
οικονομικό οργανισμό με «γαμψά νύχια» και ακολουθεί η «εκλογή» 
με αναισθητοποίηση του γαλλικού λαού από την προπαγάνδα των 
ελεγχόμενων Μ.Μ.Ε. 
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Οι διακινητές των ναρκωτικών της παραπληροφόρησης (οι 
narcotrafiquants) θα ακολουθήσουν τις δοκιμασμένες συνταγές. Η 
αντίπαλος του Σαρκοζί στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του 
2006, η σοσιαλίστρια Σεγκολέν Ρουαγιάλ, η οποία ήδη δήλωσε πως 
θα είναι υποψήφια στις εσωκομματικές εκλογές για το νέο αντίπαλο 
του Σαρκοζί το 2012, μάλλον θα «φάει φούμο», αφού  οι 
δημοσκοπήσεις (στημένες ή πραγματικές) αξιολογούν τον DSK ως 
τον μόνο ικανό αντίπαλο του σημερινού γάλλου προέδρου… Αλλά και 
ο ίδιος ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆.Ν.Τ., βέβαιος πλέον για την 
επιλογή του δήλωσε με κάποια εμφανή αλαζονεία, σε απάντηση της 
τόσο βιαστικής ενέργειας της Σ. Ρουαγιάλ, πως η δήθεν μεγάλη λαϊκή 
αποδοχή της στις δημοσκοπήσεις, το 2006, ήταν «une hallucination 
collective», μια ομαδική παραίσθηση. 

Πολλές φορές η υπεραισιοδοξία βλάπτει σοβαρά. Τυπικό 
παράδειγμα το πάθημα της πανίσχυρης Ντόρας Μπακογιάννη από 
τον Αντώνη Σαμαρά στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας 
∆ημοκρατίας. Κάποτε οι μη αναμενόμενες εκπλήξεις είναι οδυνηρές. 

Αν λοιπόν όλα πάνε καλά για το «Σύστημα», οι Γάλλοι θα 
«πανηγυρίσουν πάλι», όπως το 1981, που θα εκλεγεί ένας 
σοσιαλιστής πρόεδρος και θα ξαναμπεί στα Ηλύσια ένας «προστάτης 
των λαϊκών συμφερόντων!». 

Αυτόν τον κίνδυνο διέβλεψε από πολύ νωρίς, τον Απρίλη αυτού 
του χρόνου, ο Μπενουά Αμόν… Γύρισε αγόρι μου πέντε – έξι σελίδες 
στο φάκελο που κρατάς και διάβασε το δημοσίευμα της «LE 
PARISIEN» της 10 Απρίλη 2010 με τίτλο: Hamon ne veut pas faire 
èlire en 2012 «le ou la Papandreou Français».Νάτο, αυτό! Τα 
Ελληνικά Μ.Μ.Ε. αγνόησαν (τυχαία!) την είδηση μ’ όλο που 
αφορούσε τον έλληνα πρωθυπουργό… ∆ιάβασε! Ναι, ναι, από ‘κείνο 
το μαρκαρισμένο σημείο… Κάνε ελεύθερη μετάφραση των 
κυριότερων σημείων του άρθρου…  

Ε: Εδώ λέει πως, «αν δεν υπάρξει ένα νέο μοντέλο κοινωνικής 
και οικονομικής ανάπτυξης, δεν θα υπάρξει ούτε το 2012 αριστερή 
(σοσιαλιστική) πολιτική. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Ελλάδα! 
Επανέρχεται η παλιά εποχή, δηλαδή η εποχή της μη ύπαρξης 
κοινωνικού κράτους. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μπορεί να 
συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες…». 

Π: Ούτε προφήτης να ήταν! Αυτό το φθινόπωρο αφηνίασαν οι 
λάτρεις της λιτότητας σ’ όλη την Ευρώπη… Βρετανία, Ιρλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και βάλε… Η Ελλάδα 
είναι το πρότυπο για το στράγγισμα των φτωχών σ’ όλη την 
Ευρώπη… Για συνέχισε! 

Ε: Οι Ευρωπαίοι, λέει, είναι ολόψυχα σε πλήρη σύμπνοια με 
την Ουάσινγκτον, για την εφαρμογή της πολιτικής του 
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νεοφιλελευθερισμού με τη βοήθεια του ∆.Ν.Τ., της FED και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. Και τελειώνοντας ο Μπενουά Αμόν 
προβλέπει πως, θα υπάρξουν φωνές για να οδηγηθεί η Αριστερά σε 
μια πολιτική σκληρής λιτότητας… Θα μας ζητήσουν να εκλέξουμε 
«την ή τον Γάλλο Παπανδρέου». 

Π: Όλα βαδίζουν με καλομελετημένο σχέδιο από τους αρχιερείς 
του συστήματος της παγκοσμιοποίησης… Ας ελπίσουμε πως κάποια 
μέρα, ίσως σύντομα, αυτοί οι ψίθυροι για την αποτίναξη της 
δικτατορίας των τραπεζιτών και των κερδοσκόπων του 
χρηματιστηρίου να γίνουν δυνατές φωνές, απειλητικές κραυγές, 
ενάντια σ’ αυτούς που αποδομούν τα εθνικά και κοινωνικά κράτη. 
Ίσως οι λαοί της Ευρώπης αντιληφθούν επιτέλους ότι 
στραγγαλίζονται, κατά την έκφραση του νομπελίστα Πολ 
Σάμουελσον, από έναν φασιστικό καπιταλισμό. 
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IX.   Οι Σωτήρες και η «Αγελάδα» 
 
Ε: Για να ξανά’ρθουμε παππού στα δικά μας!.. Η Ελλάδα είναι 

ένα βατραχάκι σ’ αυτές τις βρόμικες λάσπες του βουβαλοχώραφου… 
Μπορούν να της βγάλουν τ’ άντερα και να τη λιώσουν ακόμα και τη 
στιγμή που θα πιστεύει πως είναι ασφαλής στη γωνίτσα της… Τι 
περιθώρια έχει για να ξεφύγει από τις δαγκάνες των κερδοσκόπων; 

Π: Τα περιθώρια είναι ανάλογα με το ήθος, την εντιμότητα και 
τον πατριωτισμό των ανθρώπων της πολιτικής και του πνεύματος της 
χώρας. Αυτοί ελέγχουν τις δομές εξουσίας και προπαντός την 
ενημέρωση, την ασφάλεια των πολιτών και την εκπαίδευση… Το 
πρόβλημα είναι πως, φυσικά με το αζημίωτο, η πλειονότητα όλων 
κατέχουν θέσεις / κλειδιά στην κρατική μηχανή, τοποθετήθηκαν εκεί 
από το «σύστημα» με σκοπό να συμβάλουν στην εμπέδωση και 
σταθεροποίηση της Νέας Τάξης που θεοποίησε το χρήμα και τη βία. 

Ε: ∆ηλαδή τη νέα κοινωνία των γερακιών και των 
κερδοσκόπων! Μήπως όμως παππού είναι μια συνωμοσιολογία για 
να ρίχνουμε τις συνέπειες από τα ελαττώματα των Νεοελλήνων σε 
ξένες πλάτες; Μήπως μας βολεύει να φανταζόμαστε πως μας φταίνε 
οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι; 

Π: Αυτό που λες είναι εν μέρει σωστό για οργανωτικές 
αδυναμίες της κοινωνίας και του ελληνικού κράτους, οι οποίες αν 
φροντίζαμε έγκαιρα να διορθωθούν, οι αρνητικές συνέπειες απ’ τις 
επεμβάσεις των ξένων δυνάμεων ίσως να μην είχαν τη σημερινή 
ένταση και αποτελεσματικότητα. Όμως, απ’ αυτά που είπαμε ως 
τώρα θα πρέπει να διαπίστωσες πως οι Η.Π.Α., ως παγκόσμια 
υπερδύναμη, προσπαθεί να διατηρήσει τον ηγεμονικό της ρόλο με 
κάθε μέσον και τρόπο, εξαγοράζοντας συνειδήσεις και τοποθετώντας 
τις μαριονέτες της σε καίρια πόστα κρατικής ευθύνης σε χώρες που 
ελέγχει και τις χαρακτηρίζει «ως φιλικές». Παράδειγμα: Στην ελληνική 
δημοσιονομική κρίση δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να 
οδηγηθεί η χώρα σε μια σκληρή λιτότητα, για την οποία εξέχων 
πολιτικός της κυβέρνησης Μπάρακ Ομπάμα ομολόγησε πως «δεν θα 
μπορούσε να εφαρμοσθεί στις Η.Π.Α.» λόγω,προφανώς, της 
αντίδρασης του λαού.  

Στην Ελλάδα η παθητικότητα του πληθυσμού, μετά από 
γκεμπελική παραπληροφόρηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών 
Μ.Μ.Ε., προκάλεσε την έκπληξη και σ’ αυτούς ακόμα τους 
κερδοσκόπους. Στη χώρα μας, η προηγούμενη κυβέρνηση 
Καραμανλή ισχυριζόταν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, το Σεπτέμβρη 
του 2009 ήταν, περίπου 8,5%. Η κυβέρνηση Παπανδρέου που τη 
διαδέχτηκε, ισχυρίστηκε μετά ένα ή δυο μήνες πως το έλλειμμα 

 53



έφτασε στο 12,5% και σε νέα αναθεώρηση από τη Γιούροστατ 
«σταθεροποιήθηκε στο 15,4%. Κι έχουμε τώρα το χάος που όλοι 
αντιμετωπίζουμε σήμερα… Η Ιρλανδία ανακοίνωσε πρόσφατα πως 
το δημοσιονομικό της έλλειμμα έφτασε στο 32% και οι κερδοσκόποι 
στην αρχή ούτε «ανησύχησαν» ούτε αποκάλεσαν τους Ιρλανδούς 
πολίτες κλέφτες κι απατεώνες… Περίμεναν υπομονετικά ώσπου να 
τη βάλουν κι αυτή στις ράγες της Τρόικας! Όμως, η συμπαράσταση 
ακόμα κι από τη Γερμανία ήταν τελείως διαφορετική σε σύγκριση με 
τους οχετούς παραπληροφόρησης για την Ελλάδα και τον ελληνικό 
λαό. 

Ε: Γιατί αυτή η διαφοροποίηση; 
Π: Γιατί η Ιρλανδία θεωρείται ότι ανήκει στον πυρήνα της 

αγγλοσαξονικής κυριαρχίας και επιρροής… ∆εν είναι συνεπώς 
«ανάδελφον» έθνος, όπως πολύ επιτυχημένα χαρακτήρισε την 
Ελλάδα ένας πρώην Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας… Επίσης, η 
Ιρλανδία δεν βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα με 
τη στάση της δυσχεραίνει την επίλυση προβλημάτων όπως το 
Κυπριακό, το Μακεδονικό, τα θέματα του Αιγαίου κ.α. που η Νέα 
Τάξη θεωρεί βασικά για να σταθεροποιήσει την ηγεμονική της θέση 
στη Μέση Ανατολή και στη ∆υτική Ασία… 

Όταν ακούμε κάτι τέτοια από Έλληνες, οι οποίοι έχουν το 
πατριωτικό σθένος να υψώνουν έστω μια αδύνατη φωνή, που κι αυτή 
την πνίγουν τα ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε., τότε οι περισσότεροι καγχάζουν 
πως με την αρρωστημένη καχυποψία μας βλέπουμε παντού 
φαντάσματα… Ας ακούσουμε λοιπόν και κάποιες παγκοσμίως 
γνωστές και έγκριτες ξένες προσωπικότητες! Εκεί, στο δεύτερο ράφι 
της βιβλιοθήκης μου, αριστερά, υπάρχει ο φάκελος Κ 12 και στο 
εσωτερικό του, σε υποφάκελο, αποσπάσματα από ομιλίες και 
δηλώσεις ενός από τους μεγαλύτερους, παλαιότερα, οικονομικούς 
αναλυτές της Γουόλ Στριτ, του Μαξ Κάιζερ… Λίγο πιο αριστερά, είναι 
ο φάκελος Τ 9… Σε υποφάκελο βρίσκονται πληροφορίες και αναλύ-
σεις ενός από τους μεγαλύτερους γλωσσολόγους και φιλοσόφους της 
εποχής μας, του Νόαμ Τσόμσκι… 

Ε: Α, είναι αυτός ο Αμερικανοεβραίος που, στις αρχές αυτού 
του χρόνου, οι ισραηλινές αρχές του απαγόρευσαν την είσοδο στη 
χώρα των προγόνων του;… 

Π: Ναι, είναι αυτός ο διακεκριμένος ομοεθνής τους που είχε το 
θάρρος να πει πως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ν’ 
ακούγονται και φωνές αντίθετες από τις επίσημες σιωνιστικές φωνές 
για το ολοκαύτωμα… Ξέρεις, σε πολλές χώρες υπάρχει αυστηρή 
νομοθεσία για όσους έχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις για τις 
απάνθρωπες εξοντώσεις των Εβραίων και άλλων πολιτών χωρών 
της Ευρώπης, στα κρεματόρια των Ναζί. Στη Γαλλία, στις Η.Π.Α. και 
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σ’ άλλες χώρες καταδικάστηκαν άνθρωποι ή αναγκάστηκαν να 
ανακαλέσουν μετά από ιεροεξεταστική πίεση κυβερνητικών οργάνων 
ή των Μ.Μ.Ε., γιατί απλώς αμφισβήτησαν τον αριθμό των 
θανατωθέντων στα κρεματόρια… Τέλος πάντων! Αυτό είναι άλλο 
θέμα… Για άνοιξε τον πρώτο φάκελο και διάβασε φωναχτά, για ν’ 
ακούω κι εγώ, όσα σημεία έχω επισημάνει με κίτρινο μαρκαδόρο. 
Έλα, διάβασε για να δούμε τι λέει ο Κάιζερ!.. 

Ε: (∆ιαβάζει): « Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα θυσιαστεί από 
τις ∆ιεθνείς Αγορές. Το ∆.Ν.Τ. είναι το τελευταίο πράγμα που 
χρειάζεται το ελληνικό κράτος. Θα χάσετε την εθνική σας κυριαρχία. 
Ασκεί οικονομική τρομοκρατία. Χρησιμοποιεί οικονομικά όπλα μαζικής 
καταστροφής. Θα σας βιάσει με τέτοιο τρόπο που δεν θα έχετε νιώσει 
ποτέ χειρότερο πόνο. ∆εν είναι η λύση στο πρόβλημά σας. Αν 
κάποιος σας κάψει το σπίτι για να σας πουλήσει μετά κάρβουνο θα το 
θεωρούσατε λογικό; Ακριβώς αυτό έκανε και η Goldman Sachs στην 
ελληνική οικονομία…(…). Οι τραπεζίτες της Γουόλ Στριτ 
συνεργάζονται απόλυτα με το ∆.Ν.Τ. Είναι μια οικονομική μαφία και τα 
hedge funds είναι οι εκτελεστές…(…). Θα σας σώσει η Ευρώπη; Η 
Γερμανία; Μα η Γερμανία ανήκει στην πλευρά των τραπεζιτών της 
Γουόλ Στριτ. ∆εν την ενδιαφέρει η Ελλάδα ή το Ευρώ. Όσο η Ελλάδα 
είναι το πρόβλημα, το Ευρώ πέφτει και η Γερμανία ευνοείται». 

Είχα διαβάσει παππού ένα άρθρο σου και για μια στιγμή 
πίστεψα ότι αδικούσες τον γερμανικό λαό όταν έγραφες πως στην 
ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της Ελλάδας, στις αρχές αυτού του 
χρόνου, πρωτεύοντα ρόλο είχαν και οι Γερμανοί. 

Π: Κάνεις ένα λάθος παιδί μου! Ποτέ δεν κατηγόρησα το 
γερμανικό λαό γι’ αυτό το αισχρό παιχνίδι της διεθνούς κερδοσκοπίας 
εις βάρος του ελληνικού λαού… Για να ξεπληρώσουμε τα επιπλέον 
χρέη από τους υπέρογκους τόκους θα σφίξουν το ζωνάρι τους κι 
άλλες γενιές Ελλήνων… Και γι’ αυτό δεν ευθύνονται οι πολίτες της 
Αμερικής, της Γερμανίας ή της Γαλλίας… Υπεύθυνοι είναι οι πολιτικοί 
/ μαριονέτες που κυβερνούν σύμφωνα με τις εντολές των 
πολυεθνικών, των τραπεζών και των χρηματιστηρίων… Σήμερα η 
Ε.Ε. έχει πρόβλημα έντιμης ηγεσίας… Ας συνεχίσουμε όμως με τον 
Κάιζερ… 

Ε: (∆ιαβάζει): «Πρέπει εσείς οι Έλληνες να καταλάβετε πως αν 
δεν αποφύγετε να μετατραπείτε σε όργανο του ∆ιεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (∆.Ν.Τ.) θα χάσετε την ανεξαρτησία σας. Θα είστε τα θύματα 
μιας χρηματοπιστωτικής συμμορίας που διαπράττει απάτες. ∆εν θα 
σας σώσουν. Θα είναι σαν να βγαίνετε απ’ το τηγάνι και να πηδάτε 
στη φωτιά. Το ∆.Ν.Τ. είναι η Goldman Sachs, η Wall Street, η ∆ιεθνής 
Τράπεζα. Είναι όλοι η ίδια κλίκα…(…). Για τη Γερμανία σας είπα… 
Χρησιμοποιεί το ∆.Ν.Τ. για να διασπάσει το Ευρώ. Βάζει το ∆.Ν.Τ. να 
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κάνει τη βρόμικη δουλειά. Επιτρέπει στο ∆.Ν.Τ. να γίνει ο κακός της 
παρέας κι αυτή απλά δείχνει τους Έλληνες, σαν κακό παράδειγμα για 
τους Ευρωπαίους, λέγοντας πως αυτοί είναι που έβλαψαν το Ευρώ. 
Το ∆.Ν.Τ. θα αποτελειώσει στο τέλος τη βρομοδουλειά…(…). Τα 
χρήματα από τις τσέπες των Ελλήνων θα καταλήξουν στις τράπεζες 
της Γουόλ Στριτ. Στην ουσία οι Έλληνες θα πουλήσουν την αγελάδα 
και στη συνέχεια θ’ αγοράζουν το γάλα της». 

Μου φαίνεται παππού πως αυτό το γάλα θα το αγοράζουμε 
πανάκριβα!.. 

Π: Για ρίξε μια ματιά και στον Τσόμσκι! Θα δεις πως ο παππούς 
σου χρησιμοποιεί πολύ ήπιες εκφράσεις όταν μιλά γι’ αυτούς τους 
διεθνείς και ντόπιους απατεώνες που μετέβαλαν την Ελλάδα σε 
προτεκτοράτο, για να κερδοσκοπήσουν αλλά και να μας σύρουν πιο 
εύκολα σε λύσεις αντίθετες προς τα εθνικά μας συμφέροντα… 
Θέλουν να μας μετατρέψουν σε φτωχούς Ασιάτες που πουλούν από 
ανέχεια την πιο μικρή και πιο όμορφη κόρη τους για να ζήσει η 
υπόλοιπη οικογένεια… Οι ντόπιοι εγκάθετοι είναι πάντα πρόθυμοι να 
τους βοηθήσουν για έναν τέτοιο σκοπό… Συνέχισε όμως τώρα 
λεβέντη μου το διάβασμα των αποσπασμάτων του Τσόμσκι… 

Ε: (∆ιαβάζει): «Το ∆.Ν.Τ. είναι λίγο πολύ μέρος του Υπουργείου 
Οικονομικών των Η.Π.Α., αν και ο Γενικός ∆ιευθυντής του είναι 
Ευρωπαίος (ο γαλλοεβραίος Ντομινίκ Στρος Καν). Στο παρελθόν ο 
ρόλος του ήταν καταστροφικός. Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε τώρα 
ότι θα αλλάξει;…(…). Οι Η.Π.Α. ανέκαθεν ανησυχούσαν ότι η 
Ευρώπη, καθοδηγούμενη από τη Γαλλία και τη Γερμανία, θα κινηθεί 
προς έναν ανεξάρτητο δρόμο στις διεθνείς υποθέσεις, εφαρμόζοντας 
ίσως μια γκολικού χαρακτήρα πολιτική. Η Ουάσιγκτον έχει επιδιώξει 
να μετριάσει τη δύναμη της Γαλλίας και Γερμανίας φέρνοντας στους 
κόλπους της Ε.Ε. χώρες πιο δεκτικές στις αμερικανικές πιέσεις. Η 
Τουρκία υποτίθεται ότι είναι μια απ’ αυτές τις χώρες…». 

Π: Γι’ αυτό η Αμερική έχει κυριολεκτικά αφηνιάσει για την είσοδο 
μιας Τουρκίας / βόμβας στη συνοχή της Ε.Ε. Για τον ίδιο λόγο 
διευρύνθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επί κυβέρνησης Σημίτη με δέκα 
κράτη από τη «Νέα Ευρώπη», κατά την έκφραση του Ντόναλντ 
Ράμσφελντ. Φυσικά όταν θα μπουν στην Ε.Ε. και τα κρατίδια / 
προτεκτοράτα από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, ο θάνατος του 
ευρωπαϊκού ονείρου θα είναι μη αναστρέψιμος… Αλλά κι αν υπάρχει 
μια μεταλλαγμένη Ε.Ε. θα είναι σαν παράρτημα ή σαν μια απ’ τις 
Πολιτείες της Υπερδύναμης. Το δολάριο θα παραμείνει το παγκόσμιο 
ηγεμονικό νόμισμα και οι χώρες που είχαν την πρόθεση να 
αποδεχθούν το Ευρώ στις εμπορικές τους συναλλαγές, θα 
διατηρήσουν, όπως είναι φυσικό, το αμερικανικό νόμισμα. 
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Όπως βλέπεις παιδί μου, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι 
κερδοσκόποι χρησιμοποίησαν αρχικά την Ελλάδα για να 
υποτιμήσουν το ευρώ και ταυτόχρονα να αποδομήσουν το κοινωνικό 
κράτος, που με αγώνες των εργαζομένων και όλων των ευρωπαϊκών 
λαών δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία του Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου… Όμως ας δούμε τι άλλο μας λέει η Ναόμι Κλάιν για τους 
κερδοσκόπους και τα γεράκια! Μιλήσαμε γι’ αυτή. Είναι μια 
αναγνωρισμένη καναδέζα δημοσιογράφος, γνωστή απ’ το βιβλίο της 
«το δόγμα του σοκ» (The shock doctrine)… Για δώσμου τώρα τον 
φάκελο Κ 7… Ναι, ναι, εκείνον εκεί που έπιασες… Νομίζω πως οι 
απόψεις τριών ξένων που έχουν αντιληφθεί σε βάθος τη σημερινή 
ελληνική τραγωδία, αρκούν για να σε πείσουν πως όλα όσα σου λέω 
δεν είναι φανταστικές συνωμοσιολογικές υπερβολές… Άκου λοιπόν!  

«Παρακολουθώ από πολύ κοντά την ελληνική κρίση και φυσικά 
την παρέμβαση της τρόικας… Στην αρχή αντισταθήκατε αλλά 
σταδιακά το κλίμα άλλαξε. Όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν άρχισε η 
εκπαίδευση. Στην αρχή το ∆.Ν.Τ. διέγνωσε πως είστε ασθενείς και 
πως ο χαρακτήρας των Ελλήνων είναι άρρωστος. Το ίδιο είπαν και 
για τις άλλες χώρες του μεσογειακού Νότου. Πρόκειται για κλασική 
συνταγή των κυβερνήσεων. Αφού λένε πως οι ίδιοι είναι ανίκανοι να 
κυβερνήσουν σωστά, ας φέρουμε κάποιους άλλους να το κάνουν για 
μας. Ο σκοπός είναι η απενοχοποίηση των τραπεζών και η μεταφορά 
της αποτυχίας από τους ώμους των ελίτ στους απλούς πολίτες. 

Μετά τα τραγικά αποτελέσματα της Αργεντινής, το ∆.Ν.Τ. ήταν 
έτοιμο να χρεοκοπήσει ιδεολογικά και οικονομικά. Άρχισε να πουλά τα 
αποθέματα χρυσού που είχε. Με την οικονομική αυτή κρίση το ∆.Ν.Τ. 
βρήκε νέες αγορές στην Ευρώπη. Κατά έναν περίεργο τρόπο το 
σώσατε εσείς από τη χρεοκοπία». 

Ε: ∆ηλαδή πώς το σώσαμε; 
Π: Με τα κερδοσκοπικά επιτόκια που μας έβαλε η Τρόικα και 

την αναμενόμενη ύφεση από τη μείωση των εισοδημάτων των 
ελλήνων πολιτών και συνεπώς με τη μείωση των εισόδων του 
κράτους, ότι εξοικονομείται από τη λιτότητα θα καλύπτει εξοφλήσεις 
τόκων, ενώ το δανεικό κεφάλαιο των κερδοσκόπων, θα παραμείνει 
για πολλά χρόνια η αγελάδα μας, την οποία αγόρασαν σε 
πλειστηριασμό όσο όσο και θα την αρμέγουν για να μας πουλούν το 
γάλα της. Ένα γάλα γλυφό, πικρό, γεμάτο απελπισία κι απογοήτευση. 

Ε: Με λίγα λόγια νόμιμη ληστεία του λαού… 
Π: Είναι ακριβώς αυτό που είπες! Ο νομπελίστας γάλλος 

οικονομολόγος Μορίς Αλέ επισημαίνει αυτό το λεπτό σημείο της 
ληστείας των κρατών και συνεπώς των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων… Στο φάκελο εκείνο, αριστερά σου, υπάρχει ένα κείμενο 
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στην πρώτη σελίδα… Ναι, εκείνο το μαρκαρισμένο… ∆ιάβασέ το στα 
γαλλικά… 

Ε: «Le problème fondamental, c’ est qu’ une coalition de 
bandits de la finance, spécule au détriment du public».    

Π: Ήταν ένας οικονομολόγος που πίστευε στη μεικτή οικονομία 
και στο κοινωνικό κράτος… 

Ε: Όπως εσύ παππού!.. Βλέπουμε εδώ πως ο γάλλος 
οικονομολόγος πιστεύει ότι, το θεμελιώδες πρόβλημα της σημερινής 
οικονομικής κρίσης είναι μια συμμορία «ληστών της οικονομίας» που 
σπεκουλάρουν, κερδοσκοπούν, σε βάρος του δημοσίου. 

Π: Θα σου φανεί παράξενο παιδί μου, αλλά ο Μορίς Αλέ μ’ 
έκανε να στύβω για ώρες το μυαλό μου ώσπου να βρω τους 
κατάλληλους χαρακτηρισμούς για τα σημερινά οικονομικά και 
κοινωνικά συστήματα του διπολικού ευρωπαϊκού κράτους… Νομίζω 
πως για το Νεοφιλελευθερισμό ταιριάζει ένας νέος διεθνής όρος, ο 
Banditocapitalisme και για το σημερινό μεταλλαγμένο Σοσιαλισμό ο 
Pseudosocialisme. 

Ο Ληστοκαπιταλισμός και ο Ψευδοσοσιαλισμός οδήγησαν την 
ευρωπαϊκή κοινωνία στα σημερινά αδιέξοδα. Πριν από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Βιέννης 
Λούντβιχ Φον Μίζες, παρά το γεγονός ότι ανήκε στην κλασική 
φιλελεύθερη οικονομική σχολή και αντιτάχθηκε στη γραφειοκρατία και 
τον ασφυκτικό κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία, προσπάθησε 
να διερευνήσει και να ερμηνεύσει τις ιδεολογικές αποχρώσεις του 
σοσιαλισμού της εποχής του. 

Αναφερόμενος στα τρωτά των κρατικών παρεμβάσεων και των 
στρεβλώσεων του κοινωνικού κράτους από τις συνδικαλιστικές 
παρεμβάσεις των οργανωμένων ομάδων πίεσης, αναγνωρίζει ότι η 
ελεύθερη οικονομία αποτελεί και πηγή ανισοτήτων, τις οποίες όμως 
δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε ο Ψευδοσοσιαλισμός, ούτε η 
ανάδειξη του Συνδικαλισμού σε «εργατικό καπιταλισμό». 

Ο τελευταίος αυτός χαρακτηρισμός μας θυμίζει τον 
«γραφειοκρατικό καπιταλισμό» του Κορνήλιου Καστοριάδη, για το 
σταλινικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης. 

Ένα πράγμα να ξέρεις παιδί μου. Οι αγώνες για κοινωνική 
δικαιοσύνη, διεξάγονται σήμερα σε μια κονίστρα, στην οποία οι 
διαιτητές, δεξιοί κι αριστεροί, «διορίστηκαν» από την Ληστο- 
καπιταλιστική συμμορία, τους bandits κατά τον Μορίς Αλέ. Και η 
σοσιαλιστική ομάδα που συμμετέχει στο παιχνίδι μεταλλάχτηκε 
σταδιακά σε Σοσιαλοληστρική. 

Ο ίδιος ο Von Mises επεξηγώντας τη θεωρία της Αλληλεγγύης 
(solidarisme) μας παρουσιάζει τη βασική της θέση για μια, 
ενδεχομένως, δίκαιη κοινωνία: 
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«Αποφύγετε τα λάθη και του Ατομοκεντρικού (καπιταλιστικού) 
και του Σοσιαλιστικού συστήματος. Κρατήστε μόνο ότι είναι σωστό και 
δίκαιο από τα δυο αυτά συστήματα».   
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X.  ∆ωσίλογοι χωρίς κουκούλες 
 
Ε: Πώς φτάσαμε όμως παππού ως εδώ; Γιατί οι υπεύθυνοι 

πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες της χώρας μας δεν αντέδρασαν 
έγκαιρα; Πώς βρεθήκαμε σαν τις μωρές παρθένες να μην έχουμε λάδι 
ούτε για τα καντήλια; 

Π: Οι άνθρωποι του κεφαλαίου και της κερδοσκοπίας 
φρόντισαν να ντύσουν ένα απάνθρωπο καθεστώς πολιτικής και 
οικονομικής εξουσίας, με φανταχτερά ρούχα που θαμπώνουν και 
αποβλακώνουν τον απλό πολίτη… Το νέο καθεστώς της ασύδοτης 
εκμετάλλευσης των λαών το ονόμασαν νεοφιλελεύθερη δημοκρατία… 
Είναι μια παραλλαγή της ελεγχόμενης από κάποια ιντελιγκέντσια 
(επιλεγμένα στελέχη της κομματικής ιεραρχίας) «σταλινικής 
δημοκρατίας», αλλά με διαφορετικά μέσα και τρόπους δράσης… 

Η δικτατορία του προλεταριάτου αντικαταστάθηκε από την 
απόλυτη ασυδοσία για την αποσάθρωση όλων των υγιών δομών 
κρατικής εξουσίας… Η μυστική αστυνομία αντικαταστάθηκε από τον 
«μεγάλο αόρατο αδερφό», ο οποίος μπορεί να σε παρακολουθεί, με 
εικόνα και ήχο, μέσα στο σαλόνι σου την ώρα που πίνεις τον καφέ 
σου… Το διεθνιστικό σταλινικό όραμα έγινε η παγκόσμια οικονομική 
διακυβέρνηση αλλά μαζί της και μια παγκόσμια εξουσία από ομάδες 
που κρίνουν τις τύχες του κόσμου, όπως οι «δεξαμενές σκέψης», τα 
λεγόμενα think tanks, η λέσχη Μπίλντενμπεργκ και άλλες τέτοιες 
κλειστές και μυστικές «σχολές και οργανώσεις» με νεομασονικές 
πρακτικές και στόχους. 

Η σύμμειξη κοσμοθεωριών με οικονομική και πολιτικο-
κοινωνική βάση, όπως του Χάντιγκτον και του Φρίντμαν, 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επικράτηση της 
παγκοσμιοποίησης και την αποδόμηση του εθνικού και κοινωνικού 
κράτους. 

Ε: Γιατί συμπαρατάχθηκαν τόσο εύκολα οι πολιτικές ηγεσίες 
των ευρωπαϊκών κρατών; Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε 
έναν δρόμο που την οδηγούσε σ’ αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτή που 
οραματίστηκαν οι δημιουργοί της; 

Π: Γιατί όλα έγιναν με αριστοτεχνικό τρόπο και με εξαγορά 
συνειδήσεων αυτών που έχουν τις τύχες των λαών στα χέρια τους… 
Από τη δεκαετία του ’70, όταν τα think tanks διέβλεπαν τη διάλυση 
του Σοβιετικού Μπλοκ, είχε αρχίσει η εφαρμογή των μονεταριστικών 
αρχών της Σχολής του Σικάγου αλλά και η προετοιμασία για τη 
σύγκρουση των πολιτισμών… Το νέο απάνθρωπο αγγλοσαξονικό 
μοντέλο της παγκόσμιας διακυβέρνησης και της θεοποίησης των 
τραπεζιτών και χρηματιστών (που τους ονόμασαν «Αγορά») άρχισαν 
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να το εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις του Ρόναλντ Ρίγκαν και της 
Μάργκαρετ Θάτσερ. 

Η έκρηξη των θαυμάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και η 
βιομηχανική ανάπτυξη με την κυριαρχία μιας ανεξέλεγκτης 
υπερκαταναλωτικής ευημερίας, ήταν οι κράχτες για την ιδεολογική ή 
συμφεροντολογική προσέλκυση του μεγαλύτερου μέρους των 
ανθρώπων του πνεύματος και της εξουσίας που με τις πράξεις και τις 
ιδέες τους γράφουν την παγκόσμια ιστορία… Είναι οι λίγοι, οι 
ελάχιστοι, που οδηγούν τον κόσμο και διαμορφώνουν τα ιστορικά 
γεγονότα… 

Ε: ∆ηλαδή πόσοι είναι αυτοί οι «ελάχιστοι»! 
Π: Ο ιστορικός Γουέλς στην παγκόσμια ιστορία του τους 

υπολογίζει γύρω στο 5%. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε τα προβατάκια 
που μας ταΐζουν με κουτόχορτο για να χορταίνουμε ευκολότερα… 

Ε: Προβατάκια ή σκέτα βόδια; 
Π: Εσείς οι νέοι είστε δικαιολογημένα περισσότερο εκδηλωτικοί 

κι επαναστάτες… Στην ηλικία μου χρησιμοποιούμε πιο ήπιες 
εκφράσεις ακόμα κι όταν μιλάμε για διεφθαρμένους, για δημαγωγούς 
ή για καταχραστές… Σήμερα, για παράδειγμα τους προδότες και τους 
δωσίλογους τους βαφτίσαμε, όπως σου είπα, «ιδεολόγους με 
αντιρρησιακούς προβληματισμούς». Σ’ αυτή την παγκοσμιοποιημένη 
αγνή κοινωνία των αγγέλων, δεν υπάρχουν πια οι Εφιάλτες των 
Θερμοπυλών… Είμαστε όλοι ανθρωπιστές, ιδεολόγοι και 
υπερασπιστές της δικαιοσύνης και της ελευθερίας! 

Για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, θα πρέπει να σου 
επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή αυτής της συζήτησής μας… 
Ένα σημαντικό μέρος αυτού του 5% μεταλλάχτηκε σταδιακά και 
άρχισε να υλοποιεί αυτό που σχεδίασαν στα χαρτιά οι θεωρητικοί και 
τα γεράκια της παγκοσμιοποίησης. Σιγά σιγά τοποθετήθηκαν στις 
θέσεις / κλειδιά εξουσίας των κρατών και σε παγκόσμιους 
οργανισμούς, ενώ αρκετοί μπήκαν μπροστάρηδες σε κάτι 
«ανθρωπιστικούς οργανισμούς» και σε ορισμένες, δήθεν, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και παραπλανούν τα προβατάκια με 
«προοδευτικές και επαναστατικές διακηρύξεις» που στοχεύουν στην 
αποσάθρωση των βασικών δομών της κρατικής εξουσίας και του 
πολιτιστικού υπόβαθρου των λαών… Υπήρχε πολύ χρήμα και καλή 
οργάνωση, όπως στη σικελική μαφία… Κόβεις ένα κεφάλι και σαν τη 
Λερναία Ύδρα ξεφυτρώνουν δέκα, είκοσι, πενήντα… 

Ε: Σε παλαιότερη συζήτησή μας, παππού, μου είπες πως όλοι 
αυτοί θα ‘πρεπε να χαρακτηρίζονται «άτιμοι», με την έννοια που 
έδωσε στη λέξη ο Σόλων, ο αρχαίος νομοθέτης των Αθηνών… Ποια 
είναι τα βασικά πόστα της κρατικής μηχανής και της κοινωνίας που 
ελέγχουν αυτοί οι Άτιμοι; 
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Π: Ο πολύς κόσμος ρίχνει το βάρος της διάλυσης της κοινωνίας 
και του κράτους μόνο στους πολιτικούς… Είναι λάθος εκτίμηση… Οι 
πολιτικοί ευθύνονται για τον καταστροφικό και αχαλίνωτο 
κομματισμό, για την υποταγή στις υποδείξεις των κερδοσκόπων και 
των ηγετών της παγκοσμιοποίησης, για τις διευκολύνσεις στις 
πολυεθνικές και το τραπεζικό κεφάλαιο ή για την απεμπόληση της 
ισχύος που τους παρέχει με την ψήφο του ο λαός… Στην ουσία δεν 
ασκούν εξουσία αλλά κυβερνούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης και του εγχώριου κεφαλαίου… 
Μερικοί απ’ αυτούς επωφελούνται για να πλουτίσουν… Όμως, οι 
πραγματικοί μύστες των «θαυμάτων της παγκοσμιοποίησης» είναι τα 
κομματικά στελέχη ορισμένων κέντρων εξουσίας, οι συνδικαλιστές 
που συσπειρώνονται γύρω από κάποιους πολιτικούς παράγοντες, οι 
οποίοι αποτελούν μέλη των κλειστών και μυστικών ομάδων που 
καθορίζουν τις τύχες του κόσμου… Είναι όλοι αυτοί που 
τοποθετήθηκαν σε βασικά πόστα κάποιων υπουργείων, όπως το 
Υπουργείο Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών ή 
Άμυνας… 

Ε: Εθνικής Άμυνας!.. 
Π: Για λίγο ακόμα θα το λέμε έτσι!.. Σιγά σιγά θ’ απαλειφθεί το 

πρώτο συνθετικό, γιατί σε μια κοινωνία με Παγκόσμια ∆ιακυβέρνηση 
δεν είναι «σύγχρονο και προοδευτικό» να υπάρχουν σύμβολα και 
χαρακτηρισμοί που θυμίζουν στους «αγωνιστές της δημοκρατίας» 
άλλες εποχές φασισμού και βαρβαρότητας, όπως π.χ. το έθνος, η 
πατρίδα, η ιθαγένεια, ή τα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα… Έτσι 
προστάζουν οι δυτικοευρωπαίοι αυθέντες που μας κυβερνούν με 
τους ντόπιους αντιπροσώπους τους (τους «δικούς τους 
ανθρώπους») ή με τρόικες ξένων τεχνοκρατών που αλωνίζουν στα 
Υπουργεία και στους Οργανισμούς του προτεκτοράτου τους «ως νέοι 
ανθύπατοι». 

Ε: Υπάρχουν κι άλλοι Άτιμοι; 
Π: Είναι οι διαπλεκόμενοι κομματάρχες, οι διανοούμενοι που 

διαθέτουν την πένα τους στο «σύστημα», οι μεταλλαγμένοι 
εκπαιδευτικοί ή κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι, κυρίως της 
τηλεόρασης, που αποτελούν τους βασικούς προπαγανδιστές της 
ασύδοτης κεφαλαιοκρατίας… Φυσικά ο «κυρίαρχος λαός» είναι απών 
από όλη αυτή τη μεταλλακτική διαδικασία εθνοαποδόμησης… 
Κανένας δεν τον ρωτά για θέματα που αφορούν το μέλλον και των 
επόμενων γενεών… Τα δημοψηφίσματα, η αυθεντική έκφραση του 
λαού, θεωρούνται αντιλαϊκά κι επικίνδυνα σαν τη λέπρα… Οι 
αρχιερείς της παγκοσμιοποίησης γνωρίζουν πολύ καλά πως όπου 
εφαρμόστηκαν έφεραν αποτελέσματα προς όφελος των λαών… Στη 
Γαλλία για το ευρωπαϊκό σύνταγμα, στην Κύπρο για επαίσχυντο 
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σχέδιο Ανάν ή στην Ελβετία για την κατασκευή τζαμιών και 
μιναρέδων, μετατράπηκαν σε χαστούκια που ανέτρεψαν τα σχέδια 
του «συστήματος»… Τα καταφέρνουν καλύτερα και γρηγορότερα με 
κυβερνητικές αποφάσεις οσφυοκαμπτών ή με κάποιους 
«πρόθυμους» και υπηρέτες του συστήματος που τοποθετήθηκαν σε 
ανεξάρτητους, δήθεν, οργανισμούς που αναμασούν φληναφήματα για 
δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και άλλα τέτοια 
παραμύθια που εφαρμόζονται επιλεκτικά μόνο όταν εξυπηρετούν 
τους στόχους της παγκοσμιοποίησης… Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο 
περισσότερο για τους «Άτιμους». 
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XI.  Τα Μ.Μ.Ε. της Νέας Τάξης 
 
Π: Ο Νόαμ Τσόμσκι από πολύ νωρίς είχε διαπιστώσει τις 

ολέθριες επιδράσεις που θα είχαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 
κυρίως η τηλεόραση, στην επικράτηση και ισχυροποίηση του 
νεοφιλελευθερισμού και της κρυφοφασιστικής παγκοσμιοποίησης, με 
μοναδικό κυρίαρχο τον «Μεγάλο Αδερφό» και το σύστημα 
παρακολούθησης ΕΣΕΛΟΝ «ο τα πανθ’ ορά». ∆εν είναι τυχαίο πως 
πολλά απ’ τα βιβλία του ερευνούν αυτές τις επιδράσεις, όπως π.χ. τα 
«ΜΜΕ ως όργανο κοινωνικού ελέγχου και επιβολής», «ο έλεγχος των 
ΜΜΕ», «Σκέψεις πάνω στα ΜΜΕ», «Η χειραγώγηση των Μαζών», 
«Η βιομηχανία κατασκευής υπηκόων» κ.α. Η παροιμιώδης φράση 
του «η προπαγάνδα είναι για τη δημοκρατία ότι είναι η βία για τον 
ολοκληρωτισμό» συνοψίζει με λίγα λόγια το ρόλο και τη συμβολή των 
Μ.Μ.Ε. στην παραπληροφόρηση των λαών και στην ανάδειξη των 
«προθύμων», με δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σε 
ανώτατα κρατικά αξιώματα. 

Σήμερα θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν 
χαρακτηρίζουμε ως «έγκριτο» ένα έντυπο, έναν ραδιοφωνικό σταθμό 
ή ένα τηλεοπτικό κανάλι. Εφημερίδες κύρους, άλλων εποχών, όπως 
η Monde, η Parisien, η Liberation κ.λπ. βρίσκονται σε χέρια 
πολεμικών βιομηχανιών, πετρελαϊκών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών 
ή τραπεζιτών τύπου Ρότσιλντ και Ροκφέλερ. Στη Γερμανία, 
εφημερίδες και περιοδικά, σαν το Focus και τη Bild που τα γνωρίσαμε 
από τα αισχρά δημοσιεύματά τους για τη χώρα μας, είναι ενταγμένα 
στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα παραπληροφόρησης. Τα «έγκριτα» 
αγγλοσαξονικά οικονομικά έντυπα «Financial Times» και 
«Economist» αποτελούν το βήμα προετοιμασίας για τις ληστρικές 
επιδρομές στους λαούς των κερδοσκόπων του City του Λονδίνου και 
της Wall Street της Νέας Υόρκης, ενώ οι επώνυμοι αρθρογράφοι τους 
είναι καλοπληρωμένα τσιράκια των μεγάλων οίκων αξιολόγησης σαν 
τη Moody’s, τη Goldman Sachs, τη Fitch, τη Standard and Poors κ.α. 

Στη χώρα μας, τα μεγάλα συγκροτήματα της έντυπης αλλά και 
της τηλεοπτικής ενημέρωσης βρίσκονται στα χέρια των 
πλουσιότερων Ελλήνων, που παριστάνουν τους σοσιαλιστές και 
εμφανίζονται ως παιδιά του λαού. 

Κάποια Μ.Μ.Ε. έγιναν στρατηγεία προπαγάνδας κομμάτων και 
αγωνίζονται, με προβολή των απόψεων της μεταλλαγμένης 
«προοδευτικής διανόησης», να αποδομήσουν ότι ακόμα έμεινε όρθιο 
σε μια οικονομικά καταρρέουσα και ηθικά εξαχρειωμένη κοινωνία. Για 
πρώτη ίσως φορά το εποπτικό όργανο δεοντολογίας των Μ.Μ.Ε. (η 
ΕΣΗΕΑ) στηλίτευσε, στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, «το 
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απαράδεκτο φαινόμενο της εμφάνισης δημοσιογράφων, κυρίως σε 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, ως οιονεί κυβερνητικών 
εκπροσώπων». 

Ε: Θεωρώ πως οι Αριστεροί είναι περισσότερο οργανωμένοι σε 
θέματα προπαγάνδας και έχουν καλύτερες δημόσιες σχέσεις με τα 
Μ.Μ.Ε. 

Π: Όπως ήδη σου έχω πει, πιστεύω πως με τις σημερινές 
αντικειμενικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι όροι Αριστερός 
και ∆εξιός είναι τελείως αδόκιμοι και χρησιμοποιούνται για να 
αποκοιμίζουν το 95% των ψηφοφόρων που δεν συμμετέχουν στο… 
γράψιμο της Ιστορίας. 

Ε: ∆ηλαδή τα προβατάκια! 
Π: Ακριβώς! Αν δεις την πολιτική σκηνή των τελευταίων 

δεκαετιών, θα καταλάβεις ευκολότερα γιατί η μια πλευρά της 
λεγόμενης Αριστεράς είναι πιο συντηρητική από τη ∆εξιά και γιατί η 
Πατριωτική Αριστερά, μέσα στο ίδιο της το κόμμα έχει παραγκωνισθεί 
από τους πατριδοφάγους της παγκοσμιοποίησης. 

Θα σου αναφέρω στην τύχη ονόματα πολιτικών της Αριστεράς 
και της ∆εξιάς για να μου πεις εσύ ο ίδιος που θα μπορούσες, με το 
χέρι στην καρδιά, να τους κατατάξεις αν τους κρίνεις με βάση τη θέση 
τους σε εθνικά θέματα, σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής 
πολιτικής ή στο μνημόνιο της Τρόικας. Θα σου απαριθμήσω 
πολιτικούς των οποίων οι ιδεολογικές θέσεις είναι γνωστές από 
δηλώσεις τους, συνεντεύξεις τους ή από κριτικές στις εφημερίδες και 
την τηλεόραση. Άκου λοιπόν! Γεώργιος Παπανδρέου, Κώστας 
Καραμανλής, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κάρολος Παπούλιας, 
Λεωνίδας Κύρκος, Αντώνης Σαμαράς, Στέλιος Παπαθεμελής, Ντόρα 
Μπακογιάννη, Αλέκος Αλαβάνος, Στέφανος Μάνος, Ανδρέας 
Ανδριανόπουλος… Οι δυο τελευταίοι δεν έκρυψαν ποτέ τα πιστεύω 
τους ως θαυμαστές και αγωνιστές της παγκοσμιοποίησης και του 
κερδοσκοπικού μονεταρισμού, αλλά μπήκαν πριν λίγα χρόνια στη 
Βουλή ως… καθαρόαιμοι σοσιαλιστές. 

Για πες μου τώρα παλικάρι μου, με βάση την οικονομική 
πολιτική που έχουν εφαρμόσει και τη στάση τους στα εθνικά θέματα, 
όπως το Μακεδονικό και το Κυπριακό, ποιοι είναι οπαδοί της 
παγκοσμιοποίησης και με τη στάση τους ευνοούν τα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια της Νέας Τάξης που επαγγέλλεται το αγγλοσαξονικό μπλοκ 
και ποιοι είναι αντίθετοι σ’ αυτά τα σχέδια. Μην κουράζεσαι γιατί θα 
μπερδευτείς! Θεωρούμενοι ∆εξιοί σαν τον Κ. Μητσοτάκη και τον Α. 
Ανδριανόπουλο είχαν τις ίδιες ακριβώς ή ελαφρά παραλλαγμένες 
απόψεις με τον Γ. Παπανδρέου και τον Α. Αλαβάνο, ενώ Αριστεροί / 
σοσιαλιστές σαν τον Κ. Παπούλια ή τον Στ. Παπαθεμελή είχαν 
ταυτόσημες απόψεις για εθνικά θέματα με τους ∆εξιούς Κ. 
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Καραμανλή, Α. Σαμαρά… Συνεπώς, οι Έλληνες κεφαλαιοκράτες που 
δήθεν σοσιαλίζουν στις «γραμμές ενημέρωσης» για τα κοινωνικά και 
τα εθνικά μας θέματα, δεν ξεχωρίζουν τους πολιτικούς σε Αριστερούς 
και ∆εξιούς αλλά σε «πρόθυμους» υπερασπιστές της παγκοσμιο-
ποίησης και σε «οπισθοδρομικούς και φανατισμένους πατριδοκά-
πηλους» που διεγείρουν στο λαό εθνικούς φανατισμούς. 

Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Σε συνέντευξη του «δεξιού» Κ. 
Μητσοτάκη σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας, 
που ανήκει σε «σοσιαλιστή» μεγιστάνα του πλούτου, ο τέως 
πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον αρχηγό της Ν.∆. Αντώνη Σαμαρά 
«ως λαϊκιστή». Η παρουσιάστρια επανέλαβε τη φράση του κ. 
Μητσοτάκη, με κάποιο τόνο ευδιάκριτης επιβεβαίωσης και 
συμφωνίας των λεγόμενων. Πριν όμως τελειώσει τη φράση της έλαβε 
εντολή από το κοντρόλ (η οποία ακούστηκε ευκρινώς σε σατιρική 
εκπομπή άλλου σταθμού) να προσθέσει τη φράση πως (ως 
λαϊκιστής) δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα «να εκλεγεί 
πρωθυπουργός». Όλα στημένα. Οργάνωση προπαγάνδας σε 
γκεμπελικά ή σταλινικά πρότυπα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Κ. 
Μητσοτάκης είναι ακόμα επίτιμος αρχηγός της Ν.∆. και η «φαμίλια», 
με πρωταγωνίστρια την κόρη του Ντόρα Μπακογιάννη, είχε τότε 
αναγγείλει την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, όταν στις 
εσωκομματικές εκλογές της Ν.∆. είχε εκλεγεί αρχηγός ο Α. Σαμαράς. 

Η ίδια παρουσιάστρια, του ίδιου «αμερόληπτου κι ανεξάρτητου» 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, έθεσε την πρώτη ερώτηση (τιμής 
ένεκεν!) στη διακαναλική συνέντευξη του πρωθυπουργού της 25 
Οκτωβρίου, λίγο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7 
Νοεμβρίου 2010. Κι αν ακόμα κάποιος καλόπιστος ακροατής θελήσει 
να θεωρήσει την ερώτηση αυθόρμητη και ειλικρινή, στο βάθος πάντα 
θα μένει η εντύπωση μιας «διμερούς συνεννόησης, προεργασίας και 
συνεργασίας». Όταν η προπαγάνδα υπερβεί τα όρια και υποτιμά τη 
νοημοσύνη του μέσου πολίτη, είναι φυσικό ν’ αρχίζουν οι αμφιβολίες. 

Αν παρακολουθήσεις τις τηλεοπτικές εκπομπές ή τα πολιτικά 
σχόλια των εφημερίδων, κυρίως των Αθηνών, για τις θέσεις πολλών 
πολιτικών και μεγαλοδημοσιογράφων την τελευταία 20ετία, θα 
ντραπείς που είσαι Έλληνας, όπως θέλουν ακόμα να ονομάζονται κι 
αυτοί. Ακόμα και την μεγάλη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης για το 
«Μακεδονικό»,  τη μεγαλύτερη, την εντυπωσιακά ειρηνική και την πιο 
αυθόρμητη λαϊκή εκδήλωση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, 
κατόρθωσαν να την εμφανίσουν ως φασιστική και ως σοβινιστική. 
Γιατί απλούστατα το αγγλοσαξονικό σύστημα της Παγκόσμιας 
∆ιακυβέρνησης φοβάται, κυριολεκτικά τρέμει, τις ειρηνικές αλλά 
πηγαίες εκδηλώσεις των λαϊκών μαζών, όπως τρέμει και για τα 
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δημοψηφίσματα, που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ή να 
εκτρέψουν τα σχέδια τους σε ανεπιθύμητες γι’ αυτούς κατευθύνσεις. 

Αυτά τα Μ.Μ.Ε. που κατάντησαν, λόγω της εξαγοράς τους από 
πολυεθνικές και τραπεζικά συγκροτήματα, καθεστωτικά μέσα 
προπαγάνδας, πίσω από έναν αόρατο αλλά επιτηρούμενο μανδύα 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, παίζουν άριστα τα σκοτεινά παιχνίδια 
της παγκοσμιοποίησης, όπως άλλωστε επιτάσσουν τα συμφέροντα 
των ιδιοκτητών τους. Όσοι δημοσιογράφοι δεν θέλουν ή από ανάγκη 
φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να 
παπαγαλίζουν όσα θα τους βάλουν στο στόμα τα’ αφεντικά τους. 
Μόνο λίγοι γνωστοί δημοσιογράφοι με κύρος και, ίσως, οικονομική 
ανεξαρτησία, έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα οικονομικά 
και εθνικά θέματα στην πραγματική τους διάσταση, ενώ άλλοι, το ίδιο 
γνωστοί και θεωρούμενοι «μεγαλοδημοσιογράφοι» χρωστούν τη 
μεγάλη τους περιουσία στις «υπηρεσίες» που παρέχουν στο 
«σύστημα». Ενθαρρυντική ίσως εξέλιξη στο πρόβλημα της Μαζικής 
Ενημέρωσης αποτελεί η αλματώδης ανάπτυξη του Internet. Όπως 
απέδειξαν τα γεγονότα της Wikileaks, οι πραγματικά ελεύθερες, 
αυτόνομες και αξιόπιστες ιστοσελίδες θα αποτελέσουν, στο μέλλον, 
μια θρυαλλίδα στα θεμέλια της ελεγχόμενης ενημέρωσης και του κάθε 
μορφής ολοκληρωτισμού. Αν βεβαίως δεν υπάρξουν κατασταλτικά 
μέτρα (διακοπή υπηρεσιών από ιστότοπους, δικαστικές διώξεις, 
μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών κ.ά.) με «δημοκρατικές 
διαδικασίες». 

Εκτός από τους οιονεί κυβερνητικούς εκπροσώπους, η ΕΣΗΕΑ 
θα πρέπει να ψάξει και για του λίγους ή πολλούς οιονεί 
Νεογραικύλους μεγαλοδημοσιογράφους. Όλοι τους εμφανίζονται ως 
προοδευτικοί, άτομα υψηλής διανόησης, σούπερ ανθρωπιστές και 
φυσικά σοσιαλιστές.    

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο βασικός οργανωτής της ομάδας 
«Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» (που αργότερα άρχισε να τυπώνει και 
το ομώνυμο έντυπο) είχε την τόλμη ν’ αποκαλέσει, όπως είπαμε, το 
δικτατορικό σοβιετικό σοσιαλισμό του καθεστώτος Στάλιν, ως 
«γραφειοκρατικό καπιταλισμό». Αν ζούσε σήμερα και χωρίς την 
ανάγκη του ψευδώνυμου ενός Paul Cadran που ενέπνευσε, το 1968, 
το «Μάη του Παρισιού» (όπως παραδέχτηκε και ο «κόκκινος Ντάνι» – 
Ντανιέλ Κον Μπεντίτ – που είναι σήμερα ο αρχηγός των οικολόγων 
στην Ευρωβουλή) θα μπορούσε με παρρησία να διακηρύξει πως ο 
σημερινός ευρωπαϊκός σοσιαλισμός είναι μια συγκαλυμμένη 
«δημοκρατικοφανής ιδεολογία των κερδοσκόπων», όπως ακριβώς 
και η ευρωπαϊκή δεξιά. Και οι δυο κομματικοί σχηματισμοί είναι 
ενταγμένοι, τις τελευταίες δεκαετίες, στο σύστημα της παγκοσμιο-
ποίησης.  
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Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδας, έντιμος και 
αξιοπρεπής ως άτομο αλλά γέννημα και θρέμμα, από τα γεννοφάσκια 
του, αυτού του σοσιαλισμού, δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει 
προπαγανδιστικά το χαρακτηριστικό λογότυπο της ομάδας Καστοριά-
δη. Όμως, από πού αρχίζει ο σοσιαλισμός και ως που φτάνει η 
βαρβαρότητα; 

Ο πραγματικός σοσιαλισμός απαιτεί υψηλού βαθμού ήθος και 
ταυτίζεται με τη χριστιανική διδασκαλία αγάπης για τον Άνθρωπο και 
την ανθρώπινη κοινωνία. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να 
καταλάβεις καλύτερα πόσο εύκολα κάποιος, που παριστάνει το 
σοσιαλιστή, μπορεί εύκολα να γλυστρίσει προς τη βαρβαρότητα. 
        Μετά τη νίκη της Κεντροδεξιάς στις εκλογές του   2004, η σοσια-
λιστική αξιωματική αντιπολίτευση δημιούργησε έναν κομματικό 
μηχανισμό από κρατικούς υπαλλήλους, μέλη του κόμματος, τα οποία, 
υπό την καθοδήγηση υψηλόβαθμου στελέχους της (και νυν 
υφυπουργού), διερευνούσαν και κατήγγειλαν στο κόμμα ότι 
θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «σκάνδαλο». Ήταν 
μια «άτυπη παρακρατική οργάνωση» που υποκαθιστούσε αρμο-
διότητες κρατικών οργάνων. Όσο για τα αποκαλυφθέντα σκάνδαλα 
που εξετάζονται, δήθεν, σε εξεταστικές κοινοβουλευτικές επιτροπές 
θα αποδειχθεί πως ήταν φατριαστικά κομματικά παιχνίδια που 
στιγμάτιζαν την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Αυτό δεν 
σημαίνει πως δεν υπήρξαν σκάνδαλα. Υπήρξαν αλλά η αλήθεια ήταν 
εντελώς διαφορετική από αυτή που «σερβίριζαν» για χρόνια στο λαό 
οι διαδοσίες και τα ΜΜΕ. 
        Αυτό το έργο της διερεύνησης και καταγγελίας θα ήταν νομιμο 
αν η Κεντροαριστερά  φρόντιζε, από το 1981 και ως  το 2004 που 
κυβέρνησε τον τόπο με μια μόνο διακοπή τρεισήμισι περίπου ετών 
(Απρ.1990-Οκτ.1993) της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να οργανώσει τις 
υπηρεσίες κρατικού ελέγχου και προπαντός να μη ψηφίσει τον άθλιο 
νόμο περί ευθύνης υπουργών, με τον οποίο απαλλάχτηκαν από 
ευθύνες όσοι μέχρι τότε έκλεψαν και ειδοποιήθηκαν οι μελλοντικοί 
κλέφτες να ορμήσουν στα κρατικά ταμεία, διότι με τη χρονική διάρκεια 
της παραγραφής δεν θα υπήρχε τιμωρία. Κι έτσι αγόρι μου πολλοί 
ξυπόλυτοι έγιναν εκατομμυριούχοι, κι όπως λεν’ στα παραμύθια, 
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς…χειρότερα.                                                         

Τώρα, ας κοιτάξουμε και προς την πλευρά του άλλου παίκτη, 
του Κ. Καραμανλή ο οποίος, μαζί με τον πρώτο, υπήρξαν οι 
πρωταγωνιστές ενός δράματος που μας οδήγησε το 2009 / 2010 
στον όλεθρο και την καταισχύνη του Μνημονίου της Τρόικας. 
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XII.  Οι ηγήτορές μας και η πολυπολιτισμικότητα 
 
Ε: Όμως, παππού, πως οδηγηθήκαμε ξαφνικά σε μια τέτοια 

οικονομική κρίση που μας οδήγησε στην ταπεινωτική απώλεια της 
εθνικής μας κυριαρχίας!.. Ποιες οι ευθύνες της προηγούμενης 
κυβέρνησης αλλά και της τωρινής, που μας ανάγκασαν με την 
απραξία τους να παρακολουθούμε σήμερα αμήχανοι υπαλλήλους της 
Τρόικας να ψάχνουν τα συρτάρια κάθε γωνιάς του σπιτιού μας, όπως 
οι ανακριτές τα σπίτια των καταχραστών και των δολοφόνων; 

Π: Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και δεν αφορά μόνο την 
Ελλάδα, η οποία έχει επιλεγεί από τα διεθνή κέντρα κερδοσκοπίας 
και παγκοσμιοποίησης να παίξει το ρόλο πειραματόζωου, για να 
εφαρμοστούν νέα πρότυπα διακυβέρνησης στην Ευρώπη και στη 
συνέχεια στον υπόλοιπο κόσμο. Από αδιόρθωτοι κλέφτες κι 
απατεώνες αρχίσαμε να γινόμαστε τα πρότυπα σωστής διαχείρισης 
της κρίσης και των ελλειμμάτων. Ακούμε τώρα επαίνους και 
συστάσεις στους άλλους Ευρωπαίους να γίνουν συνετοί και υπάκουοι 
σαν τους Έλληνες. Αν ρίξεις μια ματιά στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην 
Πορτογαλία, στην Ισλανδία ή την Ιρλανδία, θα διαπιστώσεις πως 
άρχισαν να εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα που η Τρόικα επέβαλε στην 
Ελλάδα. Το κοινωνικό κράτος αποδομείται άγρια κι ανελέητα, οι 
εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι ξεζουμίζονται χωρίς οίκτο και η 
ανεργία με τον πληθωρισμό σημειώνουν εφιαλτική άνοδο… Όμως, οι 
τράπεζες επιδοτούνται με φτηνό χρήμα, οι κερδοσκόποι εισπράττουν 
τόκους από διπλάσια σχεδόν επιτόκια και οι 500 πλουσιότεροι 
άνθρωποι του κόσμου, σύμφωνα με έρευνες οικονομικών αναλυτών, 
είδαν τις περιουσίες τους, το 2009, να αυξάνονται κατά 25%. Αυτή 
είναι η παγκόσμια οικονομία της ευμάρειας των λαών! 

Ε: Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιό-
τεροι… 

Π: Ακριβώς! Γι’ αυτό σου είπα πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο 
ελληνικό. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες έχουν αποκτήσει αφεντικά. 
Είναι οι ευυπόληπτοι χαρτοπαίκτες των χρηματιστηρίων και οι 
τραπεζίτες των «Αγορών». Είναι επίσης οι ισχυροί του πλανήτη και 
τα κλειστά κέντρα αποφάσεων με τις «δεξαμενές σκέψης», τα γνωστά 
think tanks για τα οποία σου έχω μιλήσει, που αποφασίζουν μαζί με 
κάποιους οργανισμούς, όπως π.χ. το G 20 ή τη Λέσχη Μπίλντε-
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μπεργκ, για τις τύχες των λαών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
θέληση αυτών των λαών… Οι ηγέτες ενός κράτους επιλέγονται από 
τους «πρόθυμους», για να χρησιμοποιήσω τον γνωστό χαρακτηρι-
σμό του Ντόναλντ Ράμσφελντ, με την κινητοποίηση των Μ.Μ.Ε. και 
τους πεμπτοφαλαγγίτες… Αν κάποιος έντιμος ξεφύγει και με τις 
υφιστάμενες διαδικασίες αναδειχθεί σε ηγέτη ενός λαού, σύντομα θα 
χαθεί κάτω από το βάρος κατηγοριών και αναπόδεικτων σκαν-
δάλων… Αυτά τα φαινόμενα είναι ευδιάκριτα στην ελληνική πολιτική 
σκηνή…   

Ε: Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω παππού, πως είναι 
δυνατόν να επιλέγουν οι ξένοι ποιον ηγέτη θα αναδείξουν και 
τοποθετήσουν σ’ ένα άλλο κράτος… Ας πούμε στην Ελλάδα!.. 

Π: Είναι απλό! Ας πάρουμε την περίπτωση της Ελλάδας στις 
τρεις τελευταίες δεκαετίες… Ως τότε, κυριαρχούσαν στη χώρα μας οι 
πατριωτικές απόψεις των δυο κομμάτων εξουσίας, για μια 
ακηδεμόνευτη εθνική κυριαρχία και για ένα δικαιότερο κοινωνικό 
κράτος… Εμείς οι παλιοί θυμόμαστε το χιλιοειπωμένο σύνθημα του 
Ανδρέα Παπανδρέου «για μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες» 
και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή (τον πρεσβύτερο) να κατηγορείται 
για «σοσιαλμανία» λόγω των εθνικοποιήσεων σε σημαντικούς τομείς 
της οικονομίας. Και ξαφνικά άρχισαν να αναδεικνύονται αρχηγοί με 
φαινομενικά δημοκρατικές διαδικασίες στα όργανα των κομμάτων, 
ενώ παίζονταν σκοτεινά παιχνίδια συσχετισμών στα στέκια των 
κομματικών εκλεκτόρων… Έτσι εκτοπίσθηκε το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ 
από την «εκσυγχρονιστική» ομάδα Κώστα Σημίτη.  

Όταν η λαϊκή δυσφορία προοιώνιζε καταποντισμό του ΠΑΣΟΚ, 
με μυστηριώδη τρόπο το «δαχτυλίδι» της εξουσίας δόθηκε, «ελέω 
παγκοσμιοποίησης και Η.Π.Α.», στο γιο του Α. Παπανδρέου, για 
ν’ακολουθήσει η «μετά την επιλογή» επικύρωση, με τους 
θεατρινισμούς για κομματικές εκλογές και για δήθεν επιβεβαίωση από 
τη «βάση» του κόμματος… Κανένας δεν κατάλαβε ποιος κορόιδευε 
ποιον! 

Στο άλλο στρατόπεδο άρχισε να παίζεται άλλο τέτοιο θεατρικό 
παιχνίδι, με την επιλογή αρχηγού που έσερνε βαρύγδουπο πολιτικό 
όνομα… Έτσι, αν υπολογίσουμε και την οικογένεια του Κ. Μητσοτάκη 
έχουμε τρεις συνολικά «πολιτικές φαμίλιες», που οι ισχυροί της 
«Πολιτισμένης ∆ύσης» του Χάντινγκτον θα ήταν διατεθειμένοι να 
εγκρίνουν ως το μοναδικό φυτώριο ανάδειξης ηγετών του ελληνικού 
λαού… Άλλωστε και οι τρεις αυτές πολιτικές οικογένειες είχαν άμεσες 
και στενές διασυνδέσεις με τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, όπως 
επιβεβαιώνεται και από την παρουσία τους σε κάποιες από τις 
ετήσιες συνεδριάσεις της.  

 70



Ε: Τι ακριβώς επιδιώκει αυτή η Λέσχη παππού; Μερικοί λένε 
πως πρόκειται για ένα νέο είδος μασονίας που αντικατέστησε την 
παλιά αναχρονιστική με τους διαβήτες, τις πολύχρωμες ποδιές και τις 
ιεροτελεστίες με νεκροκεφαλές… 

Π: Μερικοί χαρακτηρίζουν τη Λέσχη αυτή ως τη σημερινή 
Παγκόσμια Κυβέρνηση… Άλλοι λένε πως η δύναμή της περιορίστηκε 
από τα αγγλοσαξονικά think tanks και τις ομάδες πίεσης των 
πολυεθνικών εταιρειών και των χρηματιστών… Η αλήθεια είναι πως 
κανένας στην Αμερική ή την Ευρώπη δεν θα μπορέσει να αναδειχθεί 
πολιτικά αν δεν είναι απλό ή προβεβλημένο μέλος αυτής της 
Λέσχης… Αν μπεις στο διαδίκτυο θα δεις πως, στην Ελλάδα, όσοι 
έχουν χρηματίσει υπουργοί σε καίρια υπουργεία, όπως των 
Εξωτερικών ή της Παιδείας ή υπηρετούν σε ινστιτούτα εξωτερικής 
πολιτικής και άμυνας, εμφανίζονται στις περισσότερες ιστοσελίδες ως 
μέλη αυτής της Υπέρτατης Παγκόσμιας Αρχής… Επειδή όμως, 
πολλές από τις ιστοσελίδες είναι ανώνυμες και για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να μην τις θεωρήσουμε αξιόπιστες, δεν θα απαριθμήσω 
ονόματα… Όμως, θα μπορούσα να μιλήσω με βεβαιότητα για τον 
πρώην και τον νυν πρωθυπουργό, επειδή τα ονόματά τους αναφέρ-
θηκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των εφημερίδων «ΒΗΜΑ» και 
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», διότι προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν σε 
συνέδρια της Λέσχης.  

Ε: Ώστε και ο Κ. Καραμανλής και ο Γ. Παπανδρέου είναι μέλη 
της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ!  

Π: Ο πρώτος δεν χρημάτισε υπουργός εξωτερικών ούτε 
υπουργός παιδείας, αλλά είχε όλα τα χρόνια της πρωθυπουργίας του 
σ’ αυτό το πόστο τη Ντόρα Μπακογιάννη, το μέλος μια οικογένειας 
που είναι αφοσιωμένη στο όραμα της παγκοσμιοποίησης και της 
παντοδυναμίας των Η.Π.Α…. Ο δεύτερος, ο σημερινός πρωθυ-
πουργός, δεν χρειάζεται ν’ αποδείξει την πίστη του στο όραμα της 
παγκόσμιας διακυβέρνησης… Το είπε άλλωστε ολοκάθαρα και χωρίς 
υπεκφυγές στην Ουάσινγκτον, όταν στο πρόσφατο ταξίδι του στην 
Αμερική συνάντησε πλήθος Αμερικανών αξιωματούχων και μίλησε 
στα Μ.Μ.Ε.  Εξάλλου, και ως μέλος της κυβέρνησης Σημίτη ήταν 
υπεύθυνος, κατά καιρούς, στα υπουργεία εξωτερικών και παιδείας, 
δυο βασικά υπουργεία που η Παγκόσμια ∆ιακυβέρνηση εμπιστεύεται 
συνήθως μόνο «στα δικά της παιδιά». 

Ε: Γιατί ειδικά αυτά τα υπουργεία; 
Π: Γιατί σ’ αυτά καθορίζεται η εθνική μας πολιτική και 

καταρτίζονται τα σχέδια για τον τρόπο εκπαίδευσης της νεολαίας. 
Αυτά τα υπουργεία έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν είτε πατριώτες είτε γραικύλους και γενίτσαρους… Αν 
δεις τους συμβούλους και παρασυμβούλους αυτών των υπουργείων 
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και του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος θα καταλάβεις εύκολα γιατί 
η Ελλάδα «δεν ανήκει πια στους Έλληνες». Στα βασικά πόστα 
εξουσίας τοποθετήθηκαν πρόθυμοι για υποχωρήσεις στα εθνικά 
θέματα ή ενταγμένοι σε ομάδες «δήθεν προοδευτικών πατριδο-
φάγων» που αποδομούν τα πολιτιστικά στοιχεία του λαού και 
αγωνίζονται με λύσσα να αλλοιώσουν τα εθνικά χαρακτηριστικά του 
Έλληνα. 

Ε: Και είναι ικανοί αυτοί οι λίγοι να πετύχουν τέτοιους 
μεγαλεπήβολους στόχους; 

Π: Πολλές φορές και ένα μόνο άτομο σε καίρια θέση εξουσίας 
μπορεί να καταλύσει ακόμα και το πολίτευμα. Ο συνταγματάρχης 
Παπαδόπουλος, τοποθετήθηκε από τους ακροδεξιούς φιλοβα-
σιλικούς στρατηγούς σ’ ένα βασικό πόστο στο υπουργείο εθνικής 
άμυνας… Σε διάστημα λίγων μηνών, με τις μεταθέσεις και 
προαγωγές αξιωματικών που συμμερίζονταν τις ιδέες του, 
κατόρθωσε να τοποθετήσει ανθρώπους σε επιλεγμένες στρατιωτικές 
μονάδες και να επιχειρήσει ένα επιτυχημένο στρατιωτικό πραξι-
κόπημα.. 

Σήμερα, η αόρατη Παγκόσμια ∆ιακυβέρνηση έχει τους δικούς 
της ανθρώπους στον κρατικό μηχανισμό και κυβερνά ανεξάρτητα 
ποιο κόμμα ή ποια κυβέρνηση εκλέγεται από το λαό… 

Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση της καθηγήτριας 
κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θάλειας 
∆ραγώνα, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο δημοσίευμα της 
εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» της 31 Οκτωβρίου 2010… Να, σ’ 
αυτό το φάκελο που έχεις τώρα στα χέρια σου… 

Η καθηγήτρια αυτή είχε, λόγω υψηλών γνωριμιών, προσβάσεις 
στις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της χώρας μας. Ο πρώτος της 
άντρας, εκδότης και έμπορος όπλων, είχε στενές σχέσεις με τον 
σημερινό πρωθυπουργό, που ως το 1996 ήταν υπουργός Παιδείας. 

Ο δεύτερος σύντροφός της, ομότιμος καθηγητής του «Λόντον 
Σκουλ οφ Εκονόμικς» ήταν επιστήθιος φίλος του Κώστα Σημίτη. 
Αυτός ο σοσιαλιστής και δημοκράτης αμφισβητούσε,με άρθρο του 
που δημοσιεύτηκε στις 26 Αυγούστου 2001 σε καθημερινή εφημερίδα 
των Αθηνών, τη νομιμότητα  ενός δημοψηφίσματος, με βάση το 
αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος  για την αναγραφή του 
θρησκεύματος στις ταυτότητες. Επιχειρεί να αποδείξει ότι η αυτού του 
είδους έκφραση της Λαϊκής Βούλησης, με συλλογή υπογραφών, 
αποτελεί ένδειξη παραβίασης του Συντάγματος και συνεπώς 
αντιπροσωπεύει ολοκληρωτικής μορφής πρακτικές που θυμίζουν 
Χούντα, Σαλαζάρ, Φράνκο, Χίτλερ και Μουσολίνι. Ανεξάρτητα αν 
συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με την ουσία του θέματος των 
ταυτοτήτων, το σοφιστικό επιχείρημα ότι ένα ελεύθερο δημοψή-
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φισμα δεν εκφράζει πάντοτε την πραγματική λαϊκή βούληση, 
αποτελεί ιδεολογικό ατόπημα ολκής. Αρκεί να αναφερθεί ότι και 
πρόσφατα ο πρωθυπουργός, συζήτησε το θέμα της συλλογής 
υπογραφών από ένα εκατομμύριο πολίτες για να θέσει το θέμα του 
Ευρωομολόγου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτά τα 
δεδομένα, το χαρακτηριζόμενο από κομματικό πάθος και 
αντιθρησκευτική οργή άρθρο του οικονομολόγου καθηγητή, αποτελεί 
μνημείο παραλογισμού και ασυναρτησίας.    

Είναι εύκολο επομένως να καταλάβει κάποιος πως η 
παραπάνω καθηγήτρια, με αμφισβητούμενο τίτλο σπουδών, 
κατάφερε να καταλάβει πανεπιστημιακή και βουλευτική έδρα και να 
της ανατεθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μουσουλμανοπαίδων 
της Θράκης και με τη νέα κυβέρνηση να οριστεί Ειδική Γραμματέας 
του ενιαίου διοικητικού τομέα θεμάτων σχεδιασμού, εκπαίδευσης 
ελληνοπαίδων εξωτερικού, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και 
αποκέντρωσης… Πομπώδης τίτλος! 

Ξεσήκωσε τις ίδιες αντιδράσεις με αυτές των «αναθεωρητών 
ιστορικών» (Αντώνη Λιάκο, Χριστίνα Κουλούρη και Μαρία Ρεπούση, 
σε θέματα αποδόμησης της ελληνικής ιστορίας όπως π.χ. ο 
«συνωστισμός» της σφαγής στη Σμύρνη) και μαζί με την καθηγήτρια 
κοινωνιολογίας Άννα Φραγκουδάκη, πήραν θέση που ευνοούσε την 
προπαγάνδα των ξένων κέντρων παγκοσμιοποίησης, όπως π.χ. στο 
Μακεδονικό, στο σχέδιο Ανάν, στην «πολιτιστική επιρροή» και στο 
κύρος της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στο ότι, δεν είμαστε Έλληνες 
αλλά μας ονόμασαν έτσι οι Φράγκοι κι εμείς το δεχτήκαμε για να τα 
«κονομήσουμε πουλώντας παραμύθι ότι είμαστε απόγονοι των 
Αρχαίων Ελλήνων κ.α.». 

Τις αυστηρές κριτικές και τις προσωπικές επιθέσεις που 
δέχτηκε, τις απέδωσε στους «ρατσιστές και παρακρατικούς». Σ’ 
αυτούς θα μπορούσε να συνυπολογισθεί και ο Μίκης Θεοδωράκης, ο 
οποίος με μακροσκελέστατη δήλωσή του, κατακεραύνωσε τις θεωρίες 
της. 

Το τελικό χτύπημα όμως το δέχτηκε από τον Άρειο Πάγο, ο 
οποίος διέταξε δικαστική έρευνα για την αμφισβητούμενη νομιμότητα 
αναγνώρισης του διδακτορικού της και την ανάγκασε να υποβάλει 
παραίτηση, την οποία αποδέχτηκε (εξ ανάγκης πλέον) η σημερινή 
υπουργός Παιδείας. Θα πρέπει να σου πω ότι η κυρία υπουργός, μη 
μπορώντας ν’ αντέξει τον αποχωρισμό μιας τόσο πολύτιμης, για την 
πατρίδα και το έθνος, συνεργάτιδας, την κράτησε στο υπουργείο, 
όπως έγραψαν στις 21 Νοεμβρίου οι εφημερίδες, ως «άτυπη 
σύμβουλό» της. 

Όπως βλέπεις παιδί μου, το «υπερκομματικό σύστημα της 
Νέας Τάξης» δεν αφήνει ποτέ απροστάτευτα τα μέλη της «φαμίλιας». 

 73



Ίσως είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως την ομάδα αυτή των 
«πεφωτισμένων καθηγητριών» της παγκοσμιοποίησης, την 
διατήρησε στα πόστα της και η συντηρητική υπουργός παιδείας, της 
προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτό της στοίχισε την μη επανεκλογή 
της στις βουλευτικές εκλογές, γεγονός που το απέδωσε στην 
προπαγάνδα «των σκοταδιστών». Αλλά και ο επίσης κεντροδεξιός 
αντικαταστάτης της στο υπουργείο παιδείας «ανέχθηκε», ίσως χωρίς 
ιδιαίτερη συμπάθεια, την ομάδα που εργαζόταν για μια πιο 
«πολιτισμένη θεώρηση της ελληνικής ιστορίας». Παραδόξως, αυτή η 
νέα θεώρηση έκανε την εμφάνισή της μόνο στην Ελλάδα, από όλες 
τις χώρες του κόσμου, ενώ στις Η.Π.Α. άρχισε καμπάνια για 
συντηρητικότερη (θα μπορούσαμε να πούμε «φασιστική») στροφή 
στην εκπαίδευση των νέων, αφού έγινε στόχος και η ∆αρβίνεια 
θεωρία της εξέλιξης των ειδών και η προσπάθεια αντικατάστασής της 
με τις διαδικασίες εξέλιξης που βασίζονται αποκλειστικά στην Παλαιά 
∆ιαθήκη. 

Ε: Εμένα παππού μ’ αφήνει εμβρόντητο το γεγονός μιας 
καθηγήτριας πανεπιστημίου με αμφισβητούμενο ή πλαστό τίτλο 
σπουδών! 

Π: Λες να ‘ναι η πρώτη; Αφού στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν 
υπάρχει ούτε αξιολόγηση ούτε αξιοκρατικός τρόπος εκλογής 
καθηγητών, δεν πιστεύω πως θα είναι η μοναδική περίπτωση… Ώρες 
ώρες δικαιολογώ έναν φίλο μου, ο οποίος πίστευε κι επαναλάμβανε 
το απόφθεγμα του Βίσμαρκ για την τοποθέτηση πολλών τέτοιων 
καθηγητών σε κυβερνητικά πόστα… Είναι στην πλειοψηφία τους 
διεθνιστές και φανατικοί εργάτες της παγκοσμιοποίησης… 

Ε: Τι είπε ο Βίσμαρκ; 
Π: Μπορεί ένας ή δυο παρόμοιοι ημιμαθείς καθηγητές να είναι η 

αιτία μιας αποτυχίας ή δυσλειτουργίας της κρατικής μηχανής αλλά, 
γερμανιστί, «ντράι προφεσόρεν, φάτερλαντ φερλόρεν»… Οι τρεις 
καθηγητές φυσικά και περισσότεροι είναι κίνδυνος για την πατρίδα… 
Μπορεί να χαθεί η χώρα… 

Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων κινδυνεύει να μετατραπεί σε 
εργαλείο διαστροφής της εθνικής συνείδησης της νεολαίας, όχι από 
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο σύνολό τους αλλά από τη 
συνεργασία της ηγεσίας των σωματείων τους με τις ομάδες των 
«αναθεωρητών» που δρουν σε Υπηρεσίες του υπουργείου παι-
δείας… Οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πάντα ήταν 
στις προφυλακές των αγώνων του έθνους. Πώς κατόρθωσαν,κατά 
καιρούς, να αναρριχηθούν στις ηγεσίες των συνδικαλιστικών τους 
οργάνων άτομα αυτής της ιδεολογίας; Μισό λεπτό ν’ ανοίξω αυτό το 
φάκελο και να σου διαβάσω τις δηλώσεις των προέδρων της 
∆ιδασκαλικής Ομοσπονδίας και των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης 
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που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», αλλά και σ’ άλλα 
έντυπα. Αυτό το θέμα το είχαμε θίξει και στην αρχή της συζήτησής 
μας, αλλά δεν μπήκαμε στην ουσία του όλου προβλήματος. 

Άκουσε προσεκτικά τι μας λένε παίρνοντας αφορμή από μια 
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 
για τα θρησκευτικά σύμβολα (φυσικά θα επεκταθεί αργότερα και στα 
εθνικά) που είναι αναρτημένα στα σχολεία της Ιταλίας… Σύσσωμη η 
ιταλική πολιτική ηγεσία αντέδρασε και δήλωσε πως δεν θα εφαρμόσει 
ποτέ μια απόφαση που καταργεί την εθνική ταυτότητα των Ιταλών 
πολιτών…  

Ε: Μα και οι Ευρωπαίοι δικαστές συμβάλλουν στην αλλοίωση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς των ευρωπαϊκών λαών; 

Π: Σου είπα κι άλλοτε παιδί μου πως κανένας φιλόδοξος 
πολιτικός, διπλωμάτης, νομικός κ.λπ. δεν έχει πιθανότητα να 
αναρριχηθεί σε ντόπιους και διεθνείς οργανισμούς, αν δεν αποδείξει 
με πράξεις την αφοσίωσή του στη νεομασονική παγκοσμιοποίηση… 
Για να συνεχίσουμε! Ας δούμε τι είπαν ανώτατα στελέχη των 
Ελλήνων εκπαιδευτικών: 

«Συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν 
στα σχολεία σύμβολα όπως οι σταυροί ή οι θρησκευτικές εικόνες που 
διαχωρίζουν τους μαθητές….(…). Σεβόμενοι την ανεξιθρησκία και το 
γεγονός ότι στα σχολεία φοιτούν μαθητές διαφορετικών θρησκειών ή 
άθρησκοι, δεν θα πρέπει να υπάρχουν έννοιες ή άλλα θρησκευτικά 
σύμβολα ούτε στα δημόσια ούτε στα ξένα σχολεία….(…). Η απόφαση 
με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Αντιλαμβάνομαι πως η 
σκληροπυρηνική καθολική κοινωνία της Ιταλίας αλλά και η επίσης 
μισαλλόδοξη ορθόδοξη της Ελλάδας δεν συνειδητοποιούν ότι σχολεία 
κατακλυσμένα από θρησκευτικά σύμβολα, προσευχές και 
προσηλυτικά μαθήματα είναι απαράδεκτα σήμερα, την εποχή των 
πολυπολιτιστικών σχολείων. Τα σχολεία είναι ο προνομιακός χώρος 
της χαρούμενης γνώσης, οι προσευχές, οι μπούρκες και οι σταυροί ας 
μείνουν στις εκκλησίες όπου ανήκουν». 

Αυτά λένε οι ανώτατοι συνδικαλιστικοί φορείς των 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, όταν στη Γαλλία ή την Ιταλία άρχισαν 
πλέον να νομοθετούν για την προστασία της «εθνικής ταυτότητας» 
των πολιτών τους και η γερμανίδα καγκελάριος διακήρυξε πρόσφατα 
πως το «πολυπολιτισμικό μοντέλο απέτυχε»… Φυσικά όταν αυτό το 
λέει μια ηγέτιδα της «Γερμανικής Ευρωπαϊκής Ένωσης!», τότε όλοι 
καταλαβαίνουν ότι το «αυγό του φιδιού» άρχισε να αναταράζεται στην 
Ευρώπη αλλά και στις Η.Π.Α. όπου το «Κόμμα του Τσαγιού» 
υπόσχεται πρακτικές της Κου Κουξ Κλαν. Οι μεταλλαγμένοι 
Ευρωπαίοι ηγέτες, βλέποντας την άνοδο της ακροδεξιάς και την 
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απόγνωση των Ευρωπαίων πολιτών, σαν τους δικούς μας στον Άγιο 
Παντελεήμονα Αττικής, αντιλαμβάνονται πλέον πως οδηγούμαστε σε 
αιματοβαμμένες λύσεις. 
       Στην άλλοτε σοσιαλιστική και πρότυπο του Α. Παπανδρέου 
Σουηδία του Ούλαφ Πάλμε, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάποιοι άρχισαν ν’ αλληθωρίζουν προς τον 
αγκυλωτό σταυρό…Στη Ρωσία οι ναζιστές κάνουν παρελάσεις… Στη 
Γερμανία, οι ενοχές για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, έχουν 
αμβλυνθεί σε βαθμό ορατό δια γυμνού οφθαλμού…Η αναφορά της 
Άνγκελα Μέρκελ  στην αποτυχία του «μοντέλου της multi-culti», είναι 
ένα μήνυμα για την ανάγκη εθνικής συνοχής των λαών. 
        Αντίθετα εδώ στην Ελλάδα, η παραιτηθείσα Ειδική Γραμματέας 
και η υπόλοιπη ανώτατη ηγεσία του υπουργείου παιδείας, μετέθεσαν 
«δυσμενώς τη δασκάλα Χαρά Νικοπούλου , γιατί τόλμησε να πει πως 
η μειονότητα στη Θράκη δεν είναι τουρκική αλλά μουσουλμανική, με 
τους Πομάκους και Αθίγγανους ν’ αποτελούν μη τουρκογενή 
εθνότητα». Το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής την έβαλε στο 
στόχαστρο. Το ίδιο έπραξε και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.  

Η δασκάλα αυτή τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με 
Αργυρό Μετάλλιο «για την προσήλωσή της στο καθήκον» κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας της στο Μεγάλο ∆έρειο του Έβρου, από το 
2004 ως το 2008. 

Η αρθρογράφος μιας μεγάλης εφημερίδας, με πικρόχολο 
σχόλιό της, την παρουσιάζει ως «ακροδεξιά» ενώ η ίδια η τιμηθείσα 
δήλωσε  πως δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και πως είναι ένα 
θρησκευόμενο άτομο, το οποίο ενδιαφέρεται «μόνο για την Ελλάδα 
και το Χριστό». Άρα, η δημοσιογράφος, παρά τη δήλωση της 
δασκάλας, θεωρεί πως οι έννοιες της Ελλάδας και του Χριστού 
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία φασιστικής νοοτροπίας. 

Είναι γνωστό πως οι αυτοαποκαλούμενοι «προοδευτικοί», 
κατατάσσουν αυτούς τους πολίτες στην κατηγορία των ανθρώπων με 
ελαττωμένες διανοητικές ικανότητες  και ακροδεξιών αντιλήψεων. 
Μόνο αυτοί οι ίδιοι, που νιώθουν αποστροφή σε καθετί που θυμίζει 
πατρίδα ή έθνος, πιστεύουν πως είναι οι μεγαλοφυείς, οι ορθά και 
λογικά σκεπτόμενοι και οι ερμηνευτές των κανόνων της δημοκρατίας 
κι αν ακόμα οραματίζονται την, ανευ χρονικών ορίων, δικτατορία του 
προλεταριάτου. Είναι μια ψευδαίσθηση που αγγίζει τα όρια της 
μεγαλομανίας και του αρρωστημένου κόμπλεξ ανωτερότητας. Αν και, 
συνήθως, άθεοι, ίσως θεωρούν πως έχουν την επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος.   

Για να ξαναγυρίσουμε στις «προοδευτικές κυρίες» της ομάδας 
των αναθεωρητών ιστορικών και στελεχών του υπουργείου Παιδείας, 
θα πρέπει να ομολογήσουμε πως κάνουν θαυμάσια δουλειά που 

 76



διευκολύνει την πολυπολιτισμικότητα (την multi-culti) της Λέσχης 
Μπίλντενμπεργκ και τους αριστοτεχνικούς σχεδιασμούς της 
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, με έναν «Αχμέτ» να οραματίζεται το 
στρατηγικό βάθος των τουρκικών επιδιώξεων στην Ευρώπη και την 
Ασία. 

Πρόσφατα ο Βασίλης Μαρκεζίνης, καθηγητής και διδάκτορας 
πολλών ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων και με 
τιμητικές διακρίσεις απ’ το Βρετανικό κράτος, μίλησε με ρεαλισμό για 
την ανάγκη μιας νέας πλουραλιστικής εξωτερικής πολιτικής, απόλυτα 
συνυφασμένης με τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας. Κι όχι μόνο 
αυτό. Τα δυο μεγάλα κόμματα εξουσίας θα πρέπει, επιτέλους, μετά το 
σοκ της μεγάλης οικονομικής κρίσης που αποκάλυψε και την 
αναλγησία στο χώρο της  ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, να 
συντονίσουν τους μακρόπνοους στόχους χάραξης μιας εθνικής 
στρατηγικής. Να δώσουν ελπίδες και οράματα στο λαό. Και να 
δείξουν, κάποτε, και την πυγμή τους στο διπλωματικό στίβο. Ως εδώ 
οι συνεχείς υποχωρήσεις και τεμενάδες, σαν γιουσουφάκια, στους 
ομολόγους τους στην Ευρώπη. Ας χτυπήσουν και καμια φορά τη 
γροθιά τους στο τραπέζι σαν το μακαρίτη τον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. Γιατί όπως είπε πολύ εύστοχα ο Μίκης Θεοδωράκης, 
«όταν κάποιος υποχωρεί συνέχεια κάποτε η πλάτη του θα 
ακουμπήσει σε τοίχο…Και τότε ή θα γίνει προδότης ή θα γίνει 
ήρωας». ∆υστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν είδαμε πολλούς ήρωες 
στην πατρίδα μας!     
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XIII.  Οι ηγήτορές μας και η εξωτερική μας πολιτική 
  
Ε: Παππού, κάτι είπες για έναν Αχμέτ… ∆εν κατάλαβα τι 

εννοείς! 
Π: Ο Αχμέτ Νταβούτογλου είναι ο υπουργός εξωτερικών της 

Τουρκίας… Αν τον συναντήσεις στο δρόμο θα νομίσεις πως είναι ένα 
κακομούτσουνο ανθρωπάκι… Αυτός, όμως, ο πολιτικός είναι ένας 
ταλαντούχος και διορατικός αμερικανοτραφής διπλωμάτης, που την 
εμπειρία, τις γνώσεις και τον ρεαλιστικό τρόπο αντιμετώπισης των 
προβλημάτων εξωτερικής πολιτικής που διδάχθηκε στις Η.Π.Α., τις 
εφαρμόζει αποκλειστικά για το μεγαλείο και την ενδυνάμωση του 
κύρους της χώρας του… Αν τον συγκρίνεις με τους δικούς μας, κατά 
καιρούς υπουργούς εξωτερικών σαν τον Γιώργο Παπανδρέου, τον 
Θεόδωρο Πάγκαλο, την ευειδή και πάντα χαμογελαστή Ντόρα 
Μπακογιάννη ή τον ναρκισσευόμενο τωρινό ∆ημήτρη ∆ρούτσα, θα 
είναι σα να προσπαθείς να βρεις ομοιότητες ανάμεσα σε ποντίκια και 
ελέφαντα… Θα είναι σα να προσκαλείς σε παιχνίδι γνώσεων παιδιά 
του ∆ημοτικού απέναντι σε τελειόφοιτο πανεπιστημιακής σχολής… 
Είναι ο συγγραφέας και ενός βιβλίου που συζητήθηκε πολύ στα 
διεθνή διπλωματικά στέκια… Το έργο του «στρατηγικό βάθος» έχει 
μεταφραστεί και στα ελληνικά… 

Ε: Καλά, και γιατί οι δικοί μας υπουργοί υστερούν τόσο πολύ σε 
σύγκριση με τον Τούρκο! 

Π: Γιατί εκτός από τα φυσικά και επίκτητα χαρίσματα ως 
υπουργού εξωτερικών, ο Νταβούτογλου εφαρμόζει μια καθορισμένη 
και μακρόπνοη εξωτερική πολιτική, η οποία δεν υπόκειται σε 
προσωπικές μεταβολές των στόχων με την αλλαγή των 
προσώπων… Είναι μια ρεαλιστική εθνική πολιτική, που τα τελευταία 
πενήντα χρόνια ανέδειξε την άλλοτε παραπαίουσα Τουρκία σε 
περιφερειακή δύναμη… Αρκεί να σου πω ότι συμμετέχει τώρα πλέον 
και στο G 20, δηλαδή στο γκρουπ των είκοσι αναπτυγμένων και 
ισχυρότερων κρατών του κόσμου… 

 Πριν από τριάντα χρόνια, η Ελλάδα με πρόεδρο ∆ημοκρατίας 
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και πρωθυπουργό τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, είχε δηλώσει σε κάποια στιγμή έντασης των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων πως θα βυθίσει ή θα εμβολίσει το 
τουρκικό ερευνητικό σκάφος «σισμίκ» αν επιχειρούσε έρευνες σε 
ελληνικό θαλάσσιο χώρο… Σήμερα, οι ανάξιοι επίγονοί τους τρέμουν 
όταν αντικρίζουν τουρκικά αεροπλάνα να φτάνουν ως το Σούνιο ή 
προβαίνουν σε ιλαροτραγικές κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα, 
όπως στα Ίμια, προκαλώντας καγχασμούς στη διεθνή κοινότητα. 

Ε: Και γιατί δεν εφαρμόζουμε κι εμείς μια τέτοια πολιτική; 
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Π: Γιατί ο κομματισμός και η πολιτική και κοινωνική διαφθορά 
που διέλυσε την κρατική μηχανή, μας οδήγησαν στο περιθώριο των 
ευρωπαϊκών εξελίξεων… Οι ηγέτες μας, εδώ και χρόνια, με πρόχει-
ρους προσωπικούς σχεδιασμούς από τον εκάστοτε υπουργό, 
προχωρούν με αντιφάσεις και διελκυστίνδες για να βρουν λύσεις σε 
κρίσιμα εθνικά θέματα… Θα σου θυμίσω τα λάθη και τα σφάλματα 
στο Μακεδονικό ή στις εξελίξεις του Κυπριακού… 

Ε: Θα ακούσω με προσοχή! Άλλωστε, δεν μπορώ να ισχυριστώ 
πως γνωρίζω πολλά για τα δυο αυτά εθνικά προβλήματα… 

Π: Όταν, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είχε τεθεί στη 
διεθνή διπλωματική σκηνή το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, ο 
τότε υπουργός εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς κράτησε σθεναρή 
στάση στα συμβούλια υπουργών της τότε Ε.Ο.Κ., όπως κάνουν όλοι 
οι Ευρωπαίοι υπουργοί όταν πρόκειται για ζωτικά εθνικά συμφέροντα 
των χωρών τους… Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών Τζιάνι Ντε 
Μικέλις, ένας ανεκδιήγητος θεατρίνος, αλλά μπασμένος ως το λαιμό 
στα σχέδια της Γερμανίας και των Η.Π.Α. που προγραμμάτισαν τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, αποκάλεσε τον Σαμαρά «εκβιαστή» 
γιατί χρησιμοποίησε το όπλο της ομοφωνίας των αποφάσεων, για να 
συμφωνήσουν όλοι οι υπουργοί για μια κοινή στάση στο θέμα του 
ονόματος. Έτσι, στις 16 ∆εκεμβρίου 1991, το Συμβούλιο Υπουργών 
Εξωτερικών της Ε.Ο.Κ. αποφάσισε πως δεν θα έπρεπε «ν’ 
αναγνωρίσουν για τη Νοτιοσλαβία όνομα που θα μπορούσε να 
εμπεριέχει εδαφικές διεκδικήσεις». Ήταν μια τεράστια επιτυχία του 
νεαρού, τότε, έλληνα υπουργού εξωτερικών η οποία, παρά τις 
αντιφατικές εισηγήσεις του προεδρεύοντος του Συμβουλίου 
πορτογάλου υπουργού Ζ. Πινέιρο, η απόφαση επιβεβαιώθηκε 
αργότερα και στο Συμβούλιο Κορυφής της Ε.Ο.Κ. 

Ε: Οι εισηγήσεις του Πινέιρο δεν ήταν σύμφωνες με όσα είχαν 
αποφασισθεί το ∆εκέμβριο στο Συμβούλιο Υπουργών; 

Π: Όχι! Με βάση αυτή την απόφαση η Ε.Ο.Κ., είχε αναθέσει 
στον πορτογάλο υπουργό, το Φεβρουάριο του 1992, να προβεί στις 
αναγκαίες εισηγήσεις για την επίλυση του προβλήματος. Αυτές οι 
εισηγήσεις, γνωστές ως «πακέτο Πινέιρο», απέκλιναν σαφώς από τις 
αποφάσεις των υπουργών εξωτερικών της 16ης ∆εκεμβρίου 1991. Γι’ 
αυτό το λόγο, το συμβούλιο των αρχηγών των ελληνικών κομμάτων 
που συνεκλήθη τον Απρίλη του 1992 από τον Πρόεδρο της 
∆ημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, απέρριψε τις προτάσεις 
Πινέιρο. 

Οι ελληνικές αντιδράσεις, μετά την απόφαση του Συμβουλίου 
των αρχηγών των κομμάτων, ελήφθησαν υπόψη στη Σύνοδο 
Κορυφής της Ε.Ο.Κ., στις 27 Ιουνίου 1992, και απέρριψε το «Πακέτο 
Πινέιρο», επιβεβαιώνοντας την απόφαση των υπουργών εξωτερικών 
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της 16 ∆εκεμβρίου 1991 ότι «στο όνομα του νέου κράτους δεν θα 
έπρεπε να εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία ή παράγωγά του». 

Ήταν μια ιστορική απόφαση της Συνόδου Κορυφής που 
οφειλόταν στο διεθνές κύρος του προέδρου της ∆ημοκρατίας Κ. 
Καραμανλή και στον πεισματικό και θαρραλέο αγώνα του τότε νεαρού 
υπουργού εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. 

Από εδώ και πέρα αρχίζει ο κατήφορος. Ο Κ. Μητσοτάκης, 
ευνοϊκά διακείμενος προς το πακέτο Πινέιρο και αφού εξώθησε σε 
παραίτηση τον υπουργό εξωτερικών, άρχισε ανεπίσημες διαβου-
λεύσεις με εξωθεσμικά πρόσωπα (π.χ. ο απόστρατος στρατηγός 
Γρυλλάκης), χωρίς διπλωματική εμπειρία, για να βρεθεί συμβιβαστική 
λύση με απευθείας συνομιλίες με τους Σκοπιανούς (Κίρο 
Γκλιγκόροφ). 

Τα δεινά και οι ταπεινώσεις της ελληνικής διπλωματίας, 
αρχίζουν απ’ αυτό το κομβικό σημείο αντίθετης εξέλιξης στο 
πρόβλημα. Αντί να γίνει σωστή διαχείριση της κολοσσιαίας για τα 
ελληνικά εθνικά συμφέροντα απόφασης της Συνόδου Κορυφής του 
Ιουνίου 1992, άρχισε η εσωτερική υπονόμευση και με τις «μυστικές» 
συνομιλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και τη θέση των 
κομμάτων της Ελληνικής Αριστεράς για το «δικαίωμα αυτοπροσ-
διορισμού των Μακεδόνων και ενάντια στις ιμπεριαλιστικές κορώνες 
των φασιστικών κύκλων της χώρας μας». Οι Σκοπιανοί και οι φίλοι 
τους επωφελήθηκαν αριστοτεχνικά από το κλίμα αντιπαραθέσεων 
μέσα στην Ελλάδα για να ακυρώσουν, στην πράξη (και όχι με νέα 
απόφαση), τη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου 1992. 

Ο νέος γαλαντόμος και «πολύ συναινετικός στις ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις» νέος υπουργός εξωτερικών Μιχάλης Παπακωνστα-
ντίνου, συμφώνησε «πρόθυμα» (φυσικά με εντολές του πρωθυ-
πουργού) να γίνει δεκτή η πρόταση της Αγγλίας, Γαλλίας και 
Ισπανίας, για να παραπεμφθεί το θέμα του ονόματος στον Ο.Η.Ε. και 
να γίνει δεκτή η προσωρινή (παγίδα ολκής!) ονομασία του κρατιδίου 
«Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της Μακεδονίας». 

Για πρώτη φορά σε επίσημα έγγραφα, με τη συναίνεση της 
ελληνικής κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο όρος «Μακεδονία», 
καταργώντας σιωπηρά αλλά και νομικά πλέον την απόφαση της 
Συνόδου Κορυφής της Ε.Ο.Κ. 

Οι Αμερικανοί διπλωμάτες του περιβάλλοντος Μπιλ Κλίντον, 
του νέου προέδρου των Η.Π.Α. θα πρέπει «να έκαναν το σταυρό τους 
από έκπληξη και αμηχανία». Είχαν δεσμευτεί στην ελληνοαμερικανική 
κοινότητα των Η.Π.Α., σ’ αυτούς τους υπέροχους Έλληνες της 
∆ιασποράς, ότι ο πρόεδρος θα δήλωνε επίσημα πως η Αμερική δεν 
θα αναγνώριζε ποτέ τη Νοτιοσλαβία ως «Μακεδονία». Μάλιστα, 
βοήθησαν τους Ελληνοαμερικανούς να αποτρέψουν τις λυσσώδεις 
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προσπάθειες του υπουργού εξωτερικών της κυβέρνησης Μπους, του 
πρεσβύτερου, του Λόρενς Ίγκλμπεργκερ και μέχρι ακόμα την 
παραμονή (19-1-1993) της ορκωμοσίας του Μπιλ Κλίντον, να θέσει 
το θέμα της αναγνώρισης της FYROM στον Ο.Η.Ε. με το 
«συνταγματικό της όνομα». Ο «μεγάλος φίλος» της Ελλάδας, ο 
πρόεδρος Μπους, έτρωγε με βουλιμία τα κρητικά τυροπιτάκια της 
οικογένειας Μητσοτάκη και χαχάνιζε με ανέκδοτα, την ώρα που το 
φημισμένο για τις φιλοσκοπιανές θέσεις του «γεράκι», αγωνιζόταν να 
υπερκεράσει ακόμα και τη συμφωνημένη λύση ανάμεσα σε 
Μητσοτάκη – Γκλιγκόροφ – Ε.Ο.Κ. για «σύνθετη πλέον ονομασία». 

Το παιχνίδι για την Ελλάδα είχε χαθεί. Θα πρέπει να είμαστε 
ειλικρινείς και να ομολογήσουμε πως η κυβέρνηση Κλίντον τήρησε, 
όσο της ήταν δυνατόν την υπόσχεσή τους. Μετά απ’ αυτούς ήρθε η 
«εγκληματική συμμορία» (κατά την έκφραση του νομπελίστα Χάρολντ 
Πίντερ) του Μπους, του νεότερου, για να κατεδαφίσει ότι έμεινε όρθιο 
και να «εγκαταστήσει» στα Σκόπια μια νέα γενιά αμερικανοθρεμ-
μένων Σλάβων αλύτρωτων φασιστοειδών, που προκλητικά και με τις 
πλάτες ισχυρών προστατών αλλάζουν την ιστορία της Μακεδονίας. 

Το ελληνικό κράτος συνεχίζει την απραξία του. Ποτέ δεν 
χρησιμοποίησε την παντοδύναμη γνώση των καθηγητών ιστορίας 
όλου του κόσμου (με ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο), ούτε 
πρόβαλε έντονα τους σκοπούς της μετονομασίας αυτού του κρατιδίου 
από τον Τίτο και το Στάλιν. 

Ε: Εγώ παππού αλλιώς το ήξερα! Άκουσα πως ο Σαμαράς 
ευθύνεται για την αποτυχία της ελληνικής πολιτικής στο Σκοπιανό, 
αλλά και στην ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Π: Είναι ένα παραμύθι που καλλιεργήθηκε από τον ίδιο τον Κ. 
Μητσοτάκη και τα διαπλεκόμενα Μ.Μ.Ε. Έπρεπε να περάσουν πολλά 
χρόνια, ώσπου να μιλήσει ο ίδιος ο Πινέιρο για τα γεγονότα εκείνης 
της εποχής. Ο Σαμαράς, εντωμεταξύ, είχε χαρακτηρισθεί από το 
περιβάλλον Μητσοτάκη και την αριστερά ως ακροδεξιός, ένας 
χαρακτηρισμός που από τότε προσδιορίζει οποιονδήποτε που θα 
είχε έντονες συνειδησιακές αντιρρήσεις στα εθνικά θέματα. Ο ίδιος ο 
Α. Παπανδρέου είχε τότε δηλώσει πως το κόμμα που ίδρυσε ο τέως 
υπουργός εξωτερικών ήταν «ένα φασίζον πολιτικό μόρφωμα», ενώ 
και η κομματική βάση της Νέας ∆ημοκρατίας τον θεώρησε «προδότη 
και αποστάτη». Πολλές φορές τέτοια προπαγανδιστικά μυθεύματα με 
τραγικές συνέπειες για την πατρίδα, οι ανώνυμες μάζες των 
φανατικών οπαδών τα καταπίνουν μ’ ευκολία. 

Ε: Τώρα ο Αντώνης Σαμαράς είναι αρχηγός της Νέας 
∆ημοκρατίας!.. Πώς έγινε αυτή η ανατροπή στην κομματική ιεραρχία; 

Π: Μερικές φορές κάποια τυχαία γεγονότα αλλάζουν την πορεία 
που χαράσσουν οι δολοπλόκοι… Η αόρατη Παγκόσμια Κυβέρνηση 
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είχε κανονίσει αριστοτεχνικά το σικέ παιχνίδι της κυβερνητικής 
ηγεσίας στην Ελλάδα. Ο Κώστας Καραμανλής, είχε γίνει επικίνδυνος 
για τα σχέδια της παγκοσμιοποίησης και των Η.Π.Α. και γι’ αυτό θα 
έπρεπε να «εξοστρακισθεί»… Θα σου μιλήσω γι’ αυτό το θέμα σε 
λίγο… Στο δικομματικό σύστημα οι επιλεγμένοι κομματικοί αρχηγοί 
θα έπρεπε να ανήκουν στο στρατόπεδο των «προθύμων». Απ’ τη μια 
μεριά ο Γιώργος Παπανδρέου κι από την άλλη η Ντόρα Μπακο-
γιάννη, με βέβαια την εκλογή της από την ελεγχόμενη πλειοψηφία 
των οργάνων του κόμματος και τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε. Όμως, η 
απόφαση προσφυγής στην κομματική βάση για εκλογή αρχηγού της 
Ν.∆. με ψηφοφορία όλων των κομματικών μελών, ανέτρεψε τους 
σχεδιασμούς… Γι’ αυτό σου είπα πως οι ηγήτορες της παγκο-
σμιοποίησης φοβούνται τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα, όπως ο 
διάβολος το λιβάνι… Έχει εκλεγεί αρχηγός της Ν.∆. ο Σαμαράς, αλλά 
δεν νομίζω πως θα μπορέσει να «μακροημερεύσει» ως αρχηγός για 
πολύ καιρό, εκτός αν η λαϊκή βάση, οι πολίτες, αγνοήσουν τα 
γεγονότα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον και του δώσουν πολιτική 
δύναμη με την ψήφο τους… Αλλιώς μοιραία θ’ ακολουθήσει την 
προδιαγραμμένη μοίρα του τέως αρχηγού του, του Κώστα 
Καραμανλή. 

Ε: ∆ηλαδή τι θα γίνει; 
Π: Αν παρακολουθήσεις τις πολιτικές εξελίξεις, η κοινή λογική 

θα σου δώσει τις απαντήσεις. Η Ντόρα Μπακογιάννη πίεζε φορτικά, 
με την πολιτική της στάση και τις δηλώσεις της, για να προκαλέσει τη 
διαγραφή της απ’ το κόμμα και να ιδρύσει δικό της πολιτικό φορέα. Ο 
πατέρας της, αν και επίτιμος αρχηγός της Ν.∆., καθυβρίζει τον 
εκλεγέντα αρχηγό, ενώ τα Μ.Μ.Ε. τον προβάλλουν για να στηρίξει τις 
κυβερνητικές επιλογές. ∆ημιουργήθηκε νέο άτυπο εφεδρικό πολιτικό 
σχήμα «για να σώσει την Ελλάδα απ’ την πτώχευση». Θα είναι στο 
τέλος ένα σχήμα συνεργασίας των παιδιών της Παγκόσμιας 
∆ιακυβέρνησης, τα οποία θα κληθούν να λύσουν το πρόβλημα της 
τεχνητής ελληνικής οικονομικής κρίσης, σ’ αυτό το εύρος της 
διάστασης που θέλουν να το δώσουν οι διεθνείς κερδοσκόποι 
(υπάρχουν κι άλλες οικονομίες με παρόμοια οικονομικά 
προβλήματα), ενώ παράλληλα θα τεθούν επί τάπητος επιτακτικά τα 
εθνικά μας θέματα ώστε να λυθούν «ήσυχα και σιωπηρά» κατά τις 
υποδείξεις των μεγάλων προστατών. 

Ε: Όμως παππού, τα έχω μπερδέψει λίγο! Μου είπες πως και ο 
Καραμανλής και ο Σαμαράς είναι κι αυτοί παιδιά της παγκο-
σμιοποίησης… 

Π: Ναι, αλλά δεν είναι γνήσια παιδιά! Ο πατέρας τους δεν τα 
θεωρεί γνήσια και νομιμοποιημένα παιδιά… Κάνουν κάποιες 
«πατριωτικές» ζαβολιές… 

 82



Ε: ∆ηλαδή; 
Π: Ο Κώστας Καραμανλής έδωσε κάποιες υποσχέσεις στον 

ελληνικό λαό, που δεν μπόρεσε να τηρήσει… Μίλησε για 
«νταβατζήδες» και για επανίδρυση ενός παραλυμένου κράτους και 
στο τέλος δεν τόλμησε να κάνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες ενός 
ηγέτη… Ίσως καταλάβαινε πως η διαπλεκόμενη εξουσία στα πολιτικά 
όργανα του κόμματος, βρισκόταν στα χέρια του Κ. Μητσοτάκη και της 
θυγατέρας του και γι’ αυτό ίσως διάλεξε την απραξία «μια ήπιας 
προσαρμογής». Θα σου θυμίσω πως τα σχέδιά του για το βασικό 
μέτοχο, μια πράξη που θα αφαιρούσε τη δυνατότητα προπαγάνδας 
από τους βαρόνους  της ενημέρωσης, απέτυχε με τη λυσσώδη 
παρέμβαση της ψευτοσοσιαλιστικής αντιπολίτευσης, που κατάγγειλε 
την ενέργεια ως αντιδημοκρατική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 
τραπεζιτών αυτό ήθελε. Σ’ όλη την Ένωση τα Μ.Μ.Ε. ελέγχονται από 
τους κερδοσκόπους και τις πολυεθνικές. Γι’ αυτό φρόντισε να 
ικανοποιήσει τις ελληνικές σοσιαλιστικές ανησυχίες και να 
«ανακαλέσει στην τάξη τον ατίθασο εταίρο» μη εγκρίνοντας το 
σχετικό σχέδιο νόμου, ως δήθεν αντίθετο στις ιδρυτικές δημοκρατικές 
αρχές της Ένωσης. 

Από εκεί και πέρα ο Καραμανλής άφησε τα «αντιδημοκρατικά» 
σχέδιά του για τους νταβατζήδες και την επανίδρυση του 
διεφθαρμένου κράτους κι άρχισε να λοξοκοιτάζει σε κατευθύνσεις 
που ανησύχησαν την «Πεπολιτισμένη ∆ύση», κατά τον χαρακτηρισμό 
του Χάντινγκτον. 

Ε: Σε ποιες κατευθύνσεις; 
Π: Ο Καραμανλής, εντελώς αδύναμος στο εσωτερικό του 

κόμματος και με ισχνή πλειοψηφία, έκανε τέσσερα θανάσιμα 
αμαρτήματα που εξαγρίωσαν τον πατέρα / αφέντη. ∆εν στήριξε, 
όπως ο Γ. Παπανδρέου και ο Κ. Μητσοτάκης τις προσπάθειες των 
«προστατών της Ελλάδας» στο  Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, άρχισε 
αλισβερίσια με τη Ρωσία του Πούτιν, πάτησε πόδι για την μη είσοδο 
της FYROM στο ΝΑΤΟ και άνοιξε τα ελληνικά λιμάνια στου 
Κινέζους… Θανατηφόρες κινήσεις! Είναι σαν να θέλει μια 
φυλακισμένη απ’ τη σικελική μαφία ιερόδουλος να ξεφύγει απ’ τους 
«προστάτες» της. Είναι δυνατόν σ’ αυτή την περίπτωση να υπάρξει 
έλεος; Τα σκάνδαλα άρχισαν να πέφτουν βροχή! Ενώ η οικονομική 
κατάσταση του λαού βρισκόταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, οι 
αιματηρές απεργίες, οι εκρήξεις βομβών, το κάψιμο καταστημάτων, οι 
εκτελέσεις αστυνομικών, οι πυρκαγιές σ’ όλη την Ελλάδα, έδωσαν τη 
δυνατότητα σε στέλεχος της σοσιαλιστικής, τότε, αντιπολίτευσης να 
χαρακτηρίσει την Αθήνα ως «Καμπούλ», συγκρίνοντας τα δεινά των 
Ελλήνων με εκείνα των Αφγανών… 
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Ε: ∆ηλαδή, τα σκάνδαλα δεν έγιναν; Όλος ο κόσμος βεβαιώνει 
πως… 

Π: Άσε τον κόσμο και βάλε μπροστά τους λογικούς 
συνειρμούς… Θέλω να κατατάξεις τον εαυτό σου στο 5% που 
συμμετέχει στο γράψιμο της ιστορίας κι όχι σ’ αυτούς που οδηγούνται 
στη στάνη απ’ τα κομματικά μαντρόσκυλα… Για ένα χρόνο τα Μ.Μ.Ε. 
μιλούσαν για κάποιο κυβερνητικό σκάνδαλο και για πακτωλό 
χρημάτων, στην υπόθεση ενός αξιωματούχου του υπουργείου 
πολιτισμού. Η αντιπολίτευση θριάμβευε με την παραπληροφόρηση. 
Οι έρευνες απέδειξαν πως ήταν ένα ηλίθιο ερωτικό σκάνδαλο χωρίς 
καμιά ένδειξη για οικονομική κατάχρηση. 

Για την υπόθεση της ανταλλαγής κτημάτων του ∆ημοσίου με 
μονή του Αγίου Όρους, επί τρία σχεδόν χρόνια μιλούσαν ακατάπαυτα 
όλα τα Μ.Μ.Ε. για μεγάλο σκάνδαλο. Η παραπληροφόρηση οργίαζε. 
Οι μεγαλοδημοσιογράφοι του «συστήματος» αφηνίασαν, πειθήνιοι σε 
προστάγματα «αφανώς εντολέων». Όμως οι επιτροπές εμπειρο-
γνωμόνων δεν απέδειξαν ότι υπήρχε χρηματισμός πολιτικών 
προσώπων ή οικονομική ζημία για το ∆ημόσιο. «Ώδινεν όρος και 
έτεκεν μυν». Ακόμα και το κομματικό πυροτέχνημα της παραπομπής 
κάποιων πρώην υπουργών σε εξεταστική επιτροπή της Βουλής έγινε 
χωρίς να διευκρινισθεί αν υπάρχει ζημία για το κράτος. Άλλωστε, μια 
τέτοια εκδίκαση με τον ψευτοσοσιαλιστικό κλεφτονόμο «περί ευθύνης 
υπουργών» είναι ένα κομματικό τέχνασμα για «δήθεν κάθαρση». 
Κανένας δεν πρόκειται να καταδικαστεί λόγω παραγραφής τυχόν 
υπουργικών παραπτωμάτων. Όμως για τους σοσιαλιστές πρώην 
υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης, που αποδεδειγμένα 
δέχτηκαν χρηματισμούς και δωροδοκίες από τη Ζήμενς ή από 
εμπόρους όπλων, σαν τον Τάσο Μαντέλη, τον Θ. Τσουκάτο ή τον 
Άκη Τσοχατζόπουλο, δεν γίνεται καμιά κουβέντα. Τα Μ.Μ.Ε. 
σωπαίνουν ως άμωμες παρθένες. 

Και κάτι άλλο. Από τις αρχές αυτού του χρόνου έχουν ληφθεί 
τέτοια αντιλαϊκά μέτρα, που αν το κυβερνητικό πηδάλιο το κρατούσε ο 
Κώστας Καραμανλής θα χυνόταν αίμα στους δρόμους. Ως τώρα δεν 
κουνιόταν ούτε μύγα. Η Αθήνα της αποσύνθεσης του κοινωνικού 
κράτους, έπαψε πλέον να είναι Καμπούλ, ως τη μέρα που τα 
οικονομικά μέτρα της Τρόικας έθιξαν τα συμφέροντα των 
παντοδύναμων σοσιαλιστικών «σπλάχνων» του συνδικαλισμού και 
των κρατικών Μ.Μ.Ε. Μόνο τότε ξεσηκώθηκαν οι «επαναστάτες του 
εργατοπατερισμού». 

Ε: Γιατί; Γιατί σιωπούσαν επί μήνες; 
Π: Θα πρέπει να υπάρχει λογική εξήγηση σ’ αυτό το 

ασυνήθιστο φαινόμενο ηρεμίας και κοινωνικής ειρήνης… Ακόμα κι 
αυτοί οι καθημερινοί μας «άγνωστοι κουκουλοφόροι» σχεδόν 
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χάθηκαν από το κέντρο της Αθήνας… Θαύμα! Θαύμα θαυμάτων! 
Εμφανίστηκαν πάλι μαζί με τα «σπλάχνα». 

Ε: ∆ηλαδή, παππού τι συμπέρασμα βγάζεις; Είναι σαν να μας 
λένε πως μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και με λιγότερο φόβο αν 
«είμαστε καλά παιδιά»! 

Π: Οι προστάτες μας στη ∆ύση λένε στα πειθαρχημένα παιδιά 
τους να κοιτάζουν προς Ανατολάς, αλλά σε βαθμό που θα τους 
υποδείξουν τα’ αφεντικά… Τον Σαμαρά τον φοβούνται για τη στάση 
του στο Μακεδονικό… Για να τον θεωρήσουν καλό παιδί θα πρέπει 
να δεχθεί «την συμφωνημένη λύση» που θα τους υποδείξει ο αιώνιος 
και δήθεν ανεξάρτητος διαμεσολαβητής τους, ο Μάθιου Νίμιτς, ο 
οποίος πριν από χρόνια ως διαμεσολαβητής και του Κυπριακού, 
έπαιξε και τότε τον επαίσχυντο και προδιαγεγραμμένο ρόλο του. 
Αλλιώς θα έχει την τύχη του Κ. Καραμανλή. Αλλά για το Κυπριακό θα 
πρέπει να πούμε κάποτε και κάποιες άλλες αλήθειες! Θέλω όμως 
πρώτα να διαβάσεις καλά το σχέδιο Ανάν, για να καταλάβεις το λόγο 
που ο μακαρίτης πρόεδρος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας Τάσσος 
Παπαδόπουλος, σχεδόν κλαίγοντας αρνήθηκε να παραδώσει στους 
πολίτες της Κύπρου «μια Κοινότητα ενώ παρέλαβε με την εντολή 
τους ένα Κράτος». Θα βρεις ολόκληρο το σχέδιο σ’ εκείνον τον μπλε 
φάκελο… Να το διαβάσεις πολύ προσεκτικά για να βγάλεις σωστά 
συμπεράσματα. Στον ίδιο φάκελο θα δεις πως, με τις κομματικές 
διαμάχες μας, βγάζουμε μόνοι τα μάτια μας… 

Ε: ∆ηλαδή; 
Π: Υπάρχουν μέσα αντίγραφα από ανταλλαγή απόψεων στο 

διαδίκτυο και στις εφημερίδες, ανάμεσα στους υποστηρικτές και 
στους πολέμιους του Σχεδίου Ανάν… Απ’ αυτά θα διαπιστώσεις με 
πιο έξυπνο και μεθοδευμένο τρόπο οι αρχιερείς της παγκοσμιο-
ποίησης καταφέρνουν να χρησιμοποιήσουν θαυμάσια αντίθετες ιδεο-
λογίες για να πετυχαίνουν τους στόχους τους… 

Το Σχέδιο Ανάν το υποστήριξαν πολλοί «δεξιοί», όπως ο Κ. 
Μητσοτάκης ή ο Νίκος Αναστασιάδης στην Κύπρο και σχεδόν όλοι οι 
«αριστεροί» και πολλοί αυτοχαρακτηριζόμενοι ως σοσιαλιστές, όπως 
ο Γ. Παπανδρέου. Οι πρώτοι, ως παιδιά της παγκοσμιοποίησης, 
δικαιολόγησαν τη στάση τους γιατί θεωρούσαν, δήθεν, πως η 
απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από τον κυπριακό λαό θα ισοδυναμούσε 
«με εθνική καταστροφή», λόγω της οργής των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. Οι 
δεύτεροι επικαλέσθηκαν τα «ανθρώπινα δικαιώματα» (βούτυρο στο 
ψωμί των «γερακιών» των Η.Π.Α. που τα επικαλούνται για ψύλλου 
πήδημα μόνο όταν θέλουν να δικαιολογήσουν μια εγκληματική τους 
πράξη). 

Όσοι αρνήθηκαν να υποστηρίξουν το Σχέδιο χαρακτηρίστηκαν 
ανεύθυνοι ή φασίστες. Θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξεις, στα 
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έγγραφα του φακέλου, την άγρια φραστική επίθεση του Κ. Μητσοτάκη 
στον μακαρίτη πρόεδρο της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο, για τη 
δήθεν ανεύθυνη στάση του που οδηγούσε την Κύπρο στη βέβαιη 
καταστροφή. Αυτός ο ,σχεδόν, αιωνόβιος πολιτικός που σ’αυτή την 
ηλικία διατηρεί ακόμα μια εκπληκτική πνευματική διαύγεια, 
εκφράζεται μ’έναν ωμό πολιτικό λόγο που τον κάνει αντιπαθή στις 
πλατιές λαϊκές μάζες. Κατηγορήθηκε πολύ για την προδικτατορική 
«αποστασία» του και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές απόψεις του. 
Αυτές οι ακραίες ιδεολογικές θέσεις του συνέβαλαν αποφασιστικά στη 
διαμόρφωση, από την κοινή γνώμη, μιας εχθρικής γι’ αυτόν πολιτικής 
εικόνας. Κανένας δεν ξέρει ή δεν θυμάται πως υπήρξε θαρραλέος 
αγωνιστής κατά τη γερμανική κατοχή και ότι ύψωσε το ανάστημά του 
και καταδιώχτηκε από τη Χούντα. Ίσως γι’ αυτό να είναι και ο ίδιος 
υπεύθυνος. 

Αλλά και πολλοί άλλοι που τόλμησαν να εκφράσουν εθνικές 
ανησυχίες για το Σκοπιανό, τη Θράκη, το Αιγαίο ή την Κύπρο, όπως 
οι καθηγητές Νεοκλής Σαρρής και Κώστας Ζουράρις, ο πρώην 
αντιπρόεδρος της Βουλής Π. Σγουρίδης, ο πρώην υπουργός Στέλιος 
Παπαθεμελής, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο γνωστός 
από τις εκπομπές του στη Ντόιτσε Βέλε κατά την περίοδο της 
Χούντας και τέως Ευρωβουλευτής Κώστας Νικολάου, οι 
δημοσιογράφοι Νίκος Μέρτζος, Κώστας Καραΐσκος, Γιώργος 
Καραμπελιάς και αμέτρητοι άλλοι, χαρακτηρίστηκαν ακροδεξιοί ή 
ρατσιστές. 

Σ’ αυτές τις ανταλλαγές απόψεων για το Σχέδιο Ανάν, κάποιοι 
αριστεροί διανοούμενοι επιχείρησαν ν’ αποδείξουν πως «φασίστες», 
σαν τους καθηγητές Χρήστο Γιανναρά, Παναγιώτη Ήφαιστο, Μάριο 
Ευρυβιάδη ή δημοσιογράφοι και άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων σαν 
τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον Κ. Βενιζέλο, τον Τ. Κουναφή, τον Γ. Σέρτη, 
τον Λ. Μαύρο κ.α., προσπάθησαν «με ψεύδη να συκοφαντήσουν» 
τον Χένρι Κίσινγκερ ή τον τέως υφυπουργό στην κυβέρνηση Τζορτζ 
Μπους (τζούνιορ), τον Ντάνιελ Φριντ, για «ανθελληνικές, δήθεν, 
ενέργειες και δηλώσεις τους». Με λίγα λόγια κάποιοι Έλληνες 
μαρξιστές αναλάμβαναν ν’ αποκαταστήσουν τα δυο αυτά «αθώα 
λευκά γεράκια» από τα ελληνικά… φασιστοειδή, που με μανία 
κατάγγειλαν το Σχέδιο Ανάν ως προδοτικό και ως τουρκική παγίδα 
για την Κύπρο. 

Ιδιαίτερα άγρια φραστική επίθεση δέχτηκε ο καθηγητής 
Χρήστος Γιανναράς, γιατί εκτός από τον Κίσινγκερ και τον Φριντ, είχε 
την τόλμη να χαρακτηρίσει «ενδοτικό» τον Κ. Μητσοτάκη, για την 
«αμερικανότερη των Αμερικάνων» στάση του στο Σχέδιο του πρώην 
Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. και πασίγνωστης μαριονέτας των 
Η.Π.Α. 
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Ε: Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας είναι εξωφρενικά! 
Π: Αν ζούσε ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα έλεγε 

πάλι πως η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε φρενοκομείο! 
Ε: Και γιατί παππού, οι έλληνες αριστεροί διανοούμενοι 

ισχυρίζονται πως ο Κίσινγκερ και ο Φριντ είναι θύματα συκοφαντίας; 
Μήπως θέλουν να τους προστατέψουν από ρατσιστές γιατί είναι και 
οι δυο Αμερικανοεβραίοι; 

Π: Πρόσεξε παιδί μου για να καταλάβεις! Λένε πως ο Κίσινγκερ 
δήλωσε, πως οι Έλληνες μπορούν να δαμασθούν και να σκύψουν το 
κεφάλι, αν αλλοιωθεί η ιστορία, η γλώσσα και η θρησκεία τους 
(Ορθοδοξία). Για τον ίδιο αναφέρεται πως έδωσε το «πράσινο φως» 
στον δικτάτορα Πινοσέτ της Αργεντινής, αλλά με τη σύσταση «να 
κάνει γρήγορα» ή ακόμα ότι παρότρυνε τον Σουχάρτο της Ινδονησίας 
ν’ αρχίσει τις σφαγές στο Ανατολικό Τιμόρ. Στο δράμα της Κύπρου, το 
1974, έπαιξε έναν αισχρό και βρομερό ρόλο με τις «υπόγειες» και 
θετικές για τους Τούρκους παρεμβάσεις του. 

Για τον Ντάνιελ Φριντ, γνωστό δολοπλόκο από την 
«εκπαίδευση» και φανατική υποστήριξη των νέων αδιάλλακτων 
Σκοπιανών ηγετών, για το θέμα της ονομασίας της FYROM, είχε 
γραφτεί από το δημοσιογράφο στις Η.Π.Α. Μιχάλη Ιγνατίου, πως 
δήλωσε off the record, ότι «το Σχέδιο Ανάν ήταν ένα δώρο προς την 
Τουρκία για τις διευκολύνσεις που θα έπρεπε να παράσχει στους 
Αμερικάνους (διέλευση μονάδων από το έδαφος της) στη 
σχεδιαζόμενη επίθεση του Ιράκ». 
         Έλληνες αριστεροί διανοούμενοι ανέλαβαν εργολαβικά την 
υπεράσπιση των Αμερικανών αξιωματούχων «αφού και οι ίδιοι οι 
συκοφαντούμενοι το διέψευσαν». Με λίγα λόγια, η διάψευση ενός 
διπλωμάτη του φυράματος Κίσινγκερ ή Φριντ είναι ένα είδος όρκου 
πίστης και αναμφισβήτητης αλήθειας! Τέλος πάντων, όταν το 
διαβάσεις παιδί μου θα καταλάβεις σε τι βάθος απροσμέτρητο φτάνει 
η ανθρώπινη βλακεία και γιατί αυτός ο τόπος δεν θα δει εύκολα 
προκοπή! Αλλά και θα καταλάβεις επίσης με ποιο αξιοθαύμαστο 
τρόπο τα «γεράκια» αξιοποιούν την ξύλινη και ανελαστική ιδεολογία 
του διεθνισμού των αριστερών διανοούμενων! Εμπλούτισαν μάλιστα 
και το επιθετικό λεξιλόγιό τους και το χρησιμοποιούν όχι μόνο για 
ακροδεξιούς αλλά και για μετριοπαθείς πατριώτες και δημοκράτες 
που εκφράζουν και την παραμικρότερη ανησυχία τους στα εθνικά 
θέματα. 

Ε: Τι λεξιλόγιο; 
Π: Βαρείς χαρακτηρισμούς! Μιλούν για πατριδοκάπηλους, 

εθνοχούλιγκανς, ελληναράδες, εθνοκάπηλους ρατσιστές, εθνομα-
ζοχιστές, χριστοδουλιστές (από μίσος για τον μακαριστό αρχιεπί-
σκοπο Χριστόδουλο) και άλλα παρόμοια επίθετα, για να κηλιδώσουν 
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την ιδεολογία και τις προθέσεις αυτών που έχουν αντίθετες ιδέες ή 
απόψεις… Κι όταν ακόμα έχουν ολοκληρωτικές σταλινικές αντιλήψεις, 
προπαγανδίζουν και αυτοπροβάλλονται ως μοναδικοί εκφραστές της 
«αληθινής δημοκρατίας». Όπως βλέπεις, οι εκδηλώσεις άκρατου 
φανατισμού δεν έχουν τελειωμό στη χώρα μας. 

Θα πρέπει, παιδί μου, να σου διευκρινίσω ότι αυτή η συζήτηση 
για την αυθεντικότητα ή μη της δήλωσης Κίσινγκερ, ενέπλεξε σε 
αντιπαράθεση γνωστά ονόματα της πολιτικής και πνευματικής ζωής 
της χώρας, με διαμετρικά αντίθετες ιδεολογίες, αλλά η σύμπτωση των 
απόψεων κάθε ομάδας δεν ήταν απόλυτα ταυτισμένη και με την 
κομματική αντίληψη του Αριστερού ή του ∆εξιού. Ως παράδειγμα 
μπορεί ν’ αναφερθεί η αμφισβήτηση που διατυπώθηκε από τον 
συντηρητικό αρθρογράφο Γιάννη Μαρίνο, στις εφημερίδες «Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ». 

Ο γνωστός αρθρογράφος μας πληροφορεί πως 
πραγματοποίησε, γι’ αυτό το θέμα, ειδική έρευνα στην αγγλόφωνη 
εφημερίδα Turkish Daily News, (η οποία πρώτη δημοσίευσε την 
είδηση), αλλά και επικοινώνησε με τον ίδιο τον Κίσινγκερ. Από την 
έρευνα αυτή βεβαιώθηκε πως ο εβραιοαμερικανός πολιτικός δεν είχε 
προβεί σ’ αυτού του είδους τις δηλώσεις. Ο Κίσινγκερ τον ενημέρωσε 
ότι «προέβη σε διόρθωση» απευθυνόμενος στην T.D.N. Σε διόρθωση 
αλλά όχι «σε διάψευση». Άλλωστε, μια εφημερίδα που ανήκει στο 
«Σύστημα της Παγκοσμιοποίησης» της αγγλοσαξονικής αυτοκρα-
τορίας, είναι τόσο αξιόπιστη όσο και μια αμφισβήτηση των πραγμα-
τικών προθέσεων ενός Κίσινγκερ, τον οποίο είδαμε να βάζει τέτοιες 
διαβολεμένες και αριστοτεχνικές τρικλοποδιές στους «φίλους» του 
της Χούντας των Ελλήνων συνταγματαρχών. Η «διόρθωσή» του έχει 
την ίδια ειλικρίνεια με τον όρκο μιας πόρνης, ότι στα γεράματά της 
παραμένει μια «άμωμος και αγνή παρθένος». 

Απ’ όλα αυτά που σου είπα, το συμπέρασμα είναι πως σε 
θέματα που αφορούν άμεσα τον ελληνισμό, η διαφορετικότητα των 
απόψεων θα πρέπει να εκφράζεται μέσα σε πολιτισμένα και 
δημοκρατικά πλαίσια. 

Ε: ∆ημοκρατία σημαίνει ανεκτικότητα και πολιτισμένο διάλογο… 
Σημαίνει ήθος και εντιμότητα… 

Π: Πολλοί όμως προτιμούν την προπαγάνδα. Πρόσεξε να δεις! 
Όλοι όσοι κραυγάζουν για ανθρώπινα δικαιώματα, για δημοκρατία ή 
για σοσιαλισμό δεν σημαίνει πως είναι έντιμοι ιδεολόγοι. Θα πρέπει 
να τους θυμίσουμε τους «αδιάφθορους ειρηνιστές» στις δεκαετίες του 
’70 και του ’80. Όταν κατέρρευσε το Σοβιετικό Καθεστώς, 
αποκαλύφθηκε από έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών ότι 
χρηματοδοτούνταν για να πωλούν στους λαούς όλου του κόσμου 
«φιλειρηνικά πυροτεχνήματα». Ήταν δηλαδή πληρωμένοι «κράχτες»! 
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Μπορούμε επίσης να τους θυμίσουμε τη δημιουργία από τις 
Η.Π.Α. «Ειδικού Ταμείου για τις ευαίσθητες πολιτικές δραστηριό-
τητες», που αφορούσαν τις μυστικές χρηματοδοτήσεις για το Σχέδιο 
Ανάν. Τέτοια Ταμεία είχαν δημιουργηθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε 
πολλές χώρες, για την εξαγορά πολιτικών, δημοσιογράφων και 
άλλων παραγόντων της δημόσιας και οικονομικής ζωής, ώστε να 
επηρεάζουν την κοινή γνώμη των λαών για να πετύχουν τους 
επιδιωκόμενους στρατηγικούς στόχους τους. Τα Ταμεία της 
λεγόμενης USAID κάνουν χρυσές δουλειές και στην Ελλάδα, 
αναζητώντας Εφιάλτες για να τους δείξουν μυστικά μονοπάτια σε 
ιδεολογικές Θερμοπύλες. 

Ε: Όπως φαίνεται παππού βρόμισε πολύ ο κόσμος! 
Π: Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες επήλθε πλήρης εξαχρείωση σε 

ιδεολογίες και σε κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς. Όλα πουλιούνται και 
αγοράζονται. Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο αγγλοσαξονικό 
καθεστώς στο οποίο μοναδικός Θεός είναι το Χρήμα και το κυνήγι του 
άνομου κέρδους. Γι’ αυτό αγόρι μου μην πιστεύεις στα παραμύθια και 
στα κλισέ πως «όλοι είμαστε πατριώτες»! Όχι, δεν είμαστε όλοι… 
Είναι οι πολλοί, ο ανώνυμος λαός, αλλά κάποιοι λίγοι με σημαίνουσες 
θέσεις στα κέντρα εξουσίας, εργάζονται με πείσμα για ξένα 
συμφέροντα. 

Τα διπλωματικά γραφεία και οι πρωθυπουργικοί θάλαμοι 
γέμισαν από ξένους συμβούλους και ανθύπατους τοποτηρητές της 
κοινωνικής, οικονομικής και εμμέσως και της εθνικής μας πολιτικής. 
Σ’ ένα τέτοιο προτεκτοράτο της Τρόικας και του Μνημονίου της, 
ακόμα κι αυτός ο Νουριέλ Ρουμπινί, ο νεκροθάφτης της ελληνικής 
οικονομίας και του Ευρώ, ήταν καλοδεχούμενος στο πρωθυπουργικό 
μέγαρο. Αυτός ο Τουρκοαμερικανός οικονομολόγος και ιδρυτής της 
κερδοσκοπικής εταιρείας Roubini Global Economics, είναι 
βουτηγμένος ως το λαιμό μέσα στα βρόμικα κυκλώματα των 
αρπακτικών της Γουόλ Στριτ. Στην Ελλάδα τον συνόδευε και ο παλιός 
«Έλληνας σοσιαλιστής» Στ. Ζαβός, ο οποίος είναι και κουμπάρος του 
Τζορτζ Σόρος. ∆εν απομένει παρά να μας έλθει κι αυτό το 
«λουλούδι» που συντονίζει τη CIA με τους διεθνείς κερδοσκόπους, 
για να «σωθεί επιτέλους η Ελλάδα!». Μια Ελλάδα που κάποιοι 
αθεράπευτα ιδεολόγοι της παλιάς «πρασινοφρουράς» πιστεύουν 
ακόμα ότι ανήκει στους Έλληνες. 

Ε: Άκουσα από πολλούς αλλά κι από σένα παππού γι’ αυτόν 
τον Σόρος πράγματα απίστευτα κι αντιφατικά… Τι είναι τέλος πάντων 
αυτός ο άνθρωπος; Άγγελος ή δαίμονας; 

Π: Θα σου μιλήσω γι’ αυτόν, τον μεγαλύτερο κερδοσκόπο όλων 
των εποχών, όταν σου εξηγήσω ορισμένα πράγματα για τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις… Προς το παρόν ας δούμε πώς η Ελλάδα 

 89



και μαζί της όλη η Ευρώπη έφτασε σ’ ένα τέτοιο σημείο κατάντιας, 
ώστε να παίζουν χρηματιστηριακά παιχνίδια στις πλάτες των λαών 
κερδοσκόποι του φυράματος Σόρος και Σια!     
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XIV.  Τα «δυσώδη και σκωληκόβρωτα»   
        αποστήματα της παγκοσμιοποίησης   
 
Ε: Τελικά παππού, πού θα οδηγήσει την Ευρώπη αυτός ο 

δρόμος με τις αμέτρητες παγίδες που έστησαν οι ανάλγητοι 
κερδοσκόποι, για να ρουφούν το αίμα των φτωχών λαών; 

Π: Οι λαοί βαδίζουν στο δρόμο των βρικολάκων… Αν ζούσε 
σήμερα ο Εμμανουήλ Ροΐδης θα τον περιέγραφε ως χώρο όπου 
κυβερνούν «δυσώδεις και σκωληκόβρωτοι σκελετοί…(!) ων μόνη η 
ανάμνησις διεγείρει τον οίκτον ή την φρίκην». Αυτά τα πολιτικά ζόμπι 
είναι σήμερα οι ηγέτες των Ευρωπαϊκών λαών. 

Το 2010 είναι ένα ορόσημο στην από χρόνια σταδιακή 
μετάλλαξη του ελληνικού και γενικότερα του ευρωπαϊκού κράτους. Η 
Ελλάδα υπήρξε το πειραματόζωο αλλά και το πειθήνιο και σιωπηλό 
υπόδειγμα (μετά τον καταιγισμό, διασυρμού, εκβιασμών και ενός 
«σοκ» του τύπου που περιγράφει η Ναόμι Κλάιν), για να 
εφαρμοσθούν σ’ όλη την Ευρώπη συγκλονιστικά αντικοινωνικά μέτρα 
που γυρίζουν την εποχή μας έναν αιώνα πίσω. 

Ο πρώην υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση του Ανδρέα 
Παπανδρέου, ο ∆ημήτρης Τσοβόλας, αναφερόμενος στον εργασιακό 
νόμο της σημερινής κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, διατύπωσε την 
άποψη ότι μας γυρίζει «στις σχέσεις εργασίας του Μεσαίωνα και ότι 
το αντίστοιχο νομοσχέδιο των αρχών του περασμένου αιώνα (1920) 
ήταν περισσότερο προοδευτικό». Είπε ακόμα πως οι συντάκτες του, 
νοιάζονται λιγότερο για τις τραγικές κοινωνικές επιπτώσεις στους 
έλληνες εργαζόμενους και περισσότερο για την ανάδειξή τους, ως 
ανταμοιβή από το «Σύστημα», σε ανώτερες θέσεις των μηχανισμών 
της Ε.Ε. ή κάποιου άλλου ∆ιεθνούς Οργανισμού. Υπονοείται με 
σαφήνεια ο σημερινός πρωθυπουργός, στον πατέρα του οποίου ο 
Τσοβόλας υπήρξε πιστός και στενός συνεργάτης και γι’ αυτό ίσως 
πλήρωσε ακριβά, ως ανερχόμενο στέλεχος της πατριωτικής 
αριστεράς, όσα δεινά προετοίμασαν για τον αρχηγό του τα εγχώρια 
εκδοτικά συγκροτήματα, οι πιστοί της παγκοσμιοποίησης στην 
Ελλάδα και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

 Το προπαγανδιστικό σύνθημα των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης, με το γνωστό «Τσοβόλα, δώστα όλα» ήταν ίσως 
άδικο για έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος, όταν ανέλαβε το 
Υπουργείο το όργιο της σπατάλης στις κρατικές υπηρεσίες και στους 
οργανισμούς του δημοσίου, είχε παγιωθεί από στελέχη του στενού 
κομματικού μηχανισμού. Είναι βέβαιο πως για μια τέτοια 
καταστροφική οικονομική πολιτική, υπήρχε και η σύμφωνη γνώμη του 
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πρωθυπουργού, ο οποίος συναινούσε στις εισηγήσεις των ηγετικών 
στελεχών του κομματικού μηχανισμού, που κατείχαν κυβερνητικά 
πόστα και «εξωπέταξαν» τους υπουργούς των οικονομικών 
Υπουργείων (∆ρεττάκης, Αρσένης, Κουλουριάνος, Λάζαρης) που 
διατύπωσαν αντιρρήσεις γι’ αυτό το όργιο παροχών και ασύδοτης 
σπατάλης. 

Ε: Τι δεινά προετοίμασαν για τον τότε πρωθυπουργό όλοι αυτοί 
που προανέφερες; 

Π: Προσπάθησαν να οδηγήσουν στον πολιτικό θάνατο τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί χάραξε για τον ευρωπαϊκό σοσιαλισμό ένα 
νέο δρόμο, εξαιρετικά επικίνδυνο για την ανερχόμενη με ραγδαίους 
ρυθμούς παγκοσμιοποίηση… Όπως αποδεικνύεται από τα απόρρητα 
έγγραφα των Η.Π.Α. που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα WIKILEAKS, 
αλλά και από στοιχεία στο πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του 
δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου και του καθηγητή Μάριου 
Ευρυβιάδη, το μίσος των πολιτικών των Η.Π.Α. για τον τότε έλληνα 
πρωθυπουργό έδειχνε πως θα μπορούσαν να επιδιώξουν, εκτός από 
τον πολιτικό, και το φυσικό του θάνατο. Άλλωστε τέτοιου είδους 
πρακτικές είχαν εφαρμοσθεί μ’ επιτυχία σε ηγέτες, κυρίως, της 
Λατινικής Αμερικής οι οποίοι, σαν τον Α. Παπανδρέου και τον αγρίως 
δολοφονηθέντα Ούλαφ Πάλμε, είχαν σηκώσει «μπαϊράκι» για να 
φτιάξουν έναν κόσμο διαφορετικό απ’ αυτόν που προετοίμαζε η 
παγκοσμιοποίηση. 

Ε: Τι θα μπορούσε να φοβηθεί μια υπερδύναμη, σαν τις Η.Π.Α., 
από μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα; Τι θα μπορούσε να πετύχει 
μόνος του ο Ανδρέας Παπανδρέου; 

Π: Αυτός ο πολιτικός υπήρξε μια διορατική μεγαλοφυΐα αλλά κι 
ένας άνθρωπος με τρομερά, με ισχυρά καταστροφικά πάθη, που 
τραυμάτισαν ανεπανόρθωτα την υστεροφημία του. Θεωρητικά 
τουλάχιστον, είχε οραματισθεί για την Ελλάδα ένα καινούριο μέλλον, 
χωρίς τις κυριαρχικές δαγκάνες της Αμερικής και μέσα σε μια ομάδα 
ανεξάρτητων, από ξένες κηδεμονίες, κρατών. Όμως, παρά τις 
ελπίδες για οικονομικές συνεργασίες με κράτη της Αφρικής, της 
Μέσης Ανατολής και της Ασίας, στην Ελλάδα δεν επενδύθηκε ούτε 
δεκάρα. Του είχε διαφύγει ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα των 
πετροδολαρίων, χρωστούσαν την κυριαρχία των Σεΐχηδων στη 
συστηματική υποστήριξη των Η.Π.Α., οι οποίες «σιωπηρώς» 
υποδείκνυαν τις επενδυτικές τους κατευθύνσεις. Επίσης, ότι τα 
ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα με τους Μιτεράν, Σρέντερ, Σοάρες, 
Γκονζάλες, Ντ’ Αλέμα και Πρόντι, με μοναδική ίσως εξαίρεση τον 
Ούλαφ Πάλμε, είχαν ήδη αρχίσει να «χαμογελούν» προς την πλευρά 
του Ρίγκαν και της Θάτσερ. 
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Σ’ αυτή τη δεκαετία του ’80 και μετέπειτα, ο Παπανδρέου είχε 
καταλάβει πως ήταν ο μόνος ευρωπαίος ηγέτης απέναντι σε μια 
παγκόσμια οικονομική και καθεστωτική λαίλαπα… Τα συνθήματα 
«Ε.Ο.Κ. και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο» πήγαν περίπατο… Αυτό το 
απατηλό προεκλογικό σλόγκαν, που ξεσήκωσε τις μάζες των 
ψηφοφόρων της ευρύτερης Αριστεράς, ήταν ένα πυροτέχνημα του 
1981 το οποίο, όπως φαίνεται από τα Αρχεία του Foreign Office για 
το έτος 1980, ο νέος πρωθυπουργός που θα εκλεγόταν ένα χρόνο 
μετά, δεν είχε καμία πρόθεση να το εφαρμόσει όταν θα κέρδιζε τις 
εκλογές. 

Ο βρετανός πρέσβης στην Αθήνα ενημέρωσε τη Μαργαρίτα 
Θάτσερ πως ο, κατά πάσαν πιθανότητα νικητής των εκλογών του 
1981, Α. Παπανδρέου θα έφερνε «κάποιες αλλαγές» σύμφωνα με τις 
προεκλογικές του υποσχέσεις, αλλά οι Αγγλοσάξονες δεν θα έπρεπε 
να φοβούνται για την αλλαγή της εθνικής πολιτικής της Ελλάδας, γιατί 
ο νέος πρωθυπουργός «δεν ήταν σοσιαλιστής». 

Αυτή την πρόθεση του Α. Παπανδρέου να μην αποχωρήσει η 
Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ο.Κ., την αναφέρει και ο Θ. 
Πάγκαλος σ’ έναν αποκαλυπτικό διάλογο που είχε με τον 
πρωθυπουργό, όταν ως υφυπουργός εμπορίου τον ρώτησε γι’ αυτό 
το θέμα. Ο Α. Παπανδρέου του απάντησε πως «ούτε αυτοί που τους 
ψήφισαν πίστευαν πως θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ο.Κ.». 
«Αλλά τότε γιατί μας χειροκροτούσαν;» ξαναρώτησε ο υφυπουργός 
του… Και ο Α. Παπανδρέου του απάντησε: «Μα τότε τους άρεσε να 
το λέμε… Τώρα όμως δεν θα ήθελαν με κανένα τρόπο να το 
κάνουμε». 

Ο τότε υφυπουργός του και άλλοτε φανατικός μαρξιστής, ως 
προερχόμενος από την κομμουνιστική αριστερά, πήρε θαυμάσια 
μαθήματα για την ακριβή έννοια του λαϊκισμού και της δημαγωγίας. 

Λίγους μήνες πριν οι Γάλλοι πανηγύριζαν, που για πρώτη φορά 
ένας σοσιαλιστής πρωθυπουργός εισήλθε στο Μέγαρο των Ηλυσίων. 
Τον ακολούθησε, λίγους μήνες αργότερα και ο πρώτος έλληνας 
σοσιαλιστής πρωθυπουργός που εισήλθε στο Μέγαρο Μαξίμου, μέσα 
σε παραλήρημα λαϊκού ενθουσιασμού. Οι κατά Πλούταρχον «Βίοι 
Παράλληλοι» θα μπορούσαν να εμπλουτισθούν μ’ ένα νέο κεφάλαιο, 
με μουσική υπόκρουση του παραφρασμένου άσματος του Μίκη 
Θεοδωράκη «κι εσύ λαέ βασανισμένε μη ξεχνάς… τη μετάλλαξη του 
Σοσιαλισμού, στη δεκαετία του 1980 και την πρόσδεσή του στο άρμα 
της καλπάζουσας παγκοσμιοποίησης». 

Τα πιο «έξυπνα παιδιά» της εποχής του Πολυτεχνείου 
οσμίστηκαν, σαν αλεπούδες, τα νέα ρεύματα που έρχονταν απ’ τον 
Ατλαντικό και τη ∆υτική Ευρώπη. Είχαν καταλάβει κι αυτοί τι «ήθελε ο 
λαός». Όλοι οι αριβίστες και μικροαπατεωνίσκοι άφησαν γένια και 
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μούσια, φόρεσαν ζιβάγκο και εκτόπισαν τους αγνούς ιδεαλιστές απ’ 
τις κομματικές θέσεις… Οι μεγαλύτεροι έλληνες κεφαλαιοκράτες 
μεταμορφώθηκαν σε «φανατικούς σοσιαλιστές». Άτομα άγνωστα «και 
στο θυρωρό της πολυκατοικίας τους» έγιναν ξαφνικά επώνυμοι, 
δακτυλοδεικτούμενοι και με μεγάλη περιουσία.. Ξεπετάχτηκαν νέοι 
μεγαλοδημοσιογράφοι, νέοι επιχειρηματίες, νέοι καλλιτέχνες, όλοι 
τους κομματικά ενταγμένοι στο νέο «σοσιαλιστικό καθεστώς». Με 
διασυνδέσεις στα κομματικά και κυβερνητικά κλιμάκια, έπεσαν σαν 
ακρίδες στα κρατικά ταμεία. 

Οι δημαγωγίες, ο λαϊκισμός και το μεγάλο ομαδικό φαγοπότι 
άρχισαν ν’ αποτελούν ελληνικές σοσιαλιστικές πρωτοτυπίες, τις 
οποίες προσπάθησαν ανεπιτυχώς, με άγαρμπο τρόπο και με 
«ατομική δράση» να εφαρμόσουν και τα στελέχη των συντηρητικών 
κυβερνήσεων που ακολούθησαν… 

Όταν η παγκοσμιοποίηση διάβρωσε τον κομματικό μηχανισμό 
του σοσιαλιστικού κόμματος και τις βασικές κρατικές δομές του 
ελληνικού κράτους, ο Α. Παπανδρέου δεν αποτελούσε πλέον απειλή 
για τις Η.Π.Α. και την Ε.Ο.Κ. Ήταν  ένα ακίνδυνο ξεδοντιασμένο 
λιοντάρι. Οι κυβερνήσεις του Κ. Μητσοτάκη και του Κ. Σημίτη, που για 
λίγο τον εκτόπισαν ή τον αντικατέστησαν, βρήκαν μια οικονομική και 
κοινωνική κατάσταση απόλυτα προσαρμοσμένη στην ιδεολογία τους 
και στα σχέδια των αρχιερέων της παγκοσμιοποίησης. 

Ε: Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε! Από ‘δω και πέρα τι μπορεί 
να γίνει παππού; Τι ελπίδα υπάρχει για να ξεφύγουμε από αυτή την 
παγκοσμιοποιημένη διαφθορά και παράλυση του κράτους; 

Π: ∆εν είναι εύκολο! Υπάρχουν χρόνια αποστήματα που 
πυορροούν… Είναι «δυσώδη και σκωληκόβρωτα»… Θέλεις να δούμε 
μερικά απ’ αυτά; 

Ε: Ναι, θέλω! 
Π: Για τους πολιτικούς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

είπαμε αρκετά, αν και υπάρχουν τόσα άλλα που θα μπορούσαν να 
γεμίσουν βιβλιοθήκες… Μια απ’ τις πιο κακοφορμισμένες πληγές της 
Ελλάδας είναι η Εκπαίδευση, κυρίως στις ανώτερες και ανώτατες 
βαθμίδες της και η «Παιδεία» των Ελλήνων, στην ευρύτερη έννοιά της 
του ελληνικού πολιτισμού. 

Στα πανεπιστημιακά ιδρύματα το εκπαιδευτικό χάος δεν έχει 
όρια. Ο νεποτισμός κυριαρχεί. Υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες, οι 
οποίες «κληρονομικώ δικαιώματι» ασκούν το επάγγελμα του 
καθηγητή πανεπιστημίου. Ο σύζυγος τη σύζυγο, ο πατέρας το γιο 
του, την κόρη και μερικές φορές και το εγγόνι… Οι κλίκες οργιάζουν… 
Αξιοκρατία και αξιολόγηση της προσφοράς και του έργου, μηδέν… 
Και κοντά σ’ αυτό η εμμονή σ’ ένα «άσυλο ιδεών» που έχει 
μετατραπεί σε άσυλο εγκληματιών. Μιλάμε για άσυλο σε μια 
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κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία, εξ ορισμού, άσυλο 
ελεύθερων ιδεών υπάρχει σε κάθε χώρο της επικράτειας, ακόμα και 
στα έρημα κορφοβούνια. Το άσυλο σε μια πραγματική δημοκρατία, 
είναι ένα ιδεολόγημα λαϊκισμού, απάτης και δημαγωγίας. 

Τα πολιτιστικά ιδρύματα και ινστιτούτα του ελληνικού 
πολιτισμού, οι διανοούμενοι, τα Μ.Μ.Ε., όλοι οι φορείς του 
πολιτισμού, δεν έχουν κατανοήσει σε βάθος τις επιδράσεις της 
αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς στον κόσμο και κυρίως στην 
Ευρώπη, με αλληλεπίδραση στο κύρος της νεότερης Ελλάδας. Το 
νέο ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε, μετά από την τεσσάρων αιώνων 
υποδούλωση στους Τούρκους, χάρη στις θυσίες των αγωνιστών του 
1821 αλλά και κυρίως χάρη στο πνεύμα λατρείας των διανοούμενων 
της ∆ύσης για τον ελληνικό πολιτισμό. 

Ο πνευματικός μας κόσμος ζει με το φόβο της ρετσινιάς των 
«προγονόπληκτων». Μεγάλο λάθος που καλλιεργήθηκε από μια 
μερίδα Ελλήνων, δήθεν, προοδευτικών και από την συστηματική 
προσπάθεια της αγγλοσαξονικής αυτοκρατορίας των εμπόρων και 
τραπεζιτών, να παραμεριστούν οι ρίζες του ευρωπαϊκού ελληνορω-
μαϊκού πολιτισμού. 

Λίγοι ξένοι αρχαιολάτρεις ερευνητές, ίσως συνέτειναν στην 
αναγνώριση κάποιου κύρους στη νεότερη Ελλάδα προβάλλοντας την 
Αρχαία. Μια Ζακλίν Ντε Ρομιγύ ίσως αξίζει όσο εκατοντάδες έλληνες 
διανοούμενοι… Όταν υπάρχουν πολλοί και επώνυμοι απ’ τον 
πνευματικό κόσμο της χώρας μας, που καγχάζουν και λοιδορούν 
κάθε αναφορά στα επιτεύγματα των Αρχαίων και τη χαρακτηρίζουν 
αρρωστημένη προγονολατρεία, έρχεται αυτή η υπέροχη Γαλλίδα, που 
πέθανε πριν από λίγες μέρες, για ν’ αναστήσει τη χαμένη εθνική μας 
περηφάνια… Θα ήταν ευτυχία, λέει, για τους Έλληνες, αλλά και τον 
υπόλοιπο κόσμο, αν (οι Νεοέλληνες) «ξανάβρισκαν την ορμή και τα 
ιδεώδη των προγόνων τους». 

Ένας Ζαν – Πιέρ Βερνάν αγωνίστηκε περισσότερο για τον 
ελληνικό πολιτισμό από χίλιους Έλληνες κρατικοδίαιτους 
πνευματικούς ανθρώπους…Αυτός ο κομμουνιστής, ο ήρωας «συν-
ταγματάρχης Μπερτιέ» που απελευθέρωσε την Τουλούζη από τους 
Γερμανούς, υπήρξε ένας παθιασμένος ελληνολάτρης ερευνητής και 
ένας αφοσιωμένος φίλος της Νέας αλλά και της Αρχαίας 
Ελλάδας…Όταν στη χώρα μας η πλειονότητα των Αριστερών 
χαρακτηρίζει ως προγονοπληξία κάθε αναφορά στο μεγαλείο της 
αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, έρχεται αυτός ο μπαρουτοκα-
πνισμένος Αριστερός για να μας φανερώσει την αίγλη ενός απαράμιλ-
λου πολιτισμού, για τον οποίο οι σύγχρονοι Έλληνες θα’ πρεπε να’ναι 
υπερήφανοι.  
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Οι ξένοι θαυμαστές και λάτρεις της κλασικής Ελλάδας, 
εξυψώνουν με το λόγο και τις πράξεις τους το κύρος και της 
σύγχρονης Ελλάδας. Βλέπουμε έναν  καθηγητή στην Ισπανία,τον 
Χουάν Κοντέρχ, να μεταδίδει από την ιστοσελίδα του ειδήσεις 
παγκοσμίου ενδιαφέροντος στην αρχαία ελληνική γλώσ-
σα…Παρακολουθούμε με κατάπληξη την προσπάθεια γάλλων 
μαθητών να κυκλοφορήσουν στα αρχαία ελληνικά το περιοδικό «ο 
Αθηναίος Παις»…Οι ξένοι διανοούμενοι λατρεύουν αυτόν τον τόπο 
που εμείς προσπαθούμε ν’αφανίσουμε!..Και κάποιοι άλλοι, από 
φθόνο για έναν τέτοιο ανυπέρβλητο πολιτισμό χύνουν δηλητήριο στις 
πιο δύσοσμες πληγές του σημερινού ελληνικού κράτους και της 
κοινωνίας των πολιτών του. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο που τα 
συκοφαντικά σκίτσα των ξένων και κυρίως των γερμανικών 
εφημερίδων, είχαν ως θέμα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 
Γελοιοποιώντας και διασύροντας τις διαχρονικές αξίες που 
συμβολίζουν ο Παρθενώνας  ή η Αφροδίτη της Μήλου, γνώριζαν 
πολύ καλά τις επιπτώσεις που θα είχαν αυτές οι ενέργειές τους στη 
στρεβλή εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας. 

 Μια Μαίρη Λέφκογουιτζ ξεμπρόστιασε ίσως πιο αποτε-
λεσματικά πλαστογράφους της ελληνικής ιστορίας, απ’ ότι δεκάδες 
δικοί μας πολιτικοί και ιστορικοί… Λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα 
έχουν τη φωνή ενός Μανώλη Ανδρόνικου και ενός Νικόλαου Μάρτη… 
Κι αυτοί οι λίγοι, πεταμένοι στο περιθώριο, μιλούν χωρίς να 
ακούγονται γιατί ανησυχούν για την πατρίδα, το έθνος ή αναφέρονται 
στους αρχαίους προγόνους μας. 

Άλλη «σκωληκόβρωτη» πληγή είναι ο κρατικοδίαιτος 
συνδικαλισμός του δημοσίου τομέα. Τονίζω, του δημοσίου και όχι 
του ιδιωτικού, στον οποίο τα στελέχη υφίστανται διώξεις ή απολύσεις 
από τους εργοδότες τους. 

Ο συνδικαλισμός του δημοσίου τομέα υπήρξε το καρκίνωμα 
που έκανε μετάσταση σ’ όλες τις δομές της κρατικής εξουσίας και 
στους κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς. Μαζί με τα κατευθυνόμενα 
Μ.Μ.Ε. αποτελεί μια από τις πιο δύσοσμες πληγές της ελληνικής 
κοινωνίας. 

Το εργατικό κίνημα άρχισε ν’ αποκτά οργάνωση και οντότητα, 
χάρη στις θυσίες ανθρώπων που σακατεύτηκαν, καταβαραθρώθηκαν 
κοινωνικά και οικονομικά ή δολοφονήθηκαν από την Αστυνομία και 
τις ομάδες πληρωμένων παρακρατικών που χρηματοδοτούνταν από 
τους εργοδότες. Το αίμα των εργαζόμενων στο Σικάγο, ήταν η 
θρυαλλίδα για τις μετέπειτα κατακτήσεις του συνδικαλιστικού 
κινήματος και τη δημιουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Κι 
έτσι, σιγά – σιγά, από τους κυνηγημένους φτωχούς συνδικαλιστές, 
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φτάσαμε στους εκατομμυριούχους εργατοπατέρες, σαν τον Τζέιμς 
Χόφα. 

Ακόμα και σήμερα κάποιοι επαγγελματίες του εργατικού 
κινήματος, θεωρούν τον «Τζίμι», τον πρόεδρο των νταλικέρηδων της 
Αμερική και συνασπισμένους στο συνδικάτο Teamster’s Union, ως 
ένα λαϊκό ηγέτη, που ήρθε αντιμέτωπος με τους «πλουτοκράτες», 
σαν τον Ρόμπερτ Κένεντι. 

Στην πραγματικότητα ήταν το πρότυπο του τυχοδιώκτη 
συνδικαλιστή, που μπορεί να πλουτίζει με προδοτικές συμφωνίες, 
κάτω απ’ το τραπέζι, με τους εργοδότες (ιδιώτες ή κράτος) ή να 
συναλλάσσεται με ύποπτα και εγκληματικά κυκλώματα, όπως ο 
Χόφα, ο οποίος τελικά «τσιμενταρίστηκε» από τη Μαφία που 
χρησιμοποιεί συχνά αυτή την προσφιλή της μέθοδο για την 
εξαφάνιση αντιπάλων της.  

Ε: Αυτός ο Χόφα πλούτισε πουλώντας … συνδικαλισμό; Πώς 
είναι δυνατόν; 

Π: Όλα είναι δυνατόν να γίνουν όταν ο συνδικαλισμός γίνεται 
όργανο της πολιτικής και κομματικής εξουσίας… Όταν γίνεται το 
«σπλάχνο» ενός κόμματος… Για να καταλάβεις καλύτερα, αρκεί να 
σου πω ότι ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Ρίτσαρντ Νίξον τον έβγαλε απ’ τη 
φυλακή για να «ενισχυθεί η προεκλογική του εκστρατεία» με την 
επιρροή που είχε ο Χόφα στα συνδικάτα… 

Αυτές οι κρυφές δουλειές με την πολιτική και τον κόσμο του 
εγκλήματος, φέρνουν πολλά λεφτά… Κι αυτό το ξέρουν κι οι 
σημερινοί συνδικαλιστές… Το FBI «έπιασε» μια τηλεφωνική 
συνομιλία του Χόφα με το γιο του, τον οποίο συμβούλευε «για να 
πετύχει στη ζωή». Κάποια στιγμή, για να δείξει τη δική του 
πετυχημένη επαγγελματική «σταδιοδρομία», ρώτησε το παιδί του «αν 
ήξερε πολλούς ανθρώπους που θα μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή 
να έχουν στην τσέπη τους δυο εκατομμύρια δολάρια». Είχε αποκτήσει 
τόση περιουσία ώστε δικαιολογημένα πολλοί τον θεωρούσαν 
«αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο», αν και ξεκίνησε από 
πάμφτωχη οικογένεια. 

Ε: Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει η δυνατότητα 
να πλουτίσει κάποιος συνδικαλιστής;… Και μάλιστα να γίνει 
δισεκατομμυριούχος! 

Π: Μέχρι τώρα δεν ακούστηκε, να ξεπεράσει κάποιος τις 
«επαγγελματικές ικανότητες» του Τζίμι Χόφα, ούτε στην Ελλάδα αλλά 
ούτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη… Πάντως, τις τελευταίες δεκαετίες 
που οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έγιναν μέλη σε επικερδείς 
κρατικοδίαιτες συντεχνίες, ορισμένοι εργατοπατέρες κερδίζουν 
περισσότερα από τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο της 
∆ημοκρατίας… Αν υπολογίσεις τις αμειβόμενες συνεδριάσεις, τις 
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συσκέψεις, τα συμβούλια, τη συμμετοχή στις διοικήσεις κρατικών 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου, χωρίς να συνυπολογίσουμε 
τα «τυχερά κάτω απ’ το τραπέζι», οι επαγγελματίες της προστασίας, 
δήθεν, των εργαζομένων δεν έχουν στην πραγματικότητα καμιά 
σχέση με τους εργαζόμενους… ∆εν έχουν καμιά σχέση γιατί, επίσης, 
ποτέ δεν εργάζονται… Μιλώ για τους κρατικοδίαιτους, οι οποίοι είναι 
το ίδιο συνυπεύθυνοι με τους πολιτικούς για τη διαφθορά σ’ όλους 
τους μηχανισμούς της κρατικής διοίκησης… Άλλωστε, πολλοί απ’ 
αυτούς προορίζονται  για βουλευτές ή υπουργοί… Είναι η ανταμοιβή 
τους για τις υπηρεσίες τους στο κόμμα. 

Ε: Γιατί είναι συνυπεύθυνοι; 
Π: Ο τόπος χρειαζόταν επαναστατικές αλλαγές, πριν φτάσουν 

εδώ τα κοράκια της Τρόικας και του Μνημονίου για να μας τις 
επιβάλλουν με τη δύναμη της εξουσίας τους… Οι κρατικοί μηχανισμοί 
της παράλυσης και της διαφθοράς, στην Ελλάδα, κακοφόρμισαν με 
την ενεργό σύμπραξη και των συνδικαλιστών του δημοσίου τομέα. 
Έχω προσωπική αντίληψη αυτών που θα σου πω, γιατί ως 
υπεύθυνος, πριν από χρόνια, ενός τομέα διοίκησης μιας δημόσιας 
υπηρεσίας, είχα την ευκαιρία να δέχομαι τις εισηγήσεις και προτάσεις 
της ηγετικής συνδικαλιστικής ομάδας. Ε, σε πληροφορώ, λοιπόν, 
πως η συνδικαλιστική ηγεσία κάθε υπηρεσιακού χώρου είναι τόσο 
καλά ενημερωμένη για ότι συμβαίνει σε κάθε υπηρεσία, ώστε δεν θα 
‘ταν υπερβολή αν σου έλεγα πως «γνωρίζουν και τι σώβρακο φοράει 
ο κάθε υπάλληλος». 

Ε: ∆ηλαδή γνωρίζουν τα πάντα!.. 
Π: Αυτό λέω κι εγώ… Είναι λοιπόν δυνατόν να μην ήξεραν 

ποιος Έφορος και ποιοι Επόπτες τους λαδώνονται για να μειώνουν 
τη φορολογία επιχειρήσεων; Εσύ πιστεύεις ότι ο «λιγδιάρης» 
υπάλληλος της Πολεοδομίας ή ο φιλοχρήματος και πανάθλιος 
γιατρός του Νοσοκομείου που πατάει σε πτώματα για να πλουτίσει με 
«φακελάκια», είναι πρόσωπα άγνωστα στους συνδικαλιστές; Ότι δεν 
τους γνωρίζει ούτε ο κομματικός διοικητής του Νοσοκομείου, ούτε και 
τα άλλα διευθυντικά στελέχη; Αγαπημένο μου εγγόνι, υπάρχει 
κάποιος τόσο αφελής που να πιστεύει σε τέτοια παραμύθια! 

Ε: ∆ηλαδή, όλοι συμμετέχουν στο … πανηγύρι! 
Π: Όχι όχι! Μόνο οι λίγοι εκλεκτοί που έχουν και την πολιτική 

κάλυψη! Οι άλλοι, οι εκτός κυκλώματος, βλέπουν, ξέρουν, αλλά δεν 
μιλούν… Ισχύει ο νόμος της ομερτά, όπως στη Μαφία… Αν μιλήσουν 
τους περιμένει η μετάθεση, η στασιμότητα στην υπηρεσιακή τους 
εξέλιξη, η διάψευση από πληθώρα φιλοκυβερνητικών και κρατικών 
«έγκυρων μαρτύρων» και ότι άλλο κακό μπορεί κάποιος να περιμένει 
από μια εγκληματική και συντεχνιακή οργάνωση τυχοδιωκτών… Στον 
χορό του παράνομου πλουτισμού μπήκαν και επαγγέλματα, που 
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κάποτε θεωρούνταν λειτουργήματα ανθρωπιστικής προσφοράς προς 
τον Άνθρωπο και την Κοινωνία. 

Ε: Όπως οι γιατροί! 
Π: Και η ∆ικαιοσύνη, και η Αστυνομία, και ο Στρατός, και η 

Εκκλησία… Κάποιοι, λίγοι ίσως, πωλούν και αγοράζουν συνειδήσεις. 
Κυκλώματα δικαστών και δικηγόρων εξευτελίζουν θεσμούς, στους 
οποίους βασίζεται η εύρυθμη λειτουργία των βασικών δομών μια 
κοινωνίας… 

Στο Στρατό αετονύχηδες ληστεύουν το κράτος με προμήθειες 
και δωροδοκίες. Στην Αστυνομία κάποιοι συνεργάζονται με εμπόρους 
ναρκωτικών, όπλων ή με εκβιαστές και προστάτες «της νύχτας»… 

Στην Εκκλησία κάποιοι (έστω ελάχιστοι) ιερείς πωλούν 
καμπάνες κι αδειάζουν παγκάρια ή πωλούν «ευχές τοις μετρητοίς»… 
Όμως, θα ήταν παράλειψη να μην επισημανθεί το τεράστιο 
φιλανθρωπικό ή εθνικό έργο που επιτελεί η Ορθόδοξη Εκκλησία 
αθόρυβα και χωρίς προβολή του έργου της από την πλειονότητα των 
κληρικών της. Αν δεν υπήρχε η Ελληνική Εκκλησία στα πέρατα του 
κόσμου, δεν θα υπήρχε ούτε Απόδημος Ελληνισμός, αυτή η τεράστια 
αλλά εγκαταλειμμένη απ’ την πολιτεία δύναμη της Ελλάδας. 

 Ο κόσμος, ο απλός λαός, παρακολουθεί και έχει συνηθίσει να 
συμμετέχει με την ανοχή και την έλλειψη ηθικών αντανακλαστικών… 
Έχουμε όλοι εξαχρειωθεί σ’ αυτή την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία… 
Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει πλέον καμιά αξία… Σκοτώνουν νέους και 
γεροντάκια για λίγα Ευρώ, αφού οι δράστες ξέρουν ότι οι ποινές είναι 
«χαϊδέματα»… 

Ε: Ζούμε σε μια εποχή φόβου και ανασφάλειας… 
Π: Ο φόβος, μετά την προπαγάνδα, είναι ένα από τα πιο 

αποτελεσματικά όπλα της παγκοσμιοποίησης. Θέλουν να νιώθουμε 
ανασφάλεια… Φοβόμαστε για την οικονομία, για τις καταθέσεις μας 
στις Τράπεζες, για το σπίτι που το ζώσαμε με συναγερμούς και 
ανιχνευτές κίνησης… Φοβόμαστε για τη ζωή μας, φοβόμαστε από 
τους ντόπιους και αλλοδαπούς αδίσταχτους δολοφόνους, φοβόμαστε 
τους πάντες και τα πάντα… Η ατομική ελευθερία κατάντησε σχήμα 
λόγου… Ποιος μπορεί να πει πως υπάρχει και ζει ελεύθερα μέσα σε 
μια κοινωνία τρόμου; 

Ε: Μήπως η Ελευθερία, στη σημερινή ευρωπαϊκή κοινωνία είναι 
ένα απλό προπαγανδιστικό πυροτέχνημα; Μήπως οδηγηθήκαμε σ’ 
άλλες μορφές ολοκληρωτισμού «χωρίς δικτατορία»; 

Π: Η Ελευθερία και η ∆ημοκρατία, οι δυο αυτές ανεκτίμητες 
αξίες μιας οργανωμένης κοινωνίας είναι πλέον, όπως είπες, απλά 
σχήματα λόγου. Αόρατα μάτια μας παρακολουθούν με ηλεκτρονικά 
μηχανήματα ακριβείας και καταγράφουν τα πάντα… Οι αριστεροί 
διανοούμενοι καθησυχάζουν το λαό γιατί, λένε, καταστράφηκαν οι 
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φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων της Αστυνομίας… Τώρα οι φάκελοι 
έγιναν όμορφα δερματόδετα βιβλία σε κομψές βιβλιοθήκες… Τους 
βλέπεις και χαίρεσαι για την κρατική βιβλιοφιλία! ∆εν ξέρεις ούτε 
καταλαβαίνεις κι είσαι ευτυχής! 

Από την ελευθερία του λόγου, της σκέψης, των κοινωνικών 
συναναστροφών ή των προσωπικών επιλογών, φτάσαμε στην 
Ασυδοσία και την Αναρχία. 

Η σημερινή ∆ημοκρατία των δικομματικών επιλογών «α λα 
Αμέρικα» είναι ένα φιάσκο ∆ημοκρατίας, αν συγκριθεί μ’ αυτή της 
Αρχαίας Αθήνας. Ο λαός είναι απών από όλες τις κρίσιμες επιλογές, 
για το έθνος και την κοινωνία. Τα δημοψηφίσματα, αυτό το φόβητρο 
για τους δικτάτορες αλλά και για τους Έλληνες και άλλους 
Ευρωπαίους αυθέντες της παγκοσμιοποίησης, είναι ένα λαϊκό όπλο 
που του πριόνισαν τον κόκορα. Όλοι το επικαλούνται και κανένας δεν 
το εφαρμόζει. Ίσως στα Καντόνια της Ελβετίας να απόμεινε κάτι από 
ένα θαυμάσιο δώρο των Αρχαίων Ελλήνων στην Ανθρωπότητα. Το 
δημοψήφισμα, ως άμεση έκφραση της λαϊκής θέλησης, όπως 
μπορούσαν εύκολα να την εκφράσουν οι Αρχαίοι με τις συνελεύσεις 
«όλων των πολιτών» στην Εκκλησία του ∆ήμου, είναι η μοναδική 
αναμφισβήτητη απόδειξη της δημοκρατικότητας ενός καθεστώτος. 
Φυσικά μιλάμε για δημοψηφίσματα ελεύθερα και με ακηδεμόνευτη 
ενημέρωση των ψηφοφόρων. 

Ε: Υπάρχει στην πράξη τέτοια ενημέρωση; 
Π: ∆υστυχώς κυριαρχούν η προπαγάνδα και η συσκότιση της 

πραγματικής ενημέρωσης. Βλέπεις τι γίνεται αυτό τον καιρό με τα 
απόρρητα έγγραφα που έφερε στο φως η ιστοσελίδα Wikileaks. 
Ακούγονται φοβερά πράγματα και παίζονται με διπλωματικές ζαριές 
οι τύχες των λαών. Ο ιδρυτής της ιστοσελίδας μπήκε στο στόχαστρο 
της υπερδύναμης και των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων της 
παγκοσμιοποίησης. Προσπαθούν να του κλείσουν το στόμα και να 
τρομοκρατήσουν όλους τους άλλους που θα είχαν, ίσως, την 
πρόθεση να ανοίξουν νέους ελεύθερους δρόμους στην ενημέρωση. 
Ακόμα κι αυτή η προοδευτική, κάποτε, Σουηδία του Ούλαφ Πάλμε, 
έχει τώρα πρωταγωνιστικό ρόλο στο πανευρωπαϊκό «φασιστοειδές 
παιχνίδι» για να κλείσει ένα ελεύθερο στόμα πραγματικής 
ενημέρωσης. Οι Η.Π.Α., που κατηγορούν το Ιράν και την Κίνα για τα 
«δεσμά ολοκληρωτισμού» στο Internet, τους ξεπερνούν σε μέτρα και 
μεθόδους για τη λυσσαλέα καταδίωξη όσων επιχειρούν να ξεφύγουν 
από τα ελεγχόμενα κρατικά και ιδιωτικά Μ.Μ.Ε. Ο αμερικάνος 
αξιωματικός που παρουσίασε στο Internet τη δολοφονία πολιτών και 
δημοσιογράφων, στο Ιράκ, από στρατιώτες των Η.Π.Α., βρίσκεται 
σήμερα σε αυστηρή απομόνωση στις φυλακές κι έχει μεταβληθεί σε 
ανθρώπινο φυτό! 
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Ε: Υπάρχουν κι άλλα «αποστήματα» παππού; 
Π: Αμέτρητα, αλλά θα περιοριστώ σε ορισμένα, γιατί σου μιλώ 

τόσες ώρες και μου φαίνεται πως κουράστηκες… 
Ε: Αντέχω ακόμα… 
Π: Άκου λοιπόν κι άλλα! Πολυνομία και Γραφειοκρατία… 

Αναξιοκρατία και Νεποτισμός… Εγκληματικότητα και 
Ατιμωρησία… Ανισότητα… Φοροδιαφυγή… Παράνομη 
Μετανάστευση… και, και, και… Θα μπορούσα να μιλώ για ώρες 
απαριθμώντας τέτοιου είδους αποστήματα της εθνικής και κοινωνικής 
μας ζωής… Για να τελειώνουμε, θα επιμείνω μόνο σε δυο… 
Άλλωστε, το ένα απ’ αυτά αφορά τον Τζορτζ Σόρος και τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις του, για τον οποίο σου υποσχέθηκα να 
μιλήσω εκτενέστερα… Το άλλο αναφέρεται στην αποπνιχτική σε 
δυσοσμία οικονομική κρίση, που έφερε στην επιφάνεια καλά 
κρυμμένες, από συντεχνιακούς και κομματικούς μηχανισμούς, τις 
στρεβλώσεις των κανόνων λειτουργίας ενός Κράτους ∆ικαίου. 
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XV.  Ένα «φιλάνθρωπο» αιμοσταγές… γεράκι 
 
Ε: Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για τον Σόρος!.. Πολλά λέγονται γι’ 

αυτόν! 
Π: Χαρακτηρίστηκε ως «ο άνθρωπος του απόλυτου κακού». 

Γεννήθηκε στην Ουγγαρία από Εβραίους γονείς, αλλά αργότερα 
εγκαταστάθηκε στις Η.Π.Α. και έλαβε την αμερικανική υπηκοότητα. 
Λένε ότι (παιδί ακόμα όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ουγγαρία) 
έγινε πληροφοριοδότης της Γκεστάπο κι έτσι γλίτωσε από το μεγάλο 
πογκρόμ των Ναζί κατά των Εβραίων της Ουγγαρίας, κατά το οποίο 
σκοτώθηκαν ή στάλθηκαν στα κρεματόρια πεντακόσιες χιλιάδες 
ομοεθνείς του. 

Μεγάλος παίκτης των χρηματιστηρίων και των κερδοσκοπικών 
κεφαλαίων, έγινε γρήγορα πάμπλουτος και συνδύασε την πολιτική με 
το τζόγο, χωρίς να φαίνεται ότι συμμετέχει στα πολιτικά γεγονότα. Γι’ 
αυτό φρόντισε να καλύψει αυτές τις «βρόμικες» δραστηριότητές του 
με την ενίσχυση ορισμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), 
γιατί οι οργανώσεις αυτές, με τις ανθρωπιστικές και χριστιανοσοσια-
λιστικές διακηρύξεις τους, του δίνουν την αγαθή κι ευσπλαχνική 
μάσκα της ηθικής και της ανιδιοτέλειας… Αυτή τον βοηθά να 
πετυχαίνει πιο εύκολα κι αποτελεσματικά τους οικονομικούς του 
στόχους, αλλά και τις επιδιώξεις των Η.Π.Α., οι οποίες γι’ αυτόν 
αντιπροσωπεύουν τα ιδανικά της «Ελευθερίας και ∆ημοκρατίας». 

Στις κερδοσκοπικές του επιδιώξεις είναι αδίσταχτος. Ξέρει να 
ληστεύει με νόμιμο τρόπο, δημιουργώντας αναταράξεις, παγίδες ή 
τοποθετήσεις κεφαλαίων σε χρηματιστήρια ή σε ομόλογα κρατών και 
την κατάλληλη στιγμή να δημιουργεί (με την σύμπραξή κι άλλων 
κερδοσκόπων) κλίμα οικονομικών κινδύνων, με τεράστιες πωλήσεις 
τίτλων για ν’ αποκομίζει μεγάλα κέρδη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τεχνητή κρίση του 
βρετανικού νομίσματος το 1992, όταν γονάτισε και τίναξε στον αέρα 
την Τράπεζα της Αγγλίας, κερδίζοντας ένα δισεκατομμύριο στερλίνες. 

Η ικανότητά του να συμπράττει και να ενεργεί παράλληλα και με 
άλλους κερδοσκόπους, φάνηκε και σ’ αυτή την κρίση, αλλά και στην 
ενδεχόμενη προοπτική τα κράτη, και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
λάβουν μέτρα που θα περιορίζουν την κερδοσκοπία. Ο Τζορτζ Σόρος 
βλέπει πολύ μακριά, για μελλοντικές ίσως προσαρμογές των 
κερδοσκοπικών παιχνιδιών, μέσα σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον. Η 
θεωρία του Μίλτον Φρίντμαν ξέφτισε υπερβολικά μ’ αυτή τη φοβερή 
οικονομική κρίση των ασύδοτων Αγορών. Οι πολίτες νιώθουν την 
εκμετάλλευση των κερδοσκόπων και άρχισαν ν’ αντιδρούν και να 
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ξεσηκώνονται. Ο Σόρος φόρεσε το μανδύα «του καλού Σαμαρείτη» 
και τον περασμένο Απρίλη οργάνωσε μια σύσκεψη, στο Κέμπριτζ, 
διακοσίων οικονομολόγων, για μια «θεωρητική επανάσταση στην 
ελεύθερη οικονομία», ώστε ν’ αντιμετωπίζονται οι ανισότητες, η 
φτώχεια, η δυστυχία των λαών και άλλα τέτοια δεινά, τα οποία 
διαπίστωσε μετά την οικονομική κρίση, ο αγαθός και ελεήμων 
κερδοσκόπος. Στην ουσία πρόκειται για μια προσπάθεια της 
παγκοσμιοποίησης και του μονεταρισμού, να προσαρμοσθούν στις 
νέες συνθήκες, πριν ανατραπούν από απρόβλεπτα και βίαια 
γεγονότα. 

Για να ενισχύσει το «φιλανθρωπικό του προφίλ» κάνει δωρεές 
σε ΜΚΟ. Στην Οργάνωση των Ανθρωπιστικών ∆ικαιωμάτων Human 
Rights Watch δώρισε 100 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 79 
εκατομμύρια ευρώ), ένα πραγματικά κολοσσιαίο ποσό και μάλιστα 
από άνθρωπο «του τζόγου». Με το ίδρυμα «Ανοιχτή Κοινωνία» 
στηρίζει τους Τσιγγάνους, τους Ρομά, κυρίως της Ρουμανίας και 
Βουλγαρίας, που μετακινούνται προς τη Γαλλία και η κυβέρνηση 
Σαρκοζί δεν τους επιτρέπει να καταλαμβάνουν πάρκα και άλλους 
δημόσιους χώρους, για να δημιουργούν παράνομους οικισμούς. 

Ε: Κάνει κι άλλες τέτοιες αγαθοεργίες; 
Π: Αμέτρητες και κυρίως σε κρυφή συνεργασία με τη CIA και το 

Στέιτ Ντιπάρτμεντ… Στην κομμουνιστική, τότε, Πολωνία 
χρηματοδότησε τη συνδικαλιστική οργάνωση «Αλληλεγγύη» του Λεχ 
Βαλέσα, η οποία έπαιξε τον πιο βασικό ρόλο στην αποτελεσματική 
ανατροπή του καθεστώτος… Στη Βοσνία / Ερζεγοβίνη στήριξε τους 
Μουσουλμάνους, αλλά και τον Ου – Τσε – Κα στο Κοσσυφοπέδι… 
Με τις χρηματοδοτήσεις του δημιούργησε ένα κλίμα εχθρότητας των 
πολιτών της Ευρώπης, προς τους «εχθρούς της Πολιτισμένης 
∆ύσης», τους Ορθόδοξους Σέρβους… Έτσι, πάντα σε συνεργασία με 
τη CIA, συντέλεσε στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και στην 
ανατροπή του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. 

Στις «πορτοκαλί επαναστάσεις» της Ουκρανίας και Γεωργίας, 
ήταν ο αόρατος παρών και βασικός χρηματοδότης. Η επιτυχία των 
αναίμακτων κινημάτων ήταν θεαματική, αλλά οι αμερικανοθρεμμένοι 
ηγέτες που «τοποθετήθηκαν» με δημοκρατικές διαδικασίες τα έκαναν, 
κατά τη λαϊκή έκφραση, μούσκεμα… 

Ε: Είναι ανακατωμένος και σ’ άλλες τέτοιες «δουλειές»; 
Π: Είναι και μάλιστα πολλές που ενδιαφέρουν και τη χώρα 

μας… Θεωρείται βασικός χρηματοδότης των φασιστοειδών που 
αναδείχτηκαν, με τη βοήθεια των Η.Π.Α., στη γειτονική FYROM, με 
σκοπό να συνεχίσουν την πλαστογράφηση της ιστορίας της 
Μακεδονίας, που ονειρεύτηκαν ο Τίτο και ο Στάλιν. Για την Αμερική, η 
δημιουργία μιας «Ενιαίας Μακεδονίας» θα λυνόταν στα πλαίσια της 
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Νέας Τάξης και στη διάρκεια διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, αν δεν 
ήμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης… Τώρα, με την παγίδα της 
ονομασίας, τα σχέδια έχουν μετατεθεί για «ευθετότερο χρόνο», εκτός 
αν απρόβλεπτα συγκλονιστικά γεγονότα στην παγκόσμια σκακιέρα, 
με παίκτες τη Ρωσία ή την Κίνα, ανατρέψουν αυτούς τους 
σχεδιασμούς και επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι… Αυτό ισχύει για 
όλα όσα έχουμε συζητήσει και προβλέψει με βάση τα σημερινά 
δεδομένα… Οι ανατροπές στους συσχετισμούς των Μεγάλων 
∆υνάμεων, ανατρέπουν και τα οποιαδήποτε δεδομένα. 

Στο θέμα της Κύπρου, ο Τζορτζ Σόρος έπαιξε το βρόμικο 
παιχνίδι του για την εξαγορά συνειδήσεων στο Σχέδιο Ανάν. Οι ΜΚΟ 
ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια στο νησί, διότι αυτές οι Οργανώσεις που 
χρηματοδοτούνται κατά 90% από τις Η.Π.Α. και οι υπόλοιπες από την 
Ε.Ε. και κάποιες από τη Γερμανία, είναι, κατά τον Τζορτζ Μπους 
(τζούνιορ), «τα οχήματα και η προέκταση της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής» με άλλα μέσα. 

Για να καταλάβεις παιδί μου ποια σκοτεινά παιχνίδια παίζουν 
αυτές οι Οργανώσεις, θα πρέπει να ξέρεις πως στο International 
Crisis Group (ICG) που χρηματοδοτεί ο Σόρος, πρόεδρος είναι ο 
Φιλανδός Μάρτι Αχτισάρι. Αυτόν τον «αμερόληπτο» μεσολαβητή 
διόρισε ο ΟΗΕ για το Κόσσοβο. Ήταν δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να 
μην εισηγηθεί την ανεξαρτησία του Κοσσόβου και την απόσπασή του 
από τη «σλαβοορθόδοξη Σερβία»; Αποτελούσε και μια επιβεβαίωση 
της θεωρίας του Χάντιγκτον για τους εχθρούς του δυτικού πολιτισμού 
και μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού καθεστώτος. 

Ε: Όσο ενημερώνομαι τόσο περισσότερο αηδιάζω από τα 
βρόμικα παιχνίδια της διεθνούς διπλωματίας… Οι ισχυροί παίζουν 
τους μικρούς όπως η γάτα το ποντίκι… 

Π: Γι’ αυτό το λόγο να φιλτράρεις και να διασταυρώνεις κάθε 
πληροφορία, όσο αθώα κι αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως… Όλα αυτά 
τα παραμύθια για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, για δήθεν 
Ανεξάρτητες Αρχές προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και άλλα 
ακαταλαβίστικα, να τα αντιμετωπίζεις με δυσπιστία… Καμιά 
Οργάνωση, καμιά Αρχή δεν νομιμοποιείται να ενεργεί έξω από τα 
όρια που έθεσε η Λαϊκή Κυριαρχία στους εκλεγμένους απ’ το λαό 
αιρετούς άρχοντες… Κανένας διορισμένος «πρόθυμος» δεν έχει το 
νόμιμο δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις εν ονόματι του λαού και να 
δεσμεύει το λαό. Η γνώση και οι αντιδράσεις είναι τα μόνα όπλα για 
την αντιμετώπιση της απάτης και της ατιμίας… Της κάθε ατιμίας. 

Ε: Μήπως, παππού, η καταγωγή του Σόρος δικαιώνει αυτούς 
που υποστηρίζουν πως η παγκοσμιοποίηση είναι μια «εβραϊκή 
υπόθεση»; Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις Εβραίο… 
Τόση ώρα μιλάμε κι από όλα τα ονόματα που μου ανέφερες τα 
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περισσότερα ανήκουν σε Εβραίους… Πολιτικοί, διπλωμάτες, 
χρηματιστές, φιλόσοφοι, δημοσιογράφοι, μεγάλα ονόματα που 
διευθύνουν διεθνείς οργανισμούς ή τις τράπεζες και τα 
χρηματιστήρια, εργάζονται για την επικράτηση της 
παγκοσμιοποίησης… Είναι τυχαίο; 

Π: Αυτό που λες είναι η μια πλευρά της αλήθειας… Όμως, σου 
εξήγησα τη διαφορά ανάμεσα στον εβραϊκό λαό και τους Σιωνιστές… 
Υπάρχουν χιλιάδες Εβραίοι, απλοί πολίτες και διανοούμενοι, που 
αγωνίζονται ενάντια στην κατεδάφιση των πολιτιστικών αξιών που 
επιχειρεί η παγκοσμιοποίηση… Σου μίλησα για τον Τσόμσκι και τον 
Καπελιούκ… Υπάρχουν κι άλλοι πολλοί, αλλά θα σου αναφέρω μόνο 
δυο ονόματα, δυο γυναικών, που αγωνίστηκαν με πάθος για την 
εθνική ανάταση των Ελλήνων και την προβολή της ιστορίας μας… 

Ε: Είναι εβραϊκής καταγωγής; 
Π: Μάλιστα!.. Η μία Γαλλοεβραία και η άλλη Αμερικανοεβραία… 

Πρόκειται για τη Ζακλίν Ντε Ρομιγύ και τη Μαίρη Λέφκογουιτζ, για τις 
οποίες σου έχω ήδη μιλήσει όταν θίξαμε το πρόβλημα της παιδείας 
μας… 

Η πρώτη, καθηγήτρια ιστορίας και ακαδημαϊκός, αγωνίστηκε 
μια ζωή, ως τα ενενηνταεφτά της και στα τελευταία της χρόνια τυφλή, 
για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισμού. Οι έρευνές της για την κλασική Ελλάδα του 5ου αιώνα και 
οι μελέτες και αναλύσεις της για το έργο του Θουκυδίδη, αποτελούν 
πλέον μια παγκόσμια κληρονομιά, αλλά και ανάδειξη του 
πνευματικού κύρους της Ελλάδας. Η ίδια, με διπλωματικό πάντα 
τρόπο, στηλίτευσε τα «εγκλήματα» των Νεοελλήνων στη γλώσσα 
τους και στην ιστορία τους. 

Η Μαίρη Λέφκογουιτζ, καθηγήτρια ιστορίας κι αυτή, αγωνίστηκε 
με πάθος για την κατάρριψη των θεωριών περί αφροκεντρισμού του 
Ελληνικού πολιτισμού, από πλαστογράφους που ξεφύτρωσαν 
ξαφνικά στα αμερικανικά πανεπιστήμια… Το θέμα πήρε διαστάσεις, 
όταν ο Μάρτιν Μπερνάλ δημοσίευσε το δίτομο έργο του «Η ΜΑΥΡΗ 
ΑΘΗΝΑ – Οι αφροασιατικές ρίζες του ελληνικού πολιτισμού». 

Ε: Έχει γούστο να ‘ναι κι αυτός Εβραίος! 
Π: Έχεις δίκαιο! Είναι Εγγλεζοεβραίος… Γι’ αυτό, όπως είδες, 

ξεχώρισα το λαό του Ισραήλ από τους Σιωνιστές… 
Ε: Και τι λέει αυτός ο Μπερνάλ στη «Μαύρη Αθηνά» του; Τι 

είναι ο αφροκεντρισμός; 
Π: Πρόκειται για μια μασονική θεωρία του 18ου αιώνα, στην 

οποία αργότερα βασίστηκαν οι έρευνες κάποιων, όπως ο Μπερνάλ, 
οι οποίοι αντέδρασαν στην ευρωπαϊκή άποψη και κυρίως στη 
γερμανική θεωρία της ναζιστικής περιόδου για την «Άρια» προέλευση 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ιστορία μπερδεύτηκε με την πολιτική. 
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Ο Μπερνάλ συστηματοποιώντας τις ποικίλες και ευρύτερες 
απόψεις του αφροκεντρισμού, ισχυρίστηκε πως οι αρχαίοι Έλληνες 
«έκλεψαν» τις επιστημονικές γνώσεις των Μαύρων Αφρικανών και 
κυρίως των Αιγυπτίων και των Φοινίκων… Συνεπώς, κατά τον 
Μπερνάλ, οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού βρίσκονται στην 
Αφρική και στη Μέση Ανατολή κι όχι στην Ελλάδα. 

Ε: Και θεωρήθηκε επιστημονική κι έγκυρη μια τέτοια θεωρία; 
Π: Στην Αμερική, στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου 

αιώνα, είχε απήχηση στους πανεπιστημιακούς κύκλους που 
ελέγχονταν, κυρίως, από Αφροαμερικανούς… Όποιος διατύπωνε 
αντίθετη άποψη κατηγορούνταν ως ρατσιστής και κρυφοναζιστής… 
Στα τελευταία χρόνια άνοιξαν τα στόματα και όλο και περισσότεροι 
ιστορικοί αντικρούουν τις απόψεις του Μπερνάλ και των ομοϊδεατών 
του… 

Η Λέφκογουιτζ, από την αρχή, θαρρετά και χωρίς να υπολογίζει 
τις δυσμενείς επιπτώσεις στην καριέρα της αντέκρουσε, με 
επιχειρήματα, τη θεωρία της αφροασιατικής προέλευσης του ελληνι-
κού πολιτισμού… Η ίδια αναφέρει τις φραστικές επιθέσεις που 
δέχτηκε, όταν σε κάποια διάλεξη φανατικού αφροκεντριστή, επισή-
μανε την ιστορική ανακρίβεια πως ο Αριστοτέλης «αντέγραψε» τα 
έργα από τα έργα των Αφρικανών φιλοσόφων που βρίσκονταν στη 
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας… Είναι γνωστό πως η Βιβλιοθήκη 
ιδρύθηκε μετά το θάνατο του Αριστοτέλη και συνεπώς δεν ήταν 
δυνατόν να διαπράξει αυτή την «πνευματική κλοπή». 

Πάνω σε τέτοιες σαθρές απόψεις και ιστορικές ανακρίβειες 
στηρίχθηκε και η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας… Οι 
πλαστογράφοι οργιάζουν! Τα κίνητρα τους είναι πάντα πολιτικά… 

Ε: Εμείς τι κάνουμε; 
Π: Εμείς περιμένουμε από ξένους επιστήμονες να μας 

προστατεύσουν από τα ιστορικά ψεύδη, τα οποία έχουν 
μακρόπνοους πολιτικούς στόχους και χρηματοδοτούνται από ξένα 
κέντρα… Γι’ αυτό παιδί μου θαυμάζω την κάθε Ζακλίν Ντε Ρομιγύ ή 
Μαίρη Λέφκογουιτζ, που για την ιστορική αλήθεια και την αγάπη τους 
για τον ελληνικό πολιτισμό, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την 
αντιμετώπιση των πλαστογράφων… Όλοι οι ξένοι δεν είναι Σόρος! Ο 
καθένας, σαν άτομο, κρίνεται μόνο και αποκλειστικά  από τις πράξεις 
του.   
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XVI.  Γιατί «αράχνιασαν» τα κρατικά ταμεία 
 
Ε: Αυτά παππού κάνει ο Τζορτζ Σόρος!.. Εμείς τι κάνουμε για 

να προστατευτούμε από τον κάθε κερδοσκόπο Σόρος; 
Π: Μιλήσαμε για την ανάγκη εφαρμογής μιας πολυσυλλεκτικής 

εξωτερικής πολιτικής και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού… 
Κόψαμε τα φτερά του απόδημου ελληνισμού, αυτού του ανεκτίμητου 
και πανίσχυρου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, θεωρώντας 
τις απόψεις τους (από την ντόπια «προοδευτική διανόηση») για τα 
εθνικά μας θέματα ως … σοβινιστική. Να ένα βουτυρόμελο που 
αλείψαμε στη φέτα των τσακαλιών της παγκοσμιοποίησης, που 
οσμίστηκαν ψοφίμι κι όρμισαν χωρίς προσχήματα να το 
καταβροχθίσουν… 

Για τα οικονομικά θέματα ο λαός παγιδεύτηκε και του ρουφούν 
το αίμα, όπως κάνει η αράχνη στα έντομα που πέφτουν στον ιστό 
της… Οι πολιτικοί μας τον οδήγησαν σ’ έναν υπερκαταναλωτισμό, 
πέρα απ’ τις αντοχές της οικονομίας μας, και τον έσπρωξαν σε μια 
παγίδα απ’ την οποία δύσκολα θα ξεφύγουμε… Όλοι οι υπεύθυνοι 
που μας κυβέρνησαν γνώριζαν που πηγαίναμε και που θα φτάναμε 
κάποια μέρα…   

Ε: Γνώριζαν άραγε; 
Π: Γνώριζαν πολύ καλά όλοι τους… Το ελληνικό δράμα που 

ζούμε σήμερα, το 2010, άρχισε μετά το 1980, όταν ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, ο πρεσβύτερος, παρέδωσε έναν ισορροπημένο 
προϋπολογισμό… Μετά άρχισε η κατρακύλα για να καταλήξουμε σ’ 
αραχνιασμένα κρατικά ταμεία και να καταντήσουμε ζητιάνοι, 
απλώνοντας το χέρι σ’ ανάλγητους κερδοσκόπους δανειστές… 

Όταν ακούω πως η υπερχρέωση του κράτους μας άρχισε τα 
δυο, πέντε ή δέκα τελευταία χρόνια, εξοργίζομαι με τους δημαγωγούς 
που τα εκστομίζουν… Το μεγάλο φαγοπότι άρχισε πριν από τρεις 
δεκαετίες και φτάσαμε να φουσκώσουμε το δημόσιο χρέος ως τα 
τριακόσια δισεκατομμύρια Ευρώ… Ένας ανόητος οικογενειάρχης αν 
κερδίζει χίλια Ευρώ και ξοδεύει δυο χιλιάδες, σε ποια οικονομική 
κατάσταση θα βρίσκεται μετά από τριάντα χρόνια; Οι δανειστές του 
δεν θα του βγάλουν το σπίτι σε πλειστηριασμό; Φέρε παιδί μου 
εκείνον τον μπλε φάκελο, στο δεύτερο ράφι… Εκεί, στην άκρη, 
αριστερά… Για κοίτα το κείμενο στο πρώτο φύλλο! Τι γράφει;.. 

Ε: Είναι ένα φωτοτυπημένο κείμενο από κάποιο μεγαλύτερο, 
όπως υποθέτω, άρθρο εφημερίδας… ∆ιαβάζω τις μαρκαρισμένες 
σειρές: 
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«Ο συγχωρεμένος ο Γεννηματάς είχε πρωτοπαρουσιάσει το 
σχέδιο νόμου για το ΕΣΥ. Το σχέδιο ήταν υπερφιλόδοξο. Καινούρια 
νοσοκομεία, δεκάδες κέντρα υγείας, όλοι οι γιατροί στο κράτος, όλοι οι 
πολίτες με πλήρη περίθαλψη, γενναίοι μισθοί, όλα τσάμπα. Οι 
παριστάμενοι υπουργοί είχαν ξεσπάσει σε διθυράμβους (του 
πρωθυπουργού περιλαμβανομένου) για την “τεράστια αλλαγή που 
κατοχύρωνε την υγεία του λαού” και το ενέκριναν καταχαρούμενοι και 
δια βοής. Και τότε, μέσα στα αλληλοσυγχαρητήρια, είχε ακουστεί μια 
απλή ερώτηση του Κουλουριάνου: “Κύριε Πρόεδρε, βρήκαμε 
πετρέλαιο κάπου στην Ελλάδα και μου διέφυγε;”».  

Ε:   Ποιος είναι αυτός ο Κουλουριάνος;.. 
Π: Ο ∆ημήτρης Κουλουριάνος, παιδί μου, ήταν ένας 

αναγνωρισμένος οικονομολόγος που εργάστηκε στην Τράπεζα της 
Ελλάδας και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Υπήρξε στενός φίλος και 
συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου από τη δεκαετία του ’60. Γι’ 
αυτό το λόγο η Χούντα τον απέλυσε από την Τράπεζα Ελλάδας κι 
αναγκάστηκε να φύγει για το εξωτερικό. 

Όταν το 1981 ο Παπανδρέου νίκησε στις εκλογές κι έγινε 
πρωθυπουργός, κάλεσε τον Κουλουριάνο και του ανέθεσε τη 
διοίκηση της ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης), 
ενώ συμμετείχε και στο στενό επιτελείο του πρωθυπουργού, ως 
μέλος του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, μ’ όλο 
που δεν ανήκε στον κομματικό μηχανισμό της κυβερνητικής 
παράταξης. Ήταν ένας δημοκράτης με σοσιαλιστικά οράματα για την 
ελληνική κοινωνία και αυτός ήταν ο λόγος που συνδέθηκε τόσο στενά 
με τον Ανδρέα Παπανδρέου. 

Το καλοκαίρι του 1982 ο πρωθυπουργός τον τοποθέτησε στο 
Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο αντικατέστησε τον Μανώλη 
∆ρεττάκη, που παραιτήθηκε μετά από οκτώ μήνες θητείας σ’ αυτό το 
Υπουργείο. Ο ∆ημήτρης Κουλουριάνος άντεξε περισσότερο… 
Υπέβαλε την παραίτησή του μετά από δεκατρείς μήνες… 

Ε: Γιατί παραιτούνταν οι υπουργοί οικονομικών; 
Π: Γιατί αυτό το υπουργείο, ο σκληρός κομματικός μηχανισμός 

το είχε μεταβάλει σε «υπουργείο σπατάλης και πληρωμών». Αλλά και 
άλλοι αξιόλογοι σοσιαλιστές οικονομολόγοι σε βασικά οικονομικά 
πόστα, όπως στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας ή στο 
υπουργείο Συντονισμού, σαν το Γεράσιμο Αρσένη και τον Απόστολο 
Λάζαρη, αποπέμφθηκαν κακήν κακώς, γιατί συνιστούσαν μια 
συγκρατημένη οικονομική πολιτική… Τους ανησυχούσαν τα 
ελλείμματα και ο πληθωρισμός, που άρχισαν να σκαρφαλώνουν 
επικίνδυνα, αφού ο Ανδρέας, περιστοιχιζόμενος από την ηγετική 
κομματική ομάδα (Γεννηματάς, Τσοχατζόπουλος, Λαλιώτης), άρχισε 
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να ενδίδει στις αλόγιστες καταναλωτικές παροχές και να αγνοεί τις 
ανησυχίες των οικονομικών συμβούλων του. 

Αυτές τις συνεχείς αποπομπές άξιων οικονομολόγων από τα 
υπουργεία τους, στη δεκαετία του ’80, πολλοί αναλυτές τις 
χαρακτήρισαν ως μια σύγκρουση ιδεολογιών του κόμματος, ανάμεσα 
στους λαϊκιστές και στους πραγματιστές, που αντιλαμβάνονταν τους 
επερχόμενους κινδύνους… Ο σκληρός κομματικός πυρήνας, οι 
«αυριανιστές», απέβαλαν από τα βασικά οικονομικά πόστα όσους 
θεωρούσαν ότι οι αλόγιστες και απρογραμμάτιστες καταναλωτικές 
παροχές, αποτελούσαν δυναμίτιδα στα θεμέλια του κράτους. Κατά 
κάποιο τρόπο, η σοσιαλιστική ελληνική επανάσταση των ιδεών του 
1980, είχε κάποια παράλληλη σχέση κι ένα κοινό σημείο με τη 
Γαλλική του 18ου αιώνα… Είχε αρχίσει κι αυτή «να τρώει τα καλύτερα 
παιδιά της». 

Ήταν πλέον αναπόφευκτη η σημερινή κατάληξη, αφού όλες οι 
μεταγενέστερες κυβερνήσεις, αριστερές και δεξιές, δεν τόλμησαν να 
ξεφύγουν απ’ αυτό το φαύλο κύκλο του λαϊκισμού και της διαφθοράς, 
σ’ όλες τις δομές της κρατικής εξουσίας, για να δημιουργήσουν ένα 
σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος… 

Αξίζει ν’ αναφερθούμε ακόμα μια φορά στον ∆ημήτρη 
Κουλουριάνο… Ο άλλοτε παλαίμαχος δημοσιογράφος της 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», ο Νίκος Νικολάου, μας παραθέτει ένα 
αποκαλυπτικό κείμενο του συνετού αυτού οικονομολόγου… Ήταν 
τότε, στην περίοδο της οικουμενικής κυβέρνησης του Ξενοφώντα 
Ζολώτα, μόνιμος εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ 
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Το 
Φεβρουάριο του 1990, μίλησε για την κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας στην Ένωση Ανταποκριτών του Ξένου Τύπου… Γύρισε, 
αγόρι μου, τη σελίδα και διάβασε τι έλεγε ο Κουλουριάνος, πριν από 
είκοσι χρόνια για τη δεκαετία του ’80… Ναι, ναι, αυτό!.. ∆ιάβασε!.. 

Ε: «Η δεκαετία του ’80 χαρακτηρίζεται για όλο τον κόσμο από 
συνεχή μείωση του κρατισμού, ενίσχυση των δυνάμεων της αγοράς, 
του διεθνούς ανταγωνισμού και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στην 
Ελλάδα συνέβησαν ακριβώς τα αντίθετα. Αντί για ευελιξία και 
προσαρμογή, προσκολληθήκαμε σε ξεπερασμένους θεσμούς και 
ιδεολογικές προκαταλήψεις της μιας ή της άλλης απόχρωσης. Στη 
δεκαετία του ’80, η ελληνική οικονομία υστέρησε σε διαρθρωτικές 
προσαρμογές και ανάπτυξη σε σχέση με τις οικονομίες των χωρών 
του ΟΟΣΑ. Ενώ κάποτε ήμασταν στην πρωτοπορία των δυναμικών 
εξελίξεων, τώρα είμαστε τελευταίοι. 

Οι μακροοικονομικές ισορροπίες έχουν χειροτερεύσει. Τα 
ελλείμματα του ∆ημοσίου έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, τα 
ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών είναι ανησυχητικά, το εξωτερικό 
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χρέος καταπιεστικό και η παραγωγικότητα της οικονομίας σε 
επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Στη δεκαετία του ’80, δεν έγινε σοβαρή 
προσπάθεια να αλλάξει η διάρθρωση της παραγωγής και έτσι 
μπαίνουμε στη νέα δεκαετία με δομές ξεπερασμένες και τριτοκοσμικές. 

Εχθρική είναι η στάση και έναντι των επιχειρήσεων. Αν μια 
επιχείρηση έχει ζημιές τη βαπτίζουμε προβληματική και την 
αναλαμβάνει το κράτος όπως το Πρυτανείο της αρχαίας Αθήνας. Αν 
εμφανίσει κέρδη τη λέμε μονοπωλιακή εκμετάλλευση και της 
επιτίθενται οι συνδικαλιστές και οι εφοριακοί με σκοπό να την κάνουν 
προβληματική. Λέμε ότι θέλουμε ξένες επενδύσεις, αλλά συγχρόνως 
τις χαρακτηρίζουμε μονοπώλια εκμετάλλευσης όταν πραγματοποιούν 
κέρδη. Λες και οι επιχειρήσεις είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και δεν 
θα έπρεπε να επιδιώκουν κέρδη». 

Π: Από τη δεκαετία του ’80 ζήσαμε μια εποχή ενός «ανόητου 
σοσιαλισμού» αλλά και ταυτόχρονα ενός «κλεφτοκαπιταλισμού». Να, 
γιατί παιδί μου η Ελλάδα το ‘ριξε σήμερα στη ζητιανιά… Να, γιατί η 
χώρα μας ζητά κι άλλα δάνεια, όχι για ν’ αναπτυχθεί αλλά για να 
ξοφλά τα παλιά χρεολύσια… Η Τρόικα και το Μνημόνιό της αυτό το 
σκοπό εξυπηρετούν… Να διασφαλιστεί η εξόφληση των παλιών και 
νέων δανείων… Να είναι βέβαιοι πως οι δανειστές μας θα πάρουν 
όλα τα κεφάλαιά τους με τους υπέρογκους τόκους τους… Πέσαμε στα 
νύχια νέων Σάιλοκ, νεότερων «Εμπόρων της Βενετίας»…   
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XVII.  Αν, παππού, ήσουν εσύ πρωθυπουργός! 
 
Ε: Ας υποθέσουμε, παππού, πως κάποιο κόμμα κέρδιζε τις 

εκλογές και σε καλούσε για να σου  αναθέσει την διακυβέρνηση της 
χώρας… Τι θα‘κανες, με ποιο τρόπο θα κυβερνούσες σωστά τον 
τόπο; 

Π: Αυτό είναι ένα κρυφό όνειρο των μισών Ελλήνων… Αν πας 
στα καφενεία θα διαπιστώσεις πως, μερικές φορές, μετατρέπονται σε 
Βουλή του ποδαριού, χωρίς όμως βουλευτές… Όλοι είναι 
πρωθυπουργοί και προτείνουν μέτρα που θα έλυναν αποκλειστικά τα 
δικά τους προβλήματα… Πριν όμως μιλήσουμε για τη σωστή 
διακυβέρνηση ενός κράτους, θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό που 
έζησα στη δεκαετία του ’50, όταν ήμουν κι εγώ, σαν εσένα, νεαρός 
φοιτητής… Θα δεις παιδί μου πως, τα σημερινά προβλήματα, είναι το 
αποτέλεσμα μιας ατομοκεντρικής νοοτροπίας, η οποία τοποθετεί το 
«εγώ» και τα συμφέροντά του πάνω από τα συμφέροντα και την 
ευημερία του κοινωνικού συνόλου… 

Ε: Ποιας νοοτροπίας; 
Π: Θα στο πω πιο απλά… Της νοοτροπίας που επιβραβεύει 

«την ατιμώρητη αρπαχτή»… Άκουσε προσεκτικά και θα καταλάβεις! 
Ένα μεσημέρι η φοιτητοπαρέα μας βρισκόταν, όπως κάθε 

μέρα, στο εστιατόριο όπου τρώγαμε με πίστωση και πληρώναμε όταν 
οι γονείς μας μπορούσαν να μας στείλουν καμιά δραχμή… Το 
εστιατόριο διέθετε στους νεαρούς, ως επί το πλείστον, πελάτες του 
δυο εφημερίδες τοποθετημένες σε ειδικό ξύλινο πλαίσιο για να 
διαβάζονται ευκολότερα… ∆ύσκολα χρόνια, που τα λεφτά των 
περισσότερων φοιτητών δεν έφταναν για βασικές βιοτικές ανάγκες… 
Η αγορά εφημερίδας ήταν πολυτέλεια… 

Ένας απ’ την παρέα είχε αφοσιωθεί, μετά το φαγητό, στην 
ανάγνωση των κυριότερων ειδήσεων και μας ενημέρωνε για να 
σχολιάσουμε τα σοβαρότερα γεγονότα… 

Ε: Τα πολιτικά γεγονότα; 
Π: Η εποχή εκείνη, λίγα χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο, δεν 

προσφέρονταν για τέτοιου είδους σχολιασμούς στα καφενεία… Τα 
πολιτικά πάθη ήταν ακόμα έντονα… Συνήθως σχολιάζαμε τα στραβά 
και τα ανάποδα για να γελάσουμε… Εκείνη τη μέρα μια μικρή είδηση, 
στην κάτω άκρη μιας σελίδας, εντυπωσίασε το φίλο μας: «βρε παιδιά, 
σ’ αυτή τη χώρα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι έξυπνοι και πολλοί 
μπούφοι… Για ακούστε τι γράφει η εφημερίδα για να τρελαθείτε…». 

Ε: Τι έγραφε η εφημερίδα; 
Π: Ήταν, λέει, ένας τυροκόμος σε κάποια κωμόπολη της 

∆υτικής Μακεδονίας και νόθευε τα τυριά του επί πέντε, έξι ή 

 111



παραπάνω χρόνια… ∆ε θυμάμαι καλά… Αυτός λοιπόν ο 
απατεωνίσκος, που χρησιμοποιούσε υλικά νοθείας «επικίνδυνα για 
τη δημόσια υγεία», πιάστηκε στα πράσα και δικάστηκε… Το 
δικαστήριο, με βάση τα στοιχεία της ανακριτικής αρχής, διαπίστωσε 
ότι ο τυροκόμος είχε κερδίσει παράνομα όλο αυτό το διάστημα το 
υπερβολικά μεγάλο, για την εποχή, ποσό των πέντε εκατομμυρίων 
δραχμών… Η τιμωρία ήταν βαριά σαν πούπουλο… Τιμωρήθηκε με 
πρόστιμο πενήντα χιλιάδων δραχμών «λόγω προτέρου εντίμου 
βίου»… Και τότε ένας από τη φοιτητοπαρέα σηκώθηκε όρθιος και 
αστεία – σοβαρά έκανε μια σημαντική, όπως μας είπε, δήλωση… 
«Αγαπητοί μου φίλοι, αυριανοί μεγάλοι επιστήμονες που σήμερα 
ψωμολυσσάτε, είμαστε όλοι μας μια παρέα ηλιθίων γιατί, την ώρα 
που εμείς χάφτουμε μύγες, ο τυροκόμος βρήκε τον τρόπο να 
πλουτίζει… Είναι απλό!.. Στο Ελλαδιστάν, κλέβεις πέντε εκατομμύρια, 
πληρώνεις πενήντα χιλιάρικα και ξαναγίνεσαι πάλι ένας έντιμος 
πολίτης… Ποιο είναι το συμπέρασμα;»… Και τότε ένας άλλος απ’ την 
παρέα απάντησε στο ερώτημα… «Κλέβε, κλέβε ατιμώρητα και 
κάποια μέρα θ’ ακούσεις κι επαίνους που ήσουν έξυπνος και πέτυχες 
στη ζωή! Να, να, παιδιά… Πρώτος εγώ το αξίζω!  Αυτοφασκελώνομαι 
με τις δυο παλάμες και … δια των δέκα δακτύλων μου… Το αξίζω!». 

Ε: Α, ώστε αυτό ήταν το συμπέρασμα! 
Π: Στην Ελλάδα, η ατιμωρησία των απατεώνων είναι ενδημικό 

φαινόμενο… ∆ε μιλώ για την Αρχαία Ελλάδα… Για τη νεότερη μιλώ… 
Γιατί στην Αρχαία οι νόμοι ήταν σκληροί κι άτεγκτοι για όσους 
προσπαθούσαν να πλουτίσουν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου… 
Θέλεις να κάνουμε μια σύγκριση για να κατανοήσεις καλύτερα το 
πρόβλημα; 

Ε: Ναι… 
Π: Το ψωμί ήταν, ανέκαθεν, ένα απ’ τα βασικότερα είδη 

διατροφής στην Ελλάδα, όπως και η φέτα, το άσπρο μας τυρί… 
Πρόσεξε να δεις τι έγινε με μερικούς εμπόρους σιτηρών στην Αρχαία 
Αθήνα… Κάποιος μεγαλέμπορος σιτηρών, ονόματι Άνυτος, ήταν ένας 
παμπόνηρος και καπάτσος αρχαίος Έλληνας που θα μπορούσε να 
είναι κι ένας αντιπροσωπευτικός Νεοέλληνας… 

Αυτός λοιπόν ο έμπορος σκέφτηκε να συνεννοηθεί με άλλους 
εμπόρους του σιναφιού του, ώστε να συμφωνήσουν να αποθηκεύουν 
μυστικά το σιτάρι που έφερναν από άλλες χώρες τα εμπορικά πλοία 
της εποχής, ώστε να δημιουργηθεί έλλειψη στην Αγορά και συνεπώς 
αύξηση της τιμής του… 

Ε: Γιατί; Για ποιο λόγο; 
Π: Μα για να ελέγχουν τις τιμές!.. Να μπορούν να 

κερδοσκοπούν εις βάρος των καταναλωτών. 
Ε: ∆ηλαδή δημιούργησαν, αυτό που λέμε σήμερα, καρτέλ… 
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Π: Ακριβώς! Ο Λυσίας, στον «Κατά Σιτοπωλών» καταγγελτικό 
λόγο του, κατηγορεί όσους, με την απληστία και τις εγκληματικές 
συμπεριφορές τους, εκμεταλλεύονται τους φτωχούς… Μισό λεπτό, να 
πιάσω τα «Άπαντα» του Λυσία και να σου διαβάσω κάποια κείμενα… 
Α, νάτο! 

Ε: Με ποιο τρόπο κερδοσκοπούσαν; 
Π: Για να καταλάβεις καλύτερα, θα πρέπει πρώτα να σου 

εξηγήσω την αυστηρή νομοθεσία της Αρχαίας Αθήνας, για την 
προστασία των καταναλωτών από την κερδοσκοπία σ’ ένα βασικό 
είδος διατροφής του λαού. 

Υπήρχαν τότε οι σιτέμποροι, δηλαδή οι εισαγωγείς των σιτηρών 
που τα έφερναν με τα πλοία τους από τον Εύξεινο Πόντο, τη Θράκη, 
την Αίγυπτο, τη Σικελία και άλλα μέρη του τότε γνωστού κόσμου και 
οι σιτοπώλες, δηλαδή οι μικρέμποροι που διακινούσαν τα δημητριακά 
στην Αττική και τα πουλούσαν στα νοικοκυριά ή στους αρτοποιούς 
της εποχής… Οι σιτοπώλες ήταν, όπως λέμε σήμερα, οι 
λιανοπωλητές… 

Ο νόμος υποχρέωνε τους σιτέμπορους να εισάγουν το σιτάρι 
αποκλειστικά από το λιμάνι του Πειραιά, ώστε να μπορούν να 
ελέγχουν τη διακίνηση οι δέκα επόπτες σιτοφύλακες, μια υπηρεσία 
όπως κάποτε η δική μας Αγορανομία… Αυτοί παρακολουθούσαν 
ώστε ο κάθε έμπορος να μην μπορεί να αγοράσει ποσότητα πάνω 
από πενήντα μέδιμνους, δηλαδή γύρω στα χίλια εκατό με χίλια 
διακόσια κιλά. Επίσης, με βάση τις εισαγόμενες ποσότητες επέβαλαν 
και τη διατίμηση στην αξία του σταριού, ώστε να μην υφίσταται 
κερδοσκοπία εις βάρος των καταναλωτών… Το κέρδος των 
μεσαζόντων  ήταν απόλυτα καθορισμένο… ∆εν θα ‘πρεπε να 
υπερβαίνει τον έναν οβολό ανά μέδιμνο, δηλαδή έναν οβολό γύρω 
στα εικοσιδύο με εικοσιτρία κιλά… 

Η συνεταιρική αγορά από τους σιτοπώλες απαγορευόταν, για 
να μην γίνεται καταστρατήγηση της νομοθεσίας, με τεχνάσματα 
ανάμεσα σε συνεταιρικό ή ατομικό σιτάρι, με συνέπεια την εξαπάτηση 
των εισαγωγέων και των καταναλωτών. 

Ε: Πώς; Με ποια τεχνάσματα; 
Π: Περίμενε και θα δεις!.. Είναι ίδια ακριβώς με των σημερινών 

κερδοσκόπων!.. Όταν διαπιστώθηκε η παρανομία του Άνυτου και των 
άλλων σιτοπωλών υποβλήθηκε η μήνυση στο Πρυτανείο, η οποία 
διαβιβάσθηκε στη Βουλή των Αθηναίων. Εκεί ο Άνυτος ισχυρίστηκε 
ότι, αυτός και οι υπόλοιποι έμποροι παρανόμησαν, με τη σιωπηρή 
συναίνεση των Σιτοφυλάκων και των αρμόδιων με την εποπτεία της 
Αγοράς Αρχόντων της πόλης, διότι προσπαθούσαν να διατηρήσουν 
τις τιμές χαμηλές προς όφελος των καταναλωτών… Από τις 
καταθέσεις των μαρτύρων αποδείχτηκε πως έλεγε ψέματα… 
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Οι βουλευτές είχαν εξοργιστεί και πολλοί ζητούσαν να γίνει 
ψηφοφορία για να καταδικαστούν αμέσως σε θάνατο… Ο Λυσίας, ως 
κατήγορος, ζήτησε να παραπεμφθούν στο Λαϊκό ∆ικαστήριο της 
Ηλιαίας, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους κατηγορούμενους ν’ 
απολογηθούν μπροστά σε δικαστές για ν’ αποδείξουν αν είναι ένοχοι 
ή αθώοι. 

Σ’ αυτό το ∆ικαστήριο, την Ηλιαία, εκφωνήθηκε ο καταγγελτικός 
λόγος «Κατά Σιτοπωλών» του Λυσία… Μ’ αυτόν απέδειξε πως οι 
κατηγορούμενοι, με εντολή του Άνυτου, αποθήκευαν το σιτάρι, αφού 
πρώτα το αγόραζαν παράνομα, όλοι μαζί και δημιουργούσαν 
κατάλληλες προϋποθέσεις για άνοδο της τιμής του με τεχνητές 
ελλείψεις… Τους καθοδηγούσε «ου συμπριαμένους καταθέσθαι 
εκέλευεν αυτούς, αλλά μη αλλήλοις αντωνείσθαι συνεβούλευεν»… 
∆ηλαδή, τους έλεγε να αποθηκεύουν το σιτάρι, αφού αγοράσουν όλοι 
μαζί και τους συμβούλευε να μην ανεβάζουν τις τιμές 
ανταγωνιζόμενοι μεταξύ τους… 

Οι κρυφά συνεταιρισμένοι κερδοσκόποι σιτοπώλες είχαν 
ιδρύσει, με τον τρόπο αυτό, ένα συντεχνιακό σωματείο για να 
ρυθμίζουν τις τιμές… Αφού πουλούσαν στην αρχή στην ίδια τιμή, 
προκαλούσαν τεχνητή έλλειψη και συνεπώς μεγάλη ζήτηση, με 
αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών… Με τον τρόπο αυτό, έδειχναν 
πως αγόραζαν το σιτάρι από τους σιτέμπορους (εισαγωγείς) 
ακριβότερα και κέρδιζαν ανά μέδιμνο μία δραχμή αντί έναν οβολό… 
Το κέρδος ήταν εξαπλάσιο και η κερδοσκοπία ασύδοτη κι 
εγκληματική… Άκουσε πως το περιγράφει ο Λυσίας!.. Εξαπατούσαν 
οι κατηγορούμενοι τον κόσμο διότι «της αυτής τιμής πολλάς ημέρας 
πωλούντας, έως ο συνεωνημένος αυτούς επέλιπε. Νυν δ’ ενίοτε της 
αυτής ημέρας επώλουν δραχμή τιμιώτερον, ώσπερ κατά μέδιμνον 
συνωνούμενοι»… 

Όπως βλέπεις εγγονέ μου και τότε λειτουργούσε και ήταν 
γνωστός ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης… Είναι ο ίδιος 
νόμος που, είκοσι αιώνες αργότερα, οι Αγγλοσάξονες οικονομολόγοι, 
διακήρυξαν πως ανακάλυψαν, ως φωστήρες, τον τρόπο λειτουργίας 
του στην Αγορά… Όπως, επίσης, και ο Κοπέρνικος ανακάλυψε ότι ο 
ήλιος αποτελεί το κέντρο του πλανητικού μας συστήματος, όταν δυο 
χιλιετηρίδες πριν το είχε περιγράψει με λεπτομέρειες ο Αρίσταρχος ο 
Σάμιος, σε έργο του που βρισκόταν στη Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας… Οι κομπίνες κι οι απάτες πάνε σύννεφο! 

Ε: Και τι έγινε μετά; 
Π: Ως κατήγορος και πάλι ο Λυσίας στην Ηλιαία, ζήτησε κι 

αυτός να τιμωρηθούν αυστηρά οι κερδοσκόποι, λέγοντας στους 
δικαστές πως, «εάν δ’ αζημίους αφήτε, πολλήν άδειαν αυτοίς 
εψηφισμένοι έσεσθαι ποιείν ό,τι αν βούλωνται»… Αν τους αφήσετε 
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ατιμώρητους, θα έχετε αποφασίσει να κάνουν με άνεση και φυσικά 
νόμιμα, ότι θέλουν… 

Σ’ άλλο σημείο του λόγου του ο κατήγορος λέει στους δικαστές 
πως, παίζονται τόσο μεγάλα συμφέροντα σ’ αυτό το εμπόριο 
δημητριακών, ώστε πολλοί προτιμούν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους 
κάθε μέρα, παρά να πάψουν να αισχροκερδούν… «Και ούτω μεγάλα 
εξ αυτής ωφελούνται, ώστε μάλλον αιρούνται καθ’ εκάστην ημέραν 
περί της ψυχής κινδυνεύειν ή παύεσθαι παρ’ υμών αδίκως 
κερδαίνοντες». 

Όταν, παιδί μου, δεν υπάρχουν αυστηροί νόμοι αλλά και ούτε 
εφαρμόζονται, τότε οι κερδοσκόποι «ποιούν ό,τι αν βούλωνται»… Και 
σήμερα ο έμπορος αγοράζει το σιτάρι από τον παραγωγό δεκαπέντε 
λεπτά και το πουλά, ως ψωμί δυο ή τρία Ευρώ…  
        Ε: Εγώ, παππού, αγόρασα κριτσίνια απ’ το διπλανό φούρνο και 
πλήρωσα οκτώμισι Ευρώ το κιλό… Τι έχουν μέσα τα κριτσίνια; 
Παντεσπάνι; 

Π: Καλή η ερώτησή σου, που θυμίζει λίγο την απορία της 
Μαρίας Αντουανέτας, κατά την προεπαναστατική περίοδο της 
Γαλλικής Επανάστασης… Τι έχουν μέσα τα κριτσίνια; Ζυμωμένο και 
ψημένο αλεύρι, με πασπαλισμένο το πάμφθηνο σουσάμι… Πώς τα 
δεκαπέντε λεπτά του παραγωγού γίνονται, ως δια μαγείας οκτώμισι 
Ευρώ; Πού είναι οι Σιτοφύλακες της Αρχαίας Αθηναϊκής ∆ημοκρατίας, 
για να συλλάβουν τον κάθε απατεώνα Άνυτο και να τον τιμωρήσουν 
παραδειγματικά; 

Ε: Τον τιμώρησαν αυστηρά; 
Π: Και αυτός και οι άλλοι συνεργοί του «στο έγκλημα κατά του 

λαού», καταδικάστηκαν σε θάνατο… Αυτή ήταν η Αρχαία 
∆ημοκρατία… Οι εκλεγμένοι πολίτες στη Βουλή, ως δικαστές πλέον, 
έπαιρναν αποφάσεις με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της 
πατρίδας και του λαού, από τον οποιονδήποτε «Άτιμο», που θα 
επιχειρούσε να πλουτίσει ή να καταστεί όργανο ξένων συμφε-
ρόντων… 

Ε: Σε θάνατο! Καταδικάστηκαν σε θάνατο; 
Π: Μάλιστα! Ας μην κρίνουμε τα κοινωνικά και πολιτικά ήθη 

άλλων εποχών, με τα σημερινά κριτήρια… Παράδειγμα! Σήμερα δεν 
υπάρχουν δούλοι, με τη νόμιμη έννοια της λέξης, γιατί με διαφορετική 
ευρύτερη έννοια υπάρχει και σήμερα η δουλεία, με άλλη μορφή… 
Του αφεντικού και του υπαλλήλου του, της οικοδέσποινας με την 
υπηρέτρια, του πλούσιου με τον φτωχό, του αξιωματικού με το 
στρατιώτη… Η νόμιμη δουλεία θεωρείται και είναι πραγματικά 
βάρβαρη κατάσταση… Όμως, παλαιότερα, από τότε που στήθηκε ο 
κόσμος και ως πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν από το τέλος του 
18ου αιώνα, θεωρούνταν μια φυσιολογική κατάσταση διάκρισης των 
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κοινωνικών τάξεων… Γι’ αυτό το λόγο, μέσα σ’ έναν τέτοιο κόσμο 
κοινωνικών ανισοτήτων, η ∆ημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, αποτελεί 
ένα από τα πιο ουσιώδη πνευματικά δημιουργήματα της 
Ανθρωπότητας… Ήταν ένα ισορροπημένο αλλά άτεγκτο πολίτευμα, 
για οποιασδήποτε μορφής παράβαση ή έγκλημα, που θα μπορούσε 
να το αποσταθεροποιήσει… Θα χρησιμοποιήσω έναν σύγχρονο και 
πιο περιεκτικό σε περιεχόμενο όρο… Κανένας δεν μπορούσε, χωρίς 
το φόβο μιας ανελέητης τιμωρίας, να  απειλήσει το πολίτευμα, να 
αδιαφορήσει για την πατρίδα, ως έννοια του κοινωνικού συνόλου και 
να διαπράξει απάτες και οικονομικά εγκλήματα, τα οποία έβλαπταν το 
λαό… Συνεπώς, στην ερώτησή σου τι θα ‘κανα αν για μια μέρα 
γινόμουν πρωθυπουργός και θα κυβερνούσα αυτή τη χώρα για λίγες 
ώρες, θα σου απαντούσα: Θα επανέφερα το πνεύμα της Αρχαίας 
Ελληνικής ∆ημοκρατίας, με την αυστηρή, την άτεγκτη νομοθεσία της, 
προσαρμοσμένη στα σημερινά ανθρωπιστικά ιδεώδη και την επιείκεια 
για τις συγγνωστές και χωρίς δόλο παράνομες πράξεις των 
πολιτών… 

Σήμερα, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλάμε για 
παραδειγματικές εκτελέσεις, όπως στην περίπτωση των Σιτοπωλών 
της Αθήνας, αλλά είναι κοινωνικά αποδεκτή μια τιμωρία του 
κερδοσκόπου στο δεκαπλάσιο του παράνομου κέρδους… Αν το 
τυροκόμος, για τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο, αντί για πενήντα 
χιλιάδες πρόστιμο, πλήρωνε πενήντα εκατομμύρια, πόσοι τυροκόμοι 
θα τολμούσαν να διαπράξουν μελλοντικά την ίδια παράνομη αλλά και 
επικίνδυνη, πολλές φορές, πράξη με συνέπειες στην υγεία των 
πολιτών / καταναλωτών; 

Ε: ∆εν είναι μόνο οι κερδοσκόποι! Βουλιάξαμε στην 
παρανομία… Από τον υπάλληλο της Εφορίας, της Πολεοδομίας και 
ως το γιατρό με το «φακελάκι», βλέπουμε την ίδια κατάντια και το ίδιο 
πνεύμα διαφθοράς… 

Π: Αυτοί είναι οι λίγοι με τις κομματικές και συνδικαλιστικές 
διασυνδέσεις τους, όπως σου εξήγησα, ήδη, με περισσότερες 
λεπτομέρειες… Το πρόβλημα είναι το γενικότερο πνεύμα 
ατιμωρησίας όσων βλάπτουν την πατρίδα… Ας μην ξεχνούμε πως η 
μεγαλύτερη «Ατιμία» διαπράχθηκε στη χώρα μας, στο τέλος του 
περασμένου, του 20ου αιώνα, όταν ψηφίστηκε ο Νόμος περί Ευθύνης 
Υπουργών. Το σωστό θα ήταν να μιλάμε περί Ανευθυνότητας 
Υπουργών. Ο Νόμος αυτός ψηφίστηκε όχι μόνο για να συγκαλύψει 
προγενέστερα οικονομικά εγκλήματα, αλλά και έδωσε το «πράσινο 
φως» για τους ηγέτες / κλέφτες που ασκούσαν εξουσία από τον μικρό 
∆ήμο ή Κοινότητα και ως τα ανώτατα κλιμάκια των Κυβερνήσεων. 
Είναι ακόμα και σήμερα ένας νόμος, ο οποίος ισχύει και θα μπορούσε 
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επίσημα να αναγραφεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως 
«Κλεφτονόμος». 

Ε: Με λίγα λόγια, παππού, δεν πιστεύεις πως σήμερα έχουμε 
πραγματική ∆ημοκρατία! 

Π: Όχι μόνο εμείς… Σ’ όλο σχεδόν τον κόσμο οι δημοκρατίες 
είναι είτε μπανανοδημοκρατίες, είτε δημοκρατίες των λόμπις, κατά την 
έκφραση του Πολ Σάμουελσον… Κάποια μικρή εξαίρεση μπορεί να 
γίνει, όπως είπαμε, για την Ελβετία, όπου υπάρχουν ψήγματα της 
Άμεσης Αρχαίας Ελληνικής ∆ημοκρατίας… Στη θεωρούμενη κοιτίδα 
της ∆ημοκρατίας, στη χώρα μας, αυτό το είδος της αληθινής 
έκφρασης του λαού είναι τόσο σπάνιο, ώστε οι κυβερνήσεις το 
θυμούνται, χωρίς υπερβολή, κάθε μισό αιώνα. Η συμμετοχή των 
πολιτών στις δομές εξουσίας είναι προϋπόθεση για τη σωστή 
λειτουργία της αληθινής δημοκρατίας. Το δημοψήφισμα, για 
οποιοδήποτε σοβαρό κοινωνικό ή εθνικό θέμα, θα τίθεται από μια 
μικρή πλειοψηφία πολιτών ή κομμάτων και θα πρέπει ν’ αποτελεί το 
πιο αξιόπιστο μέσον έκφρασης της λαϊκής βούλησης… Μιας 
αυθεντικής βούλησης που θα κυριαρχεί στα πλαίσια όλων των 
θεσμικών οργάνων κρατικής διοίκησης, από τον μικρό ∆ήμο ή την 
Κοινότητα και ως την Περιφέρεια και ολόκληρη την Επικράτεια. 

Ε: Τι είδους συμμετοχή; Και τώρα οι πολίτες συμμετέχουν στις 
εκλογές ηγετών, συνδικαλιστών, συμβουλίων… 

Π: Στάσου, στάσου αγόρι μου! ∆εν μιλώ για βουλευτικές ή 
συνδικαλιστικές εκλογές, που γίνονται με κομματικούς φανατισμούς 
και προπαγανδιστικούς μηχανισμούς… Χρειάζονται βασικές αλλαγές 
σε δομές εξουσίας που διαστρέφουν και αλλοιώνουν τις λειτουργίες 
ενός δημοκρατικού κράτους… 

∆εν μπορούμε ν’ αναφερθούμε σ’ όλες αυτές τις δομές, γιατί θα 
έπρεπε να συζητάμε ένα μήνα χωρίς διακοπή… Ας μιλήσουμε για 
κάποιες απ’ αυτές, για να σχηματίσεις μια γενική εικόνα των 
παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν… 

Πρώτα πρώτα ας θίξουμε το θέμα των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και ειδικότερα της τηλεόρασης, που έχει καταστεί το 
αποτελεσματικότερο μέσο παραπληροφόρησης και κατευθυνόμενης 
καθοδήγησης των λαών.  

Όπως σου έχω επισημάνει, σήμερα ελέγχονται σχεδόν 
απόλυτα από πολυεθνικές μεγαθήρια ή μεγαλοκεφαλαιούχους των 
τραπεζών, του εμπορίου, των κατασκευών, της ναυτιλίας και βάλε… 
Θα ‘πρεπε τα Μ.Μ.Ε. να ελέγχονται αποκλειστικά από επαγγελματίες 
δημοσιογράφους, αναγνωρισμένους από το ή τα επαγγελματικά 
σωματεία τους. 

Όλοι τους, δεν θα ‘πρεπε να ‘ναι κομματικά στελέχη ή να 
συμμετέχουν σε κυβερνητικά πόστα, αλλά να είναι μόνο μέλη της 
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εταιρείας του αντίστοιχου μέσου ενημέρωσης (τηλεοπτικού σταθμού ή 
εφημερίδας), στην οποία θα έχουν μετοχές. Οι μετοχές, σε ορισμένο 
ανώτατο ποσοστό, θα ήταν δυνατόν ν’ αγοραστούν μόνο από 
δημοσιογράφους, οι οποίοι θα υποχρεούνται να τις πουλούν αν 
αλλάξουν επάγγελμα ή συνταξιοδοτηθούν. Για τους νέους 
δημοσιογράφους θα χρηματοδοτείται, ένα κατώτατο όριο μετοχών, 
από το κράτος, με υποχρέωση εξόφλησής τους σε μηνιαίες ή 
εξαμηνιαίες δόσεις. 

Αν κάποια κόμματα θέλουν να έχουν κομματική εφημερίδα, 
αυτό θα αναφέρεται κάτω από τον τίτλο της εφημερίδας και στην 
περίπτωση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής του προσωπικού, 
το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει την εταιρική του μερίδα στο νέο 
Μ.Μ.Ε. 

∆ε λέω πως αυτά που προτείνω είναι η τέλεια και ιδανική λύση 
για την αυτονομία των Μ.Μ.Ε. Είναι μια πρόχειρη παράθεση ιδεών, 
που θα μπορούσε να μελετηθεί και να ολοκληρωθεί από αξιόλογους 
δημοσιογράφους, με εμπειρία και γνώσεις του δημοσιογραφικού 
χώρου. Πάντως, με αφεντικά στα Μ.Μ.Ε. τύπου Μέρντοχ, η τηλεόρα-
ση και οι εφημερίδες θ’ αποτελούν πάντα το προπύργιο μιας γκεμπε-
λικής ή σταλινικής ενημέρωσης των πολιτών, με το απατηλό 
προκάλυμμα της ∆ημοκρατίας και της, δήθεν, ελευθερίας του Τύπου.  

Ε: Βλέπω πως σ’ απασχολεί πολύ ο κομματισμός και η 
συναλλαγή των δημοσιογράφων με την εκάστοτε κυβέρνηση… 

Π: Αυτό δεν αφορά μόνο στους δημοσιογράφους… Όλοι όσοι 
ασκούν έλεγχο στην κρατική μηχανή και στο λαό, θα πρέπει να 
βελτιώνουν την επαγγελματική τους θέση αξιοκρατικά… ∆εν πρέπει 
ν’ ανήκουν κομματικά στην εκάστοτε κυβέρνηση… ∆εν πρέπει να 
είναι μέλη οποιουδήποτε κόμματος… Γι’ αυτό, ο Υπουργός ∆ικαιο-
σύνης θα πρέπει να προέρχεται, πάντα κι από όλες τις κυβερνήσεις, 
από τα ανώτατα και ακομμάτιστα κλιμάκια της ∆ικαστικής Αρχής… Γι’ 
αυτό, οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων και οι υφυπουργοί θα 
‘πρεπε να είναι υπάλληλοι καριέρας του υπουργείου τους, αλλά και γι’ 
αυτό οι σύμβουλοι και τα κάθε είδους στελέχη του δημοσίου τομέα, 
θα πρέπει να κρίνονται από την εμπειρία και τις δικές τους γνώσεις… 
Λέγοντας γνώσεις εννοώ φυσικά τις δικές τους επιστημονικές 
εργασίες – και όχι τις κλεμμένες – πάνω στον τομέα της εξειδίκευσής 
τους… Είναι ανεπίτρεπτο ένας πολιτικός μηχανικός να γίνεται 
υπουργός οικονομικών ή υπουργός υγείας κι ένας γιατρός υπουργός 
γεωργίας… Πρόκειται για δημοκρατική ιλαροτραγωδία ανειδίκευτων 
πολιτικάντηδων!  

Ε: Και μ’ αυτό τον τρόπο πιστεύεις πως μπορεί το κράτος να 
λειτουργήσει σωστά; 
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Π: Αν όχι τέλεια, πάντως καλύτερα… Και κάτι άλλο! Αν 
μπορούσε να ιδρυθεί μόνο μια Ανεξάρτητη Αρχή (γιατί πολλές άλλες, 
όπως επίσης και οι περισσότερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
είναι κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα «Σωματεία») θα μπορούσε να 
προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα, για να ξεκαθαρίσει η 
«Κόπρος του Αυγεία». Προϋπόθεση: Τα μέλη αυτής της Αρχής να 
εκλέγονται από ενιαίο (όχι κομματικό) ψηφοδέλτιο, από τις τοπικές 
κοινωνίες, με βασικό προσόν την εντιμότητα και την ηθική υπόσταση 
του υποψηφίου… Και φυσικά να είναι τελείως αδέσμευτα από την 
κυβερνητική εξουσία και να παρακολουθούνται οι αλλαγές στην 
περιουσιακή τους κατάσταση κατά τη διάρκεια της θητείας τους… 

Ε: Και τι θα κάνει, παππού, αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή; Πώς θα 
ονομάζεται; 

Π: Συνήθως σε τέτοιες Αρχές ή Σωματεία βάζουν τα αρχικά 
γράμματα του λογότυπου… Εγώ θα την ονόμαζα ΠΥΕ∆Η… 

Ε: ΠΥΕ∆Η! Τι σημαίνει αυτό; 
Π: «Πατριωτική Υπηρεσία Έρευνας ∆ιεφθαρμένων Ηγετών»… 

Μια υπηρεσία με τη συμμετοχή, μετά από κλήρωση και δικαστών, η 
οποία θα διερευνούσε, επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, για 
απόλυτη εξακρίβωση (με δικαστική προστασία) της διεφθαρμένης και 
ανέντιμης συμπεριφοράς οποιουδήποτε στελέχους της κρατικής 
μηχανής… Όλοι θα κρίνονται και θα ελέγχονται! Από το δήμαρχο της 
μικρής επαρχιακής πόλης και ως τον πρόεδρο της δημοκρατίας… Και 
όλοι θα τιμωρούνται… Και μάλιστα, για να θυμηθούμε και λίγο την 
«Αθηναίων Πολιτεία» και το Σόλωνα, να υφίσταται η τιμωρία της 
δήμευσης περιουσίας, διακοπής σύνταξης και άρσης του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προπαντός, εκτός από τις ποινικές 
ευθύνες, να δημοσιεύονται τα ονόματα των ενόχων στο διαδίκτυο για 
να μαθαίνει όλος ο κόσμος ποιοι είναι οι Άτιμοι… Τα παραμύθια της 
Αρχής Προσωπικών ∆εδομένων, με τα οποία καλύπτονται οι 
κακούργοι, οι διεφθαρμένοι, οι φοροφυγάδες και οι δωροδοκούμενοι 
πολιτικοί, τα αφήνουμε για τους κερδοσκόπους και τους άλλους, 
δήθεν, νεοφιλελεύθερους και αμειβόμενους εραστές της 
παγκοσμιοποίησης. 

Είδες παλικάρι μου, τι αλλόκοτα και παράξενα πράγματα θα 
έκανα αν, κατά λάθος, γινόμουν για μια μέρα πρωθυπουργός; 
Φαντάσου να σου έλεγα και πόσα άλλα τέτοια έχω στο μυαλό μου!.. 
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XVIII.  Νουθεσίες και συμπεράσματα 
 
Ε: Παππού, σ’ άκουσα με μεγάλη προσοχή και έμαθα πολλά 

που ούτε τα ήξερα αλλά ούτε και τα φανταζόμουν. Η Ελλάδα σήμερα, 
στο τέλος του 2010, βρίσκεται σε μια απ’ τις δυσκολότερες στιγμές 
της ιστορίας της… Τι θα πρέπει να κάνουμε; Τι μας επιφυλάσσει το 
μέλλον; Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους; 

Π: Ο τόπος ξεπέρασε παλαιότερα κι άλλες ακόμα πιο δύσκολες 
καταστάσεις. Όμως, οι κίνδυνοι προέρχονται από την αλλοίωση του 
πατριωτικού φρονήματος των πολιτών / καταναλωτών και την 
εξαχρείωση της ελληνικής κοινωνίας, μέσα σ’ ένα σύστημα 
κερδοσκοπικών μηχανισμών και απληστίας. Έχουν διαβρωθεί ακόμα 
και επαγγελματικές ομάδες, όπως π.χ. των δικαστικών, των γιατρών, 
του στρατού ή των ιερωμένων, που κάποτε θεωρούνταν ότι 
ασκούσαν ύψιστο ανθρωπιστικό εθνικό και κοινωνικό λειτούργημα. 
Τα Μ.Μ.Ε. αντικατέστησαν, σχεδόν, την εξουσία που διαχειρίζονταν 
τα όργανα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Οι τραπεζίτες 
κατευθύνουν και δίνουν εντολές στους υπουργούς. Οι χρηματιστές (οι 
χαρτοπαίκτες της οικονομίας) αντικατέστησαν την οικονομική πολιτική 
των κρατών. Ο κόσμος έφτασε στο χείλος του γκρεμού και του χάους. 
Είναι μια περίοδος, σαν αυτή της απελπισίας και της απόγνωσης 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Κέινς, με κάποια αδιόρατη 
ιερόσυλη επίκληση, είχε εκλιπαρήσει το Θεό «να μη στείλει το γιο του, 
γιατί δεν ήταν καιρός για παιδιαρίσματα. Θα ‘πρεπε να κατεβεί ο ίδιος 
αυτοπροσώπως» για να βγάλει την ανθρωπότητα από την τραγική 
θέση στην οποία, τότε, βρισκόταν. Μήπως το ίδιο δεν ισχύει και 
σήμερα; 

Θα πρέπει εσείς οι νέοι ν’ αντισταθείτε στους κομματικούς 
κράχτες, για να μη μεταβληθείτε σε οπαδούς και σε κρετίνους 
υπηκόους. Μόνο έτσι θα μείνετε συνειδητοποιημένοι πολίτες και θα 
μπορείτε να κρίνετε τους ηγέτες με μοναδικό κίνητρο, την προστασία 
και την ευμάρεια της πατρίδας. Γιατί όπου χάθηκε η πατρίδα, δεν 
υπάρχει πια ελπίδα κι αξιοπρέπεια. Ρωτήστε γι’ αυτό και τους 
Εβραίους των παλαιότερων γενεών και τους Παλαιστίνιους της 
νεότερης εποχής. Ρωτήστε εμάς τους παλιούς που ζήσαμε κάτω από 
μπότα κατακτητή. Τότε μόνο καταλαβαίνεις πραγματικά τι είναι 
Πατρίδα και τι Ελευθερία! 

Ε: Μπορεί να διορθωθεί μια τέτοια ξεχαρβαλωμένη κρατική 
μηχανή; Μπορεί ν’ αλλάξει η νοοτροπία της μίζας και της εθνικής 
υποτέλειας; 

Π: Μπορεί! Όλα είναι δυνατά! Ίσως χρειαστούν χρόνος και 
θυσίες… Όμως πάντα, μετά από ένα ισχυρό σοκ όπως το τωρινό, οι 
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πολίτες συνέρχονται με πιο ξεκάθαρο μυαλό… Θα πρέπει εσείς οι 
νέοι ν’ αναζητήστε τους καθαρούς δρόμους μιας οποιασδήποτε 
ειρηνικής κομματικής ιδεολογίας, αλλά με μοναδικό στόχο το γενικό 
καλό… Να σκέφτεστε, όπως είπε ο Περικλής, πριν από 2.500 
περίπου χρόνια, στον Επιτάφιο λόγο του: 

«Εξαναγκάσαμε κάθε στεριά και θάλασσα ν’ ανοίξει διάβα στην 
τόλμη μας και στήσαμε παντού αθάνατα μνημεία, μαζί για τις επιτυχίες 
και τις αποτυχίες μας…..(…).. ∆εν είμαστε γι’ αυτό λιγότερο 
κατατοπισμένοι στα πολιτικά, γιατί μονάχα εμείς θεωρούμε αυτόν που 
δεν παίρνει μέρος στα κοινά όχι ως φιλήσυχο αλλά ως Άχρηστο». 

Όπως βλέπεις αγαπητέ εγγονέ μου, ο πολίτης πρέπει να 
συμμετέχει, να ενημερώνεται, να προτείνει και να κρίνει, αλλά και να 
αξιολογεί όχι μόνο τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες. Ο πολίτης δεν 
θα πρέπει να θεωρείται Άχρηστος για την πατρίδα του. 

Ε: Παππού, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση… Μου είπες 
κάποτε πως το 1981 ψήφισες το σοσιαλιστικό κόμμα. Από όσα μου 
λες τώρα άρχισα ν’ αμφιβάλω αν είσαι κομματικά ενταγμένος στο 
σοσιαλιστικό κίνημα… Τι είσαι; Αριστερός ή ∆εξιός; Σοσιαλιστής ή 
Φιλελεύθερος της Λαϊκής ∆εξιάς; 

Π: Καλά κάνεις κι αμφιβάλλεις… Απ’ τα νιάτα μου δεν 
εντάχθηκα ποτέ σε κανένα κόμμα, εκτός απ’ το «Ελληνικό»… Μ’ αυτό 
το κόμμα μπορείς να είσαι και ∆εξιός και Αριστερός… Και 
Σοσιαλιστής και Φιλελεύθερος… Είχα κατατάξει τον εαυτό μου σ’ 
αυτή την παράξενη κατηγορία ψηφοφόρων… Ένας γάλλος 
οικονομολόγος διατύπωσε τις ίδιες ακριβώς απόψεις… Την είδηση τη 
διάβασα πριν από λίγες μέρες σε γαλλική εφημερίδα… 

Ε: Υπήρχε παλαιότερα «Ελληνικό Κόμμα»; 
Π: Υπήρχε και θα υπάρχει. Είναι μια καθαρή ιδεολογία που μας 

επιβάλλει ν’ αξιολογούμε τους πολιτικούς ηγέτες, όχι από το τι λένε 
και σε ποια ιδεολογία ανήκουν, αλλά τι πράττουν για το λαό και το 
έθνος… Θα σου απαντήσω πιο ξεκάθαρα επαναλαμβάνοντας τα 
λόγια του Μορίς Αλέ. Είναι ο Γάλλος οικονομολόγος που σου 
ανέφερα πριν λίγο. Πήρε το βραβείο Νόμπελ του 1988 και πέθανε 
πριν από μερικές βδομάδες. Όταν οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας 
«La Tribune» του έκαναν κάποτε παρόμοια ερώτηση, τους απάντησε 
πως είναι Φιλελεύθερος και Σοσιαλιστής και επανέλαβε την εξής 
φράση ενός Γάλλου ιερωμένου, ο οποίος έλαβε μέρος στο 
επαναστατικό κίνημα του Παρισιού, το 1848: 

«Μεταξύ του ∆υνατού και του Αδύνατου, του Πλούσιου και του 
Φτωχού, του Αφέντη και του Υπηρέτη, υπάρχει η Ελευθερία που 
καταδυναστεύει και ο Νόμος που απελευθερώνει». 

Μόνο με την εξισορρόπηση της Ελευθερίας και του Νόμου, 
αποφεύγουμε την αναρχία και ασυδοσία της Ελευθερίας και την 
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καταπίεση και σκληρότητα του Νόμου. Μόνον έτσι μπορείς να 
σκέφτεσαι σαν «Αριστερός ή ∆εξιός» επιλέγοντας από τις ιδεολογίες 
ότι ωφελεί την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο… Ότι ωφελεί τον 
Άνθρωπο και την κοινωνία… Ότι είναι ηθικό και έντιμο. Με λίγα λόγια, 
εκτός από τις ακραίες πολιτικές ομάδες της Αριστεράς ή ∆εξιάς με 
ολοκληρωτική ιδεολογία, δεν έχω κανένα δισταγμό να ψηφίσω 
οποιοδήποτε κόμμα που πιστεύω πως μπορεί να ωφελήσει την 
πατρίδα… 

Ποτέ δεν υπήρξα φανατικός οπαδός κόμματος για να 
χειροκροτώ όταν κάποια κομματόσκυλα κάνουν το σινιάλο… ∆εν είχα 
ποτέ την πρόθεση να μπω αυτοβούλως στον ακατέργαστο πολτό 
μιας μάζας για να με χρησιμοποιήσουν στη βιομηχανία κατασκευής 
υπηκόων και οπαδών, κατά τον παραφρασμένο χαρακτηρισμό του 
Νόαμ Τσόμσκι. Θέλω να είμαι ελεύθερος να κρίνω, για να μπορώ να 
ασκώ τα καθήκοντά μου ως πολίτης, με καθαρή συνείδηση. 

Ε: Εμείς οι νέοι που είδαμε να γκρεμίζονται ξαφνικά στα πόδια 
μας, ότι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε αμετάβλητα και δεδομένα, πώς 
μπορούμε να πορευτούμε χωρίς φοβίες και συμπλέγματα, σ’ ένα 
κόσμο που αλλάζει τόσο δραματικά προς το χειρότερο;.. Με ποια 
ιδεολογία, ποια ιδανικά, ποιες ελπίδες θα οραματισθούμε για να 
φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο; Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; 

Π: Θα σου επαναλάβω τη φράση απ’ τον Επιτάφιο Λόγο: 
«Εξαναγκάστε κάθε στεριά και θάλασσα ν’ ανοίξει διάβα στην τόλμη 
σας». Εσείς οι νέοι!.. Η δύναμη και η ελπίδα του έθνους!.. Σηκώστε το 
κεφάλι ψηλά και προχωρήστε, χωρίς να κοιτάξετε πίσω στο βούρκο 
και στη μπόχα. Και σε σένα παιδί μου, αγαπημένε μου εγγονέ, θα 
σου δώσω τις εξής συμβουλές ως παρακαταθήκη για την μελλοντική 
πορεία σου ως πολίτη αυτής της χώρας: 

‐ Αν κάποιοι οπαδοί ολοκληρωτικών αντιλήψεων σε 
κατηγορήσουν  ως ∆ημοκράτη, τόλμησε να το επιβεβαιώσεις 
λέγοντας: Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν κάποιος σε κατηγορήσει ως Κομμουνιστή, γιατί θα 
πιστεύεις στη δίκαιη διανομή του πλούτου, μη διστάσεις ν’ 
απαντήσεις: Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν σε βρίσουν και σ’ αποκαλέσουν Φασίστα, γιατί αγαπάς την 
πατρίδα σου, ν’ απαντήσεις αντρίκια: Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν σε αποκαλέσουν περιφρονητικά Σοσιαλιστή, γιατί θ’ 
αγωνίζεσαι για μια δημοκρατική, ανθρώπινη και ευημερούσα 
κοινωνία, τότε να ομολογήσεις: Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν σε θεωρήσουν ∆εξιό Κεφαλαιοκράτη γιατί διαχειρίζεσαι, 
ως συνετός οικογενειάρχης, τα χρήματα που τυχόν σου περισσεύουν, 
να φωνάξεις: Ναι, είμαι!.. 
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‐ Αν σ’ αποκαλέσουν σκληρόκαρδο Ρατσιστή γιατί δεν 
επιδεικνύεις οίκτο σ’ αδίστακτους φονιάδες και κλέφτες, που δεν 
υπολογίζουν την πολύτιμη ανθρώπινη ζωή, τότε ν’ απαντήσεις: Ναι, 
είμαι!.. 

‐ Αν σε χαρακτηρίσουν Ασυμβίβαστο κι ανυποχώρητο σε 
θέματα απόλυτης εφαρμογής των Νόμων, τότε να βροντοφωνάξεις: 
Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν κάποιοι αετονύχηδες ρουσφετολόγοι σε κατηγορήσουν ως 
υπερβολικά έντιμο κι Αγαθό, γιατί δεν φροντίζεις μόνο το προσωπικό 
σου αλλά και το κοινωνικό συμφέρον, τότε μη διστάσεις ν’ 
απαντήσεις: Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν οι φανατικοί σε κατηγορήσουν ως δειλό Ειρηνόφιλο, γιατί 
αγωνίζεσαι ν’ αποτρέψεις έναν πόλεμο και να παγιώσεις μια έντιμη 
ειρήνη, μη φοβηθείς να διακηρύξεις θαρρετά: Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν σε υποτιμήσουν καγχάζοντας, γιατί θαυμάζεις τον Γκάντι και 
τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κι είσαι στρατευμένος μαχητής της «Μη 
Βίας», μη διστάσεις ν’ απαντήσεις: Ναι, είμαι!.. 

‐ Αν δεχθείς μομφή απ’ τους φίλους σου πως είσαι μόνο ένας 
ευπρεπής φίλαθλος κι όχι φανατικός οπαδός της ομάδας σας, μη 
πολυσκεφθείς ν’ απαντήσεις: Ναι, είμαι!.. 

‐ Τέλος, να θυμάσαι πάντα τα λόγια ενός άξιου ηγέτη, του 
Περικλή και τους Νόμους ενός έντιμου και σοφού νομοθέτη, του 
Σόλωνα, για να μη θεωρήσεις ποτέ, μα ποτέ, τον εαυτό σου ως έναν 
«Άχρηστο και Άτιμο» πολίτη αυτής της χώρας. 
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            Ο Έλληνας 
 

Η διαχρονική διερεύνηση του χαρακτήρα, της προ-
σωπικότητας, των ελαττωμάτων και των προτερημάτων 
του.  

 
 
 

Τα χαρακτηριστικά ενός λαού στο πέρασμα των αιώνων, οι 
αρετές και τα ελαττώματά του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά 
του διαμορφώνονται, κυρίως, από τη λεγόμενη πνευματική και 
πολιτική ηγεσία του πάνω στη βάση μιας μακραίωνης πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Αυτοί οι ηγήτορες των λαών έχουν τη δυνατότητα, με 
την πειθώ των διανοουμένων και τη δύναμη της κρατικής εξουσίας να 
επιλέξουν και να αναδείξουν είτε αρετές είτε ελαττώματα και να 
διαμορφώσουν νεότερες γενιές καλύτερες ή χειρότερες απ’ τις παλιές. 

∆υστυχώς στην Ελλάδα, τη γενέτειρα των μεγαλύτερων φιλοσό-
φων του κόσμου, τα πρότυπα που επιλέχτηκαν από τους ηγήτορες 
για να διαμορφώσουν το χαρακτήρα των επόμενων γενεών, 
αποτελούσαν κακέκτυπα ενός πολιτικά και κοινωνικά απαξιωτικού 
συστήματος ατομολατρείας, χωρίς σεβασμό και ενδιαφέρον για το 
κοινωνικό σύνολο. Αντί για τον ∆ίκαιο Αριστείδη προβλήθηκαν 
ιστορικές μορφές, σαν του Αλκιβιάδη ή του ∆ημοσθένη, όπου η 
αναμφισβήτητη ευφυΐα χρησιμοποιήθηκε για ατομικό όφελος και με 
επιζήμιες επιπτώσεις στην κοινωνία και την πατρίδα. ∆εν δίστασαν 
να σκοτώσουν το Σωκράτη αλλά και να προωθήσουν σε ύπατα 
αξιώματα δημαγωγούς, σαν τον Κλέωνα, που τους οδήγησαν στο 
βάραθρο. Όμως και στη νεότερη ιστορία μας, αυτή η ίδια ηγεσία του 
λαού, δεν δίστασε ν’αποσιωπήσει την τεράστια προσφορά αγνών 
αγωνιστών  όπως π.χ. του ∆. Υψηλάντη, του Εμμανουήλ Παπά ή του 
Νικηταρά, αλλά χάρισε αφειδώς ύμνους σε μοιραίους για τον 
ελληνισμό μεγαλοφυείς τυχοδιώκτες και δημαγωγούς, σαν το 
Μαυροκορδάτο, το Νέγρη ή τον Κωλέττη. 

‘Έτσι, σιγά-σιγά, στο πέρασμα των αιώνων, ο αναμφισβήτητα 
οξυδερκής και ταλαντούχος μέσος Έλληνας διαμόρφωσε έναν 
αλαζονικό ατομοκεντρικό χαρακτήρα. Ποτέ δεν μπόρεσε, εξαιτίας 
αυτής της εσφαλμένης προβολής κακέκτυπων προτύπων, να 
εξισορροπήσει το ατομικό με το κοινωνικό συμφέρον, μέσα στα 
πλαίσια μιας πατρίδας ή ενός έθνους. Ό δημαγωγός, ο καταφερτζής, 
ο απατεώνας, ο φοροφυγάς, ο τσαρλατάνος ή ο «φακελάκιας» είναι 
οι έξυπνοι για τους οποίους ο θαυμασμός και η ατιμωρησία είναι 
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αποδεκτά και δεδομένα. Η κατ’ ευφημισμόν λεγόμενη πνευματική 
ηγεσία μπήκε κι αυτή εσπευσμένα στο παιχνίδι του «συστήματος» 
εξιδανικεύοντας, με την πένα και το μικρόφωνο, τον χωρίς ηθικούς 
φραγμούς «τετραπέρατο απατεωνίσκο ελληναρά». 

Στα σημερινά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια 
αλληλεξάρτηση των λαών, η οποία διαπλέκεται με εθνικά, οικονομικά 
ή πολιτικά συμφέροντα σε μια συνεχώς μετακινούμενη διπλωματική 
σκακιέρα. Οι δεδομένοι και μόνιμοι «φίλοι» είναι τα μόνιμα κορόιδα 
που εισπράττουν συνεχώς τις καρπαζιές. Υπάρχουν συμμαχίες, 
συμφέροντα, πισώπλατα μαχαιρώματα από εχθρούς και φίλους και 
γενικά ένας ανταγωνισμός σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό 
επίπεδο, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια μορφή 
νέου και ύπουλου πολέμου.  

Σ’ αυτόν τον «χαμογελαστό πόλεμο» των διπλωματών και των 
οικονομικών κέντρων εξουσίας, τα άσπρα γίνονται μαύρα και οι 
απατεώνες στυλοβάτες εντιμότητας. Μήπως σ’ ένα τέτοιο 
ενορχηστρωμένο οικονομικό παιχνίδι των κερδοσκόπων της 
παγκοσμιοποίησης οι Γερμανοί δεν μας παρουσίασαν ως τους 
απατεώνες της ευρωπαϊκής οικογένειας; Ήταν μήπως μόνο η 
πρόκληση του περιοδικού Focus με την ασχημονούσα Αφροδίτη της 
Μήλου! Το κλίμα που δημιούργησε η καγκελάριος Μέρκελ ήταν 
αρκετό για να αντιμετωπίζονται, επί μήνες, ο έλληνας πρωθυπουργός 
και ο υπουργός των οικονομικών ως ζητιάνοι και λωποδύτες. Αυτή η 
συμπεριφορά, ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση του κάθε 
πολίτη, ήταν ένα φτύσιμο στο πρόσωπο όλων των Ελλήνων. 

∆εν είδαμε να γίνεται καλόπιστη αυστηρή κριτική μόνο στους 
έλληνες πολιτικούς για τις απαράδεκτες παραβιάσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας με τα λογιστικά τους τεχνάσματα. Στοχοποιήθηκε ο 
Έλληνας ως πολίτης ενός έθνους και ως Ευρωπαίος. Τα 
αγγλοσαξονικά και τα γερμανικά ΜΜΕ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
ασχολήθηκαν με συκοφαντικό ,τις περισσότερες φορές, τρόπο με τις 
συνήθειες, τα ήθη και την καθημερινή ζωή του Έλληνα πάντα σε μια 
αφανή σύγκριση με τα αντίστοιχα δικά τους «ιδανικά πρότυπα». 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα υπήρξε η αφορμή ώστε μαζί με τις 
δικαιολογημένες επισημάνσεις για την ανευθυνότητα των πολιτικών 
μας, να ξεχυθεί ένας οχετός ανθελληνικών δημοσιευμάτων και 
δηλώσεων, με σκοπό να προβληθεί το σκοτεινό πορτρέτο του 
σύγχρονου Έλληνα, αυτού του πανούργου, του τεμπέλη και 
απατεώνα, ο οποίος δεν έπρεπε να μπει όχι μόνο στην Ευρωζώνη 
αλλά και σ’ αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όλοι οι επικριτές του άσωτου Έλληνα συμφωνούσαν απόλυτα 
σ’ένα σημείο. Θά’ πρεπε να ληφθεί μέριμνα είτε αυτός ο «ψευτοευ-
ρωπαίος» να πεταχτεί έξω από την Ε.Ε. είτε να τον δέσουν με λουριά 
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και να υποστεί τα δεινά του Προμηθέα ∆εσμώτη, για να 
μεταμορφωθεί σε «τέλειο Ευρωπαίο» κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους. 
∆εν ήθελαν έναν Έλληνα μόνο έντιμο και πειθαρχημένο. Τον θέλουν 
τελείως ευνουχισμένο, χωρίς φιλότιμο και λεβεντιά. Έναν Έλληνα 
που να μην έχει καμιά σχέση με τον πατροπαράδοτο πολίτη μιας 
χώρας που λέγεται Ελλάδα. 

Ας μας επιτραπεί μια παρέκβαση για τα αίτια αυτής της 
εξοργιστικής και προσβλητικής κριτικής στον απλό Έλληνα πολίτη, 
πριν αναφερθούμε στους Οξυρρύγχειους Πάπυρους, μια πρωτότυπη 
σε σύλληψη και δημιουργία λογοτεχνική μυθοπλασία, του καθηγητή 
και πρώτου Προέδρου ∆ημοκρατίας της Μεταπολίτευσης Κωσταντί-
νου Τσάτσου. Σ’ αυτούς γίνεται μια εντυπωσιακή καταγραφή του 
ψυχισμού του παλιού, του Αρχαίου Έλληνα, ενώ δίνεται η δυνατότητα 
στον αναγνώστη για συγκρίσεις με τον σημερινό Έλληνα. 

Το πρόσχημα για να μας αρπάξουν από το λαιμό και να μας 
οδηγήσουν στο ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν η «δημιουργική 
λογιστική» του κράτους μας κατά την τελευταία δεκαετία και το 
υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα. Μήπως όμως ήμασταν οι 
μοναδικοί; Όλοι ανεξαιρέτως είχαν τεράστια ελλείμματα, με 
μεγαλύτερο από το δικό μας της Ιρλανδίας. Επίσης, τέτοια λογιστικά 
τερτίπια χρησιμοποίησαν κι άλλες χώρες αλλά και η ίδια η Γερμανία. 
Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν για τα τεχνάσματα της Γερμανικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας στην περίοδο της ένωσης των δυο Γερ-
μανιών αλλά και μετέπειτα. Γιατί λοιπόν η Μέρκελ έφτασε σε τέτοιο 
σημείο εχθρικής αντιπαράθεσης επιδιώκοντας την πτώχευση ή 
τουλάχιστον την ελεγχόμενη πτώχευση της Ελλάδας, ώστε ο 
πρόεδρος της Γαλλίας να απειλήσει αποχώρηση της χώρας του από 
την Ευρωζώνη αν συνεχιζόταν η ίδια ακατανόητη τακτική; Μερικοί 
είπαν (και το διατυμπάνιζαν και τα διαπλεκόμενα ελληνικά ΜΜΕ) πως 
αιτία ήταν οι γερμανικές τοπικές εκλογές στη Βεστφαλία/Ρηνανία. Από 
τέτοια παραμύθια χορτάσαμε! Όσο ανέβαιναν τα spreads από την 
αδιαλλαξία της Γερμανίας, τόσο ο τόκος που θα καθοριζόταν από 
τους τραπεζίτες της ΕΕ και του ∆ΝΤ θα ήταν μεγαλύτερος για τη 
«βοήθεια σωτηρίας» που θα χορηγούσαν σε μια όλο και πιο 
αναξιόπιστη χώρα. 

 Τους διαπληκτισμούς που πραγματοποιήθηκαν, κατά τη 
διάρκεια του καθορισμού του επιτοκίου, μας τους αποκάλυψε κάπως 
ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο όταν παραδέχτηκε 
το «ολίγον υψηλό» (γράφε: κερδοσκοπικό) τίμημα της δήθεν 
βοήθειας. Τα ελληνικά ΜΜΕ πανηγύρισαν γι αυτό το «δώρο των 
εταίρων μας».Ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, ο αρχηγός των οικολό-
γων/πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, ένας πάντα εχθρικός σε όλα τα 
εθνικά μας θέματα πολιτικός(και κυρίως στο Σκοπιανό και στο 
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Κυπριακό) αυτή τη φορά στιγμάτισε τη συμπεριφορά της Γερμανίας 
και των άλλων εταίρων της Ευρωζώνης. Μίλησε για μια κερδο-
σκοπική βοήθεια όπου οι «φιλάνθρωποι» δανειστές αντλούν 
κεφάλαια με τόκο 1 ως 3% και δανείζουν στην Ελλάδα με 5 ή 6%. 
Μιλάμε για τεράστια κέρδη! Οι γαλλικές εφημερίδες υπολόγιζαν τα 
κέρδη της χώρας τους σε 200 εκατομμύρια Ευρώ το χρόνο. Η 
Γερμανία και ειδικότερα η DeutcheBank, η οποία έχει τα περισσότερα 
ελληνικά ομόλογα, θα πρέπει να έχει ανυπολόγιστα κέρδη. Άλλωστε, 
οι Γερμανοί συνηθισμένοι σε τέτοιες συμπεριφορές «ευρωπαϊκής 
εντιμότητας», μας έδειξαν με τη Ζήμενς ως που μπορούν να φτάσουν 
για να αυξήσουν τα κέρδη τους, εξαγοράζοντας πολιτικούς και 
στελέχη κρατικών οργανισμών σ’ όλον τον κόσμο. Με την ίδια μέθοδο 
άρπαξαν μισοτιμής κρατικές εταιρείες φτωχών ευρωπαϊκών κρατών 
και δημιουργούν ένα νέο οικονομικό θαύμα. 

Στη σημερινή οικονομική κρίση η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε σαν 
αποδιοπομπαίος τράγος και σαν πειραματόζωο των κερδοσκόπων. 
Μας έκαναν κι εμάς να πιστέψουμε πως οδηγούμασταν στην 
πτώχευση και πως θα συμπαρασύραμε μαζί μας και την παγκόσμια 
οικονομία, λες κι ήμασταν τεράστια οικονομική δύναμη, ενώ η 
ασήμαντη μερίδα συμμετοχής μας στην Ευρωζώνη  δεν ξεπερνά ούτε 
το 2,5%. Ο Έλληνας χαρακτηρίστηκε ως τεμπέλης, απατεώνας και 
παράσιτο που ζούσε εις βάρος των άλλων Ευρωπαίων.  

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως στα κακόβουλα δημο-
σιεύματα του ξένου τύπου (στις αρχές του 2010) υπάρχουν και 
αλήθειες, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να επισημανθούν με 
καλόπιστη θέληση και φιλική (εταιρική) διάθεση. Όμως, οι υπερβολές 
και η συκοφαντική πρόθεση είναι εμφανείς στα περισσότερα σημεία 
των δημοσιευμάτων, όπως η αναφορά του Focus στην ελληνική 
γλώσσα. Ο γερμανός δημοσιογράφος απορεί για τη μανία των 
Ελλήνων να διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά και διερωτάται για την 
εικόνα της προγονοπληξίας που θα έδιναν στον κόσμο οι Γερμανοί 
αν επέμεναν να μαθαίνουν στα σχολεία τους τα γοτθικά. Να μια 
σύγκριση που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί μνημείο ασυναρ-
τησίας! Τα Αρχαία Ελληνικά οι Έλληνες τα μαθαίνουν γιατί αποτελούν 
τη βάση της νεοελληνικής γλώσσας, αλλά τα μαθαίνουν και ξένοι 
διανοούμενοι (όπως π.χ. οι δικοί τους Σλήμαν και Γκαίτε) για να 
μπορούν να μελετούν τα κείμενα των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. 
Στα γοτθικά τι να διαβάσουν! Ας κάνουμε κι εμείς μια κακοπροαίρετη 
ερώτηση σε γερμανικό πειθαρχημένο στιλ. Μήπως υπάρχουν 
φιλοσοφικά κείμενα των Οστρογότθων ή των Ούνων του Αττίλα 
(προγόνων και των φίλων τους Τούρκων), των δυο αυτών λαών, οι 
οποίοι αποτέλεσαν τη μαγιά για τη δημιουργία του γερμανικού 
έθνους;  Τέτοια κείμενα δεν υπάρχουν, αλλά φαίνεται πως κληρο-
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νομήθηκε από τους προγόνους του Ασιάτη κατακτητή το γονιδιακό 
σπείρωμα του DNA για συνέχιση των εθνοκαθάρσεων σε Εβραίους 
και Αρμενίους/Ελληνοποντίους/Ασσυρίους. 

 Ο παραπάνω σκληρός και μεστός σε κακότητα λόγος δικαιο-
λογημένα θα προκαλέσει αγανάκτηση και θυμό σε κάθε Γερμανό ή 
Τούρκο. Μα και ο Έλληνας γι αυτό αγανάκτησε και θύμωσε! Γιατί οι 
δυτικοευρωπαίοι εταίροι μας στην Ε.Ε. δεν άσκησαν εποικοδομητική 
κριτική. Έμπηξαν πισώπλατα ανελέητες και μπαμπέσικες μαχαιριές.  

Θα ήταν αδικία, προβάλλοντας την εχθρική προς τους Έλληνες 
στάση των γερμανών πολιτικών και των περισσότερων ΜΜΕ, να μην 
αναφερθούμε στη δίκαια και αξιοπρεπή κριτική πολλών γερμανών 
οικονομολόγων και διανοουμένων σε ότι αφορά τις εγκληματικές 
παραλείψεις μας ως προς τη διόγκωση του δημόσιου χρέους και ως 
προς τον τρόπο ζωής και σκέψης του Έλληνα. Ούτε, επίσης, θα 
μπορούσαμε να λησμονήσουμε το ρόλο των γερμανών φιλελλήνων 
κατά την Επανάσταση του 1821 αλλά και μετέπειτα, μετά τη 
δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Πιστεύουμε πως ήταν 
κολοσσιαίο λάθος των γερμανών πολιτικών και τραπεζιτών να μπουν 
μπροστάρηδες σ’ ένα αισχρό κερδοσκοπικό παιχνίδι που άρχισαν οι 
αγγλοσάξονες ( ΗΠΑ και Αγγλία) για να χτυπήσουν το Ευρώ και 
χρειάζονταν ένα σκαλοπάτι για να ξεκινήσουν. Η Ελλάδα του 
ξεχαρβαλωμένου κράτους και των πολιτικών του της ρεμούλας και 
του ρουσφετιού αποτελούσε την ιδανική επιλογή. 

Τώρα τελευταία (Σεπτέμβριος του 2010) τα γερμανικά ΜΜΕ και 
οι γερμανοί πολιτικοί άφησαν τα ταπεινωτικά και κακόβουλα σχόλια 
για την Ελλάδα κι άρχισαν τα εγκώμια. Μέσα σε έξι μήνες 
διαπίστωσαν ότι οι ανεύθυνοι και απατεώνες Έλληνες μεταβλήθηκαν 
σε δημιουργικά και παραγωγικά κύτταρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
οικογένειας. Μάλιστα, τον πρωθυπουργό μας που τον ξεφτίλισαν και 
τον εκβίασαν για να παραλάβουμε τα ελαττωματικά υποβρύχια, να 
ρυθμίσουμε το θέμα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, να αποδεχθούμε 
τα προνόμια της Deutsche Telecom στον ΟΤΕ και πιθανόν να 
χαμηλώσουμε τους τόνους στα αίσχη της Siemens, για να 
συναινέσουν στη δημιουργία του Mηχανισμού Στήριξης, τον τιμούν 
τώρα με την απονομή του βραβείου Quadriga «ως προσωπικότητα 
που επέδειξε πνεύμα πρωτοπορίας».Στην τελετή της 3ης Οκτωβρίου 
2010 για την επανένωση των δυο Γερμανιών κύριος ομιλητής θα είναι 
ο γνωστός μας «μάντης κακών» στην ελληνική τραγωδία και 
τραπεζίτης/αφεντικό της Deutsche Bank Γιόζεφ Άκερμαν. Η γερμα-
νίδα καγκελάριος, από κακός δαίμονας στην αρχή του χρόνου, έχει 
μεταβληθεί σε αγγελούδι. Μάλιστα, δήλωσε πως θα συμμετάσχει, με 
τον γάλλο πρόεδρο, τον έλληνα πρωθυπουργό κι άλλους ξένους 
αξιωματούχους, για να κάνουν όλοι μαζί τα πρώτα βήματα στον 28ο 
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«Χρυσό Μαραθώνιο» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 31 
Οκτωβρίου, κατά τον εορτασμό των 2500 χρόνων της μάχης του 
Μαραθώνα που έγινε το 490 π.Χ.  

  Ο Έλληνας ξεχνά εύκολα και κάποιος ίσως θα μπορούσε να 
μας χαρακτηρίσει οσφυοκάμπτες και αφελείς στη σκακιέρα της 
διεθνούς διπλωματίας. Και μόνο η διαχρονική εξέλιξη του Σκοπιανού 
προβλήματος αρκεί για να θεωρηθούν οι παραπάνω χαρακτηρισμοί 
υπερβολικά επιεικείς. 

Η κυρία Άνγκελα Μέρκελ και οι εκλεκτοί συνεργάτες και 
τραπεζίτες της, σαν τον υπουργό οικονομικών Σόιμπλε και τον 
προαναφερόμενο Άκερμαν, αφού μας οδήγησαν στο ∆ΝΤ και 
εξασφάλισαν τα υπερκέρδη τους, με τα εγκώμια θα μπορέσουν να 
εξαγοράσουν κι άλλες ελληνικές βιομηχανίες και οργανισμούς σε τιμή 
ευκαιρίας. Τώρα που οδήγησαν το «μαγαζί» στην πτώχευση και τον 
μαγαζάτορα στην επαιτεία, το ξεπούλημα θα πάρει τη μορφή 
πλιάτσικου. Σειρά έχουν τα φιλέτα της ∆ΕΗ, του ΟΣΕ, τα νησιά, οι 
παραλίες μας και ότι άλλο θα συμβάλει στο να μετατραπούμε από 
αφεντικά σε υπηρέτες. Σήμερα, όποιος ελέγχει την οικονομία ενός 
κράτους ασκεί στην ουσία την κυβερνητική εξουσία. Απτό 
παράδειγμα η εξουσία της τρόικας και του εξοντωτικού μνημονίου 
της. Στην περίπτωση μιας τέτοιας οικονομικής κυριαρχίας των 
Γερμανών τραπεζιτών στην Ελλάδα (πολλοί φοβούνται και σε όλη την 
ΕΕ), θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να στήσουν στον Παρθενώνα την 
τουρκική σημαία, όπως την είχε αναρτήσει, κι ανέμιζε στη ζωφόρο 
του μνημείου, η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung σ’ ένα 
εξοργιστικά προκλητικό σκίτσο (στις 29 του περασμένου Απρίλη). 

Ο ταλαντούχος, ο δημιουργικός και πανέξυπνος Έλληνας είναι 
θύμα των συνθηκών του άκρατου ατομισμού, οι οποίες δημιουργή-
θηκαν από την εξιδανίκευση ανήθικων προτύπων από τους 
λεγόμενους ταγούς του έθνους. Ας πάψουμε να ζούμε μ’ αυταπάτες. 
Χρειαζόμαστε ηγέτες με πατριωτικά (όχι σοβινιστικά) οράματα, με 
δημοκρατικό ήθος και δεδηλωμένη τιμιότητα, αλλά και σκληρή, 
άτεγκτη εφαρμογή των νόμων. Πολλοί γνωστοί και επώνυμοι 
«φιλοσοφούντες και διαλογιζόμενοι» έχουν διαθέσει την ευφυΐα τους 
σε αλλοδαπά κέντρα και παίζουν στην πράσινη τσόχα με τα 
τριάκοντα αργύρια. Γι αυτούς τους «άτιμους», κατά τη γνωστή 
έκφραση της ∆ρακόντειας Νομοθεσίας των Αθηνών, θα μας δοθεί 
ενδεχομένως η ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε εκτενέστερα. 

Θα πρέπει να ευγνωμονούμε όσους, Έλληνες ή ξένους, μας 
υποδεικνύουν με ειλικρίνεια, εντιμότητα και αγνή προαίρεση τα λάθη 
μας. Μπορεί στην κριτική τους να υπάρχουν υπερβολές αλλά θα 
μπορέσουμε να διακρίνουμε αλήθειες που θα μας βοηθήσουν να 
ξεφύγουμε από προαιώνιες παθογένειες. 
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Τέτοιες ωφέλιμες υποδείξεις υπάρχουν στους προαναφερθέντες 
Οξυρρύγχειους Πάπυρους που δημοσίευσε το 1954 ο Κ.Τσάτσος. Α-
ποσπάσματα αυτών των κειμένων  είχα διαβάσει παλαιότερα σε 
εργασία του αείμνηστου καθηγητή ιστορίας στο Α.Π.Θ. , του Απ. 
Βακαλόπουλου. Όμως, τον εφετινό Αύγουστο ο διακεκριμένος 
συνεργάτης της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» Γιάννης Μαρίνος άρχισε να 
δημοσιεύει κάποια επιλεγμένα μέρη του κειμένου, τα οποία 
ολοκλήρωσε σε τρεις συνέχειες. Όλους τους Πάπυρους   (συνολικά 
12), στους οποίους ο Κ. Τσάτσος έδωσε   την ονομασία τους από την 
περιοχή της Αιγύπτου όπου υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκαν το 1934, 
μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να τους βρει στο Internet. 

Το 1983 ο συντάκτης των Παπύρων αποδέχθηκε την πατρότητα 
του μύθου της δήθεν αρχαιολογικής ανακάλυψής τους. Όμως τα 
κείμενά του αυτά, μια πραγματικά αριστοτεχνική σε σύλληψη και 
πλούσιες έννοιες λογοτεχνική δημιουργία, αποτελούν ένα εντυπω-
σιακό ψυχογράφημα του διαχρονικού Έλληνα. Ορισμένες επισημάν-
σεις του κεντρικού και φανταστικού ήρωα Μενένιου Άπιου προς τον 
επίσης Ρωμαίο αναπληρωτή του στη διοίκηση της Αχαΐας, θα 
μπορούσε κανείς να θεωρήσει πως έχουν γραφεί σήμερα. 

 Πιστεύουμε πως, παρά την αρκετά μεγάλη έκταση του κειμένου 
το οποίο επέλεξε από τους Παπύρους ο Γ. Μαρίνος, η αντιγραφή και 
η παράθεσή του για την ενημέρωση των αναγνωστών του παρόντος 
άρθρου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και ωφέλιμη, χωρίς να 
αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ημερομηνία συγγραφής του. Τα 
κείμενα, κι αν ακόμα φανταστούμε πως  βρέθηκαν στην  Αίγυπτο 
πριν 2300 χρόνια, είτε συντάχθηκαν σε μια στιγμή ρωμαλέας 
λογοτεχνικής δημιουργίας του Έλληνα καθηγητή και πολιτικού πριν 
από έξι δεκαετίες, εντυπωσιάζουν για την πρωτοτυπία τους και την 
πληρότητα του λόγου.  Ο επινοηθής από τον Κ. Τσάτσο Ρωμαίος 
συγκλητικός και έπαρχος στην περιοχή της βορειοδυτικής 
Πελοποννήσου γράφει:  

 
«Ο Ελληνας είναι πιο εγωιστής από εμάς και συνεπώς από όλα τα 

έθνη του κόσμου. Το άτομό του είναι “πάντων χρημάτων μέτρον” 
κατά το ρητό του Πρωταγόρα. Αδέσμευτο, αυθαίρετο και ατίθασο, 
αλλά και αληθινά ελεύθερο, ορθώνεται το “εγώ” των Ελλήνων. Χάρις 
σε αυτό σκεφθήκανε πηγαία,πρώτοι αυτοί,όσα εμείς αναγκαζόμαστε 
σήμερα να σκεφθούμε σύμφωνα με τη σκέψη τους. Χάρις σε αυτό 
βλέπουν με τα μάτια τους και όχι με τα μάτια εκείνων που είδαν πριν 
από αυτούς.  
(...) Ομως ήρθανε καιροί όπου ο ελληνικός εγωισμός ξέχασε την τέχνη 
που οικοδομεί τους ιδανικούς κόσμους, αλλά δεν ξέχασε την τέχνη 
που γκρεμίζει τις πραγματικές πολιτείες. Και εμείς τους συναντήσαμε 
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σε τέτοιους καιρούς και γι΄ αυτό η κρίση μας γι΄ αυτούς συμβαίνει να 
είναι τόσο αυστηρή που κάποτε καταντά άδικη. Η μοίρα μας έταξε 
νομοθέτες του κόσμου και το ελληνικό άτομο περιφρονεί τον νόμο. 
Δεν παραδέχεται άλλη κρίση δικαίου παρά την ατομική του, που 
δυστυχώς στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια. Απορείς πώς η πατρίδα 
των πιο μεγάλων νομοθετών έχει τόση λίγη πίστη στον νόμο. 
Πείθονται μόνο στα ρήματα τα δικά τους και ή αλλάζουν τους νόμους 
κάθε λίγο ανάλογα με τα κέφια της στιγμής ή, όταν δεν μπορούν να 
τους αλλάξουν, τους αντιμετωπίζουν σαν εχθρικές δυνάμεις και τότε 
μεταχειρίζονται εναντίον τους ή τη βία ή τον δόλο. Α! πόσο την 
χαίρεται ο Ελληνας την εύστροφη καταδολίευσή τους, τους 
σοφιστικούς διαλογισμούς που μεταβάλλουν τους νόμους σε ράκη! Ο 
Ελληνας έχει την πιο αδύναμη μνήμη από μας, έχει λιγότερη 
συνέχεια. Θες να σαγηνεύσεις την εκκλησία του δήμου σε μια πόλη 
ελληνική; Πες τους: “Σας υπόσχομαι αλλαγή”. Πες τους: “Θα θεσπίσω 
νέους νόμους”.  
Οι Ελληνες λίγα πράγματα σέβονται και σπάνια όλοι τους τα ίδια. Και 
προς καλού και προς κακού στέκουν επάνω από τα πράγματα.Για να 
κρίνουν αν ένας νόμος είναι δίκαιος θα τον μετρήσουν με το μέτρο 
της προσωπικής τους περίπτωσης, ακόμα κι όταν υπεύθυνα τον 
κρίνουν στην εκκλησία ή στο δικαστήριο. Ο Ελληνας ζητεί από τον 
νόμο δικαιοσύνη για τη δική του προσωπική περίπτωση. Εάν τύχει 
και ο νόμος, δίκαιος στην ολότητά του και δεν ταιριάζει σε λίγες 
περιπτώσεις όπως η δική του,δεν μπορεί να το παραδεχθεί.Δεν 
δέχεται να θυσιάσει την δική του περίπτωση, το δικό του εγώ σε έναν 
νόμο σκόπιμο και δίκαιο στη γενικότητά του».    
 

Στο πρώτο μέρος του κειμένου ο Ρωμαίος συγκλητικός 
επισημαίνει τα ελαττώματα των Ελλήνων που αναφέρονται στον 
παθολογικό εγωισμό τους και στην συστηματική καταστρατήγηση των 
νόμων. Είμαστε και τώρα ίδιοι κι απαράλλαχτοι. 

Στη συνέχεια, γράφει για τη μοχθηρία, το φθόνο και την ύπουλη 
συκοφαντία που στιγματίζουν τις σχέσεις των πολιτών στην 
προσωπική και πολιτική τους ζωή. Οι κομματικές φατρίες ζουν και 
βασιλεύουν. Όλοι λίγο πολύ πέσαμε θύματα αισχρών συκοφαντιών 
που γίνονται αβασάνιστα πιστευτές από μια ελάχιστα εκπολιτισμένη 
πλειονοψηφία, η οποία ίσως δεν άκουσε ποτέ ότι το «μηδένα δικάσεις 
πριν αμφί λόγον ακούσεις» είναι αρχαιοελληνική ρήση.  

Ο φθόνος και η αρρωστημένη ζήλια για την ευτυχία ή την 
επιτυχία των άλλων είναι ενδημική ελληνική ασθένεια. Πολλοί θα 
θυμούνται τα επιτυχημένα ανέκδοτα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
Χριστόδουλου, στα οποία διακωμωδούνταν οι ανόητες επιθυμίες του 
μέσου Έλληνα ,σε σύγκριση με αντίστοιχες επιθυμίες άλλων 
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ευρωπαίων, όταν ο Θεός είχε την πρόθεση να ικανοποιήσει ένα και 
μοναδικό αίτημά τους. Ο Γάλλος, ο Γερμανός ή ο Ιταλός ζητούσαν 
ένα καλό αυτοκίνητο, μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα ή καλή 
υγεία στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Του Έλληνα η επιθυμία 
αφορούσε το γείτονα. Θα ήταν απόλυτα ευτυχισμένος αν καιγόταν το 
σπίτι του φίλου του ή αν ψοφούσε η κατσίκα του συγχωριανού του. 

Ας συνεχίσουμε όμως με τον Μενένιο Άπιο: 
   

«Αρέσει στον Ελληνα να δίνει στον ασθενέστερο, στον αβοήθητο. 
Είναι κι αυτό ένας τρόπος υπεροχής. Λέγοντας πως ο Ελληνας 
αδιαφορεί για τον πλησίον του, κάτι άλλο θέλω να πω, αλλά μου 
πέφτει δύσκολο να σου το εξηγήσω. Ακόμη υπάρχουν ποιητές πολλοί 
και τεχνίτες στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Πλησίασέ τους καθώς 
είναι χρέος σου και πες μου αν άκουσες κανέναν από αυτούς ποτέ να 
επαινεί τον ομότεχνό του. Δεν χάνει τον καιρό του σε επαίνους ο 
Ελληνας. Δεν χαίρεται τον έπαινο. Χαίρεται όμως τον ψόγο και για 
αυτόν πάντα βρίσκει καιρό. Για την κατανόηση την αληθινή, αυτήν 
που βγαίνει από τη συμπάθεια για αυτό που κατανοείς, δεν θέλει 
τίποτε να θυσιάσει. Το κίνητρο της δικαιοσύνης δεν τον κινεί για να 
επαινέσει ό,τι αξίζει τον έπαινο. Θαυμάζει ό,τι είναι ο δικός του 
κόσμος. Κάθε άλλον τον υποτιμά. Οταν ένας πολίτης άξιος δεν 
αναγνωρίζεται κατά την αξία του, λέει ο Ελληνας “αφού δεν 
αναγνωρίζομαι εγώ ο αξιότερός του, τι πειράζει αν και αυτός δεν 
αναγνωρίζεται”. Ο εγωκεντρισμός αφαιρεί από τον Ελληνα τη 
δυνατότητα να είναι δίκαιος. Μόνον όταν δημιουργηθούν 
συμφέροντα που συμβαίνει να είναι κοινά σε πολλά άτομα μαζί, 
βλέπεις τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη. Στον κάθε Ελληνα τα 
ιδανικά είναι ατομικά. Γι΄ αυτό οι πολιτικές των φατρίες είναι 
φατρίες συμφερόντων, και το ιδανικό του κάθε ηγέτη είναι ο εαυτός 
του».  
«Κινημένος από την ίδια εγωπάθεια, τη ρίζα αυτή του κάθε ελληνικού 
κακού, ο Ελληνας δεν συγχωρεί στον συμπολίτη του καμιά προκοπή. 
Οποιος τον ξεπεράσει, ο Ελληνας τον φθονεί με πάθος και αν είναι 
στο χέρι του να τον γκρεμίσει από εκεί που ανέβηκε θα το κάνει. Μα 
το πιο σπουδαίο,για να καταλάβεις τον Ελληνα, είναι να σπουδάσεις 
τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει τον φθόνο του, τον τρόπο που 
εφηύρε για να γκρεμίζει καλύτερα. Είναι ένας τρόπος πιο κομψός από 
το δικό μας γέννημα σοφιστικής ευστροφίας και διανοητικής 
δεξιοτεχνίας. Δεν του αρέσει η χοντροκομμένη δολοφονία στους 
διαδρόμους του παλατιού, αλλά η λεπτοκαμωμένη συκοφαντία, ένα 
είδος αναίμακτου, ηθικού φόνου, ενός φόνου διακριτικότερου και 
εντελέστερου που αφήνει του δολοφονημένου τη σάρκα σχεδόν 
ανέπαφη, να περιφέρει την ατίμωση και τη γύμνια της στους δρόμους 
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και στις πλατείες. Γιατί και τη συκοφαντία, αγαπητέ μου, την έχουν 
αναγάγει σε τέχνη οι θαυμάσιοι, οι φιλότεχνοι Ελληνες, οι πρώτοι 
δημιουργοί του καλού και του κακού λόγου. Η τέχνη είναι να βρίσκεις 
τον διφορούμενο λόγο, που άμα σε ρωτήσουν γιατί τον είπες, να 
μπορείς να πεις πως τον είπες με την καλή σημασία, και πάλι εκείνος 
που τον ακούει να αισθάνεται ότι πρέπει να τον εννοήσει με την κακή 
του σημασία. Αυτό είναι το αγχέμαχο όπλο με το οποίο πολεμάει ο 
Ελληνας τον Ελληνα, ο ηγέτης τον ηγέτη, ο φιλόσοφος τον φιλόσοφο, 
ο ποιητής τον ποιητή αλλά και ο ανάξιος τον άξιο, ο ουσιαστικά 
αδύνατος τον ουσιαστικά δυνατό».   
 

Στο τρίτο τμήμα του επιλεγμένου κειμένου ο ρωμαίος 
συγκλητικός αναφέρεται στο πνεύμα ανυπακοής και απειθαρχίας που 
διακρίνει τον Έλληνα, αλλά και στην εγωιστική του προχειρότητα σε 
οτιδήποτε σοβαρό που θα’πρεπε να σχεδιάζετε σε χρονική έκταση 
αιώνων. Φυσικά δεν θέλουμε μια «γερμανική πειθαρχία» στην οποία 
το άτομο μεταβάλλεται σε άψυχο εξάρτημα μηχανής, αλλά μια ήρεμη 
και μεθοδευμένη υπακοή στους νόμους και τις αρχές της 
πολιτισμένης κοινωνικής συμβίωσης. Ο Έλληνας από τη φύση του 
έχει κάποια προτερήματα τα οποία για άλλους λαούς φαίνονται ίσως 
ακατανόητα. Έχει αυτό το «κάτι άλλο» που πολλοί ξένοι επιστήμονες 
και καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται όταν στα υπέρ και τα κατά της 
πλάστιγγας τοποθετούν και στοιχεία από την ποιότητα ζωής. Είναι 
αυτό το απροσδιόριστο «κάτι» το οποίο επισήμανε ο βόσνιος 
μουσικός και σκηνοθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς, που ήρθε πρόσφατα 
στη χώρα μας: 
        «Είστε ένας ευτυχισμένος λαός, μια ευτυχισμένη χώρα. Ότι κι αν 
συμβαίνει γύρω σας, γύρω μας, προβλήματα, οικονομική κρίση, 
δυσκολίες, εσείς διατηρείτε μια δική σας ευτυχία. Ειλικρινά, θα 
ευχόμουν να είχα γεννηθεί Έλληνας». 
         Ας ξαναγυρίσουμε όμως στους Παπύρους και στον Μενένιο 
Άπιο: 

«Το ανυπότακτο σε κάθε πειθαρχία, η περιφρόνηση των άλλων και ο 
φθόνος, η αρρωστημένη διόγκωση της ατομικότητας σπρώχνουν 
σχεδόν τον Ελληνα να θεωρεί τον εαυτό του πρώτο ανάμεσα στους 
άλλους. Αδιαφορώντας για όλους και για όλα, παραβλέποντας ό,τι 
γίνηκε πριν και ό,τι  γίνεται γύρω του, αρχίζει κάθε φορά από την 
αρχή και δεν αμφιβάλλει πως πορεύεται πρώτος τον δρόμο τον 
σωστό. Ταλαιπωρεί από αιώνες την ελληνική ζωή η υπέρμετρη εμπι-
στοσύνη του Ελληνα στην προσωπική του γνώμη και στις προσωπικές 
του δυνατότητες. Παρά να υποβάλει τη σκέψη του στην βάσανο μιας 
ομαδικής συζήτησης προτιμάει να ριψοκινδυνεύει με μόνες τις 
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προσωπικές του δυνάμεις. Πρόσεξε τις συσκέψεις των ηγετών των 
πολιτικών μερίδων τους με τους δήθεν φίλους των και θα δεις ότι οι 
περισσότερες είναι προσχήματα. Ο ηγέτης λέει τη γνώμη του, 
βελτιώνει την διατύπωσή της με τις πολλές επαναλήψεις, χωρίς ούτε 
να περιμένει ούτε να θέλει καμία αντιγνωμία. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
ο Ελληνας πολιτικός ανακυκλώνεται μόνος του μέσα στις δικές του 
σκέψεις,γιατί πιστεύει πως αυτές αρκούν για το έργο του.  
Τούτη η μοιραία για την τύχη των Ελλήνων εγωπάθεια φέρνει και ένα 
άλλο χειρότερο δεινό: Οπου βασιλεύει, τα έργα σχεδιάζονται πάντα 
μέσα στα στενά όρια της ατομικότητας, σύντομα και βιαστικά, για να 
συντελεστούν όλα προτού το πρόσωπο εκλείψει. Η πολιτική όμως που 
θεμελιώνει τις μεγάλες πολιτείες δεν σηκώνει ούτε βιασύνη ούτε 
συντομία. Σχεδιάζεται σε έκταση αιώνων. Δεν προσδένεται σε άτομα, 
αλλά σε ομάδες προσώπων, σε διαδοχικές γενιές. Στην εκτύλιξή της 
εξαφανίζεται το εφήμερο άτομο και παίρνουν την πρώτη θέση 
διαρκέστερες υποστάσεις, λαοί, οικογένειες, πολιτικές μερίδες ή 
κοινωνικές τάξεις. Τα εδραία πολιτικά έργα μέσα στην ιστορία είναι 
υπερπροσωπικά. Και δυστυχώς ή δεν φτάνουν ως την τελείωση ενός 
άξιου πολιτικού έργου ή όταν φτάσουν φέρνει μέσα του το έργο του 
το ίδιο το σπέρμα της φθοράς (...) Εάν λείπει κάτι των Ελλήνων 
πολιτικών δεν είναι ούτε η δύναμη της σκέψης ούτε η αγωνιστική 
διάθεση. Στον χαρακτήρα, στο ήθος φωλιάζει η αρρώστια. Φωλιάζει 
στην άρνησή τους να δεχθούν να εξαφανίσουν το άτομό τους για την 
ευόδωση ενός ομαδικού έργου. Δεν κρίνουν ποτέ με δικαιοσύνη τον 
συναγωνιστή τους και γι΄ αυτό δεν υποτάσσονται ποτέ στην υπεροχή 
του. Τα δεινά, όσα υποφέρανε ως τα σήμερα οι Ελληνες, μα θαρρώ 
και όσα θα υποφέρουν στο μέλλον, μιαν έχουν κύρια και πρώτη πηγή, 
την φιλοπρωτία, την νόμιμη θυγατέρα του τρομερού των εγωισμού. 
Βλέπετε ο Ελληνας γεννήθηκε με την ψευδαίσθηση της υπεροχής».  

Ας ελπίσουμε πως το έτος 2010, ως ορόσημο μιας πραγματικής 
τραγωδίας του ελληνισμού, σε μια οικονομική κρίση που συντάραξε 
συθέμελα την ελληνική κοινωνία και την οδήγησε σ’ ένα πολιτικό 
καθεστώς μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, οι ηγήτορες (πολιτικοί και 
πνευματικοί) θα δημιουργήσουν τα πρότυπα και τις κατάλληλες 
οργανωτικές δομές ως πρόπλασμα για μια νέα εικόνα του σύγχρονου 
Έλληνα με τα αληθινά και υγιή του προτερήματα και τα, σε φυσιο-
λογικά κι ανθρώπινα επίπεδα, λίγα ή πολλά ελαττώματά του. 

 
 

Σεπτέμβρης 2010 
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Η Ελλάδα και οι κερδοσκόποι 
Οι ληστρικές «Αγορές» και η τοκογλυφική «βοήθεια» 

των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 
Στην αρχή, πολλοί Έλληνες νόμισαν πως οι αθλιότητες στο 

γερμανικό περιοδικό Focus ή τα επαναλαμβανόμενα σε εφημερίδες, 
με εκατομμύρια αναγνώστες όπως η Bild, για τους «Έλληνες 
απατεώνες στην Ευρωπαϊκή οικογένεια» ήταν μια δυσφημιστική 
εκστρατεία από κάποιους θερμοκέφαλους δημοσιογράφους 
ενταγμένους στην αναγεννώμενη, με ταχείς ρυθμούς, νέα 
πολιτικοοικονομική γερμανική φιλοσοφία του «ύμπερ άλλες». 

Οι δηλώσεις γερμανών αξιωματούχων της πολιτικής και 
οικονομικής ζωής της χώρας, έδειξαν μεταγενέστερα πως όλος αυτός 
ο δυσφημιστικός οχετός εναντίον της χώρας μας, βασιζόταν σ’ ένα 
καλομελετημένο σχέδιο για μια ληστρική αξιοποίηση των οικονομικών 
σφαλμάτων της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, ώστε να επωφεληθούν 
οι μεγάλες γερμανικές τράπεζες (οι οποίες, μαζί με τις γαλλικές, 
κατέχουν το 40% των ελληνικών ομολόγων), αλλά και τα κοράκια της 
παγκοσμιοποιημένης μονεταριστικής κεφαλαιοκρατίας, όπως π.χ. η 
εταιρεία Goldman Sachs, ο Πολ Πόλσον, ο Τζωρτζ Σόρος κ.α. Σ’ αυτό 
το παιχνίδι της χωρίς ηθικούς φραγμούς κερδοσκοπίας συμμετείχαν 
οι εταιρείες βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 
διαφόρων χωρών. Με λίγα λόγια, οι προαγωγοί ιεροδούλων 
αυτοδιορίστηκαν εκτιμητές της παρθενικής αγνότητας των γυναικών 
μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Η Moody’s, η Fitch, η Standard and 
Poor’s, η Morgan Stanley κ.α. εταιρείες μαζί με «έγκυρα» οικονομικά 
έντυπα, όπως η Financial Times και ο Economist που διαπλέκονται 
«μέχρι το κόκαλο» με τους κερδοσκόπους, άρχισαν να κραυγάζουν 
για τον πελώριο κίνδυνο που αντιπροσώπευε για την παγκόσμια 
οικονομία η ελληνική οικονομική κρίση. Η Ελλάδα με το ασήμαντο 
οικονομικό μέγεθος στο σύνολο της Ευρωζώνης (με αντιστοιχία λίγο 
παραπάνω από το 2,5%), ήταν, δήθεν, η δυναμίτιδα που θα 
μπορούσε να τινάξει στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Οι 
εφημερίδες άρχισαν δημοσκοπήσεις για να διαπιστώσουν πόσο 
διατεθειμένοι ήταν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ανοίξουν τα πορτοφόλια, 
στο πλαίσιο της «εταιρικής αλληλεγγύης», για να «βοηθήσουν τους 
τεμπέληδες και καλοπερασάκηδες Έλληνες». Τα αποτελέσματα ήταν 
αυτά που θα περίμενε ο κάθε λογικός αναγνώστης, αν τον ρωτούσαν 
πόσο διατεθειμένος θα ήταν να ανοίξει το πορτοφόλι του και να 
βοηθήσει «φτωχούς και αόμματους απατεώνες». Πάνω από το 80% 
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των Γερμανών είχαν τη γνώμη πως η Ευρώπη θα ‘πρεπε ν’ αφήσει 
τους Έλληνες να κηρύξουν πτώχευση και να αποπεμφθούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (και όχι μόνο από την Οικονομική Νομισματική 
Ένωση / Eurogroup). 

Η φράση του Ζισκάρ Ντ’ Εστέν (βλ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 1-5-2010) 
πως «η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα ήταν όπως ένα παιδί χωρίς 
πιστοποιητικό γέννησης», αποτελεί μια από τις λίγες ήρεμες φωνές 
που θέτουν τα θέματα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις 
πραγματικές τους διαστάσεις. 

Η ανευθυνότητα των Ελλήνων πολιτικών, των διαμορφωτών 
της κοινής γνώμης, των συνδικαλιστών του δημοσίου τομέα, των 
άφωνων και βολεμένων (δήθεν) διανοουμένων κ.λ.π., δεν αποτελεί 
λόγο και αιτία για να υποτιμηθεί τόσο βάναυσα ο ρόλος του ελληνικού 
έθνους και του ελληνικού λαού στην διαμόρφωση της σημερινής 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής σκέψης και κληρονομιάς. Τους δώσαμε «το 
πιστοποιητικό» και απαιτούμε (από κάποιους αισχρούς και 
βάρβαρους κερδοσκόπους «εταίρους», που ενθαρρύνουν τα 
λιβελογραφήματα κίτρινων εντύπων) να συμπεριφέρονται ως 
Ευρωπαίοι και όχι ως απόγονοι των Ούνων. 

Οι ίδιες απόψεις διατυπώνονταν και από αναλυτές χωρών που 
δεν είχαν σχέση με την Ο.Ν.Ε., όπως οι Η.Π.Α. και η Βρετανία, της 
οποίας το δημόσιο έλλειμμα είναι ίδιο ακριβώς με το ελληνικό. Αλλά 
και άλλες χώρες έχουν τεράστια ελλείμματα, ενώ και η ίδια η 
Γερμανία χρησιμοποίησε «απατεωνίστικες πρακτικές», για να 
αλλοιώσει στοιχεία μετά την ενοποίηση των δυο Γερμανιών ή το 2007 
σε συνεννόηση με τη Γαλλία και την Ιταλία, για ν’ αποφύγουν τους 
ελέγχους για τα ελλείμματα και τις παραβιάσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας. 

Τα ελλείμματα άλλων χωρών, σύμφωνα με τις εκπληκτικές 
πληροφορίες που μας δίνει στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Le 
Figaro, της 9 Απριλίου 2010, κάποιος που υπογράφει ως Aeneias, 
είναι τα εξής (από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας): 

Α. Σε ότι αφορά το εξωτερικό χρέος των πλούσιων χωρών (Ας 
μην απορούμε! Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα) σε 
δισεκατομμύρια δολάρια, κατά το 2ο τρίμηνο του 2009, είναι: 
Γερμανία  5.208 Γαλλία 5.021 Σουηδία 669

Αυστραλία  891 Ελλάδα 552 Ελβετία 1.338

Αυστρία 832 Ιρλανδία 2.386 Βρετανία 9.087

Βέλγιο  1.271 Ιταλία 2.567 Η.Π.Α. 13.454

Καναδάς 833 Ολλανδία 2.452  
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∆ανία 607 Νορβηγία 548  

Ισπανία 2.409 Πορτογαλία 507  

Φινλανδία 365 Ρωσία 475  

 
  Β. Σε ποσοστό εξωτερικού χρέους, με βάση το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν και το χρέος ανά κάτοικο (σε χιλιάδες δολαρίων) είναι: 
Ιρλανδία 1.267% Χρέος ανά κάτοικο 567,805

Ελβετία 422,7% Χρέος ανά κάτοικο 176,045

Βρετανία 408,3% Χρέος ανά κάτοικο 148,702

Ολλανδία 365% Χρέος ανά κάτοικο 146,703

Βέλγιο 320,2% Χρέος ανά κάτοικο 119,681

∆ανία 298,3% Χρέος ανά κάτοικο 110,422

Αυστρία 252,6% Χρέος ανά κάτοικο 101,387

Γαλλία 236% Χρέος ανά κάτοικο 78,387

Πορτογαλία 214,4% Χρέος ανά κάτοικο 47,348

Νορβηγία 199% Χρέος ανά κάτοικο 117,604

Σουηδία 194,3% Χρέος ανά κάτοικο 73,854

Φινλανδία 188,5% Χρέος ανά κάτοικο 69,491

Γερμανία 178,5% Χρέος ανά κάτοικο 63,263

Ισπανία 171,7% Χρέος ανά κάτοικο 59,457

Ελλάδα 161,1% Χρέος ανά κάτοικο 51,483

Ιταλία 126,7% Χρέος ανά κάτοικο 39,741

  
Όπως διαπιστώνουμε, η «δημιουργική λογιστική» δεν ήταν 

αποκλειστική εφεύρεση της κυβέρνησης Σημίτη. Την χρησιμοποίησαν 
και οι Γερμανοί όπως και άλλα κράτη / μέλη και μάλιστα εν γνώσει και 
της Κομισιόν. Άλλωστε, από τα στοιχεία της Eurostat για (ολόκληρο) 
το έτος 2009 και σε ποσοστά στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
(Α.Ε.Π.): 

Α. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν στην: 
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Ιρλανδία   14,3%  
Ελλάδα   13,6%  
Μ. Βρετανία 11,5% 
Η Σουηδία και το Λουξεμβούργο είχαν το μικρότερο έλλειμμα 

(αντίστοιχα 0,5% και 0,7%). 
Β. Το δημόσιο χρέος ήταν: 
Ιταλία   115,8% 
Ελλάδα  115,1% 
Βέλγιο     96,7% 
Αφού οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και η Ελλάδα δεν είναι η 

μόνη υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης, γιατί βρέθηκε στη θέση, να 
τη «βοηθούν και να τη σώζουν» ακόμα κι αυτοί που βρίσκονται στην 
ίδια ή και σε χειρότερη μοίρα απ’ την ίδια; Γιατί π.χ. η Ιρλανδία, η 
Ολλανδία, η Ιταλία και η Ισπανία να συμμετέχουν στις χώρες, που με 
το «αζημίωτο» θα μας δανείσουν για να μας σώσουν; 

Την απάντηση την δίνει με γλαφυρό τρόπο, στην ιστοσελίδα της 
εφημερίδας ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (19-4-2010), ο λέκτορας του ∆ημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης Περικλής Γκόγκας. Σε μια πλήρη και 
εκλαϊκευμένη ανάλυση για την κερδοσκοπία και τα spreads, μας 
εξηγεί πως προέκυψε το όλο πρόβλημα. Γιατί οι αγορές πίστεψαν 
πως ο κίνδυνος της ελληνικής πτώχευσης ήταν δεδομένος; Μα, 
απλούστατα! Τους το ανακοινώσαμε εμείς. Το 2009 η νέα κυβέρνηση 
διέπραξε το ίδιο λάθος που είχε πραγματοποιήσει το 2004 η 
προηγούμενη. Ο αχαλίνωτος κομματισμός, ο οποίος από το 1821 
επέφερε τόσα δεινά στον τόπο, είναι η αιτία και αυτού του «ελληνικού 
δράματος», όπως χαρακτηρίζουν οι Financial Times, τα σημερινά 
σοβαρά προβλήματα της χώρας μας. 

Η «απογραφή» του 2004, από την κυβέρνηση Καραμανλή, ήταν 
ένα σοβαρό λάθος, που όμως δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις, γιατί οι 
υπεύθυνοι της οικονομικής πολιτικής «κατάπιαν τη γλώσσα τους». 
Είχαν δει τον εκνευρισμό των στελεχών της Eurostat και γενικότερα 
της Κομισιόν, η οποία βρέθηκε εκτεθειμένη μπροστά στα τερτίπια της 
δημιουργικής λογιστικής της κυβέρνησης Σημίτη, για τα οποία έκανε 
«στραβά μάτια», όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις άλλων 
κρατών / μελών. Όλοι ήξεραν πως η Κομισιόν δεν θα ξεχνούσε 
εύκολα αυτή την υποτίμηση της επαγγελματικής αξιοπιστίας των 
υπευθύνων της Eurostat. Όμως, εμείς οι Έλληνες ξεχνούμε εύκολα. 
Το 2009, η νέα κυβέρνηση Παπανδρέου, πανηγυρικά ανακοίνωνε 
πως το δημόσιο χρέος της χώρας μας ήταν σχεδόν διπλάσιο απ’ 
αυτό που ανακοίνωνε η προηγούμενη κυβέρνηση και πως «η 
Κομισιόν ήξερε και κάλυπτε…. την απάτη». 

Ποιος είδε το θεό και δεν φοβήθηκε! Οι ∆υτικοευρωπαίοι στις 
διεθνείς τους σχέσεις δεν έχουν τον βλακώδη ελληνικό 
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συναισθηματισμό για «καλούς και κακούς φίλους». Χτυπούν ομαδικά 
αλύπητα στο ψαχνό. Και τότε ακούστηκαν φωνές για «κατ’ 
εξακολούθηση απατεώνες στην Ε.Ε.», για συστηματική παραποίηση 
στοιχείων, για να βρεθεί τρόπος εκδίωξής μας από την Ε.Ε. κ.λ.π. Οι 
γερμανοί τραπεζίτες (η DeutscheBank έχει μεγαλύτερο προϋπο-
λογισμό από το γερμανικό κράτος) και τα κοράκια των Αγορών στις 
Η.Π.Α., είδαν τη μεγάλη ευκαιρία για να κερδοσκοπήσουν. Η νέα 
κυβέρνηση είχε ήδη αρχίσει να μιλά για τις ευθύνες της 
προηγούμενης κυβέρνησης, σε σημείο που ο Οικονομικός 
Τηλεοπτικός Οργανισμός Bloomberg συνέστησε στους Έλληνες 
πολιτικούς «να κλείσουν επιτέλους το στόμα τους». Στα ελληνικά και 
διεθνή Μ.Μ.Ε. ακούστηκαν επίσημες ανακοινώσεις για χρεοκοπία και 
για έναν νέο Τιτανικό που βουλιάζει χωρίς να υπάρχει σωτηρία. Αυτό 
ήταν! Οι κερδοσκόποι μυρίστηκαν αίμα. Γνώριζαν καλύτερα από μας 
τις δανειακές ανάγκες της χώρας μας, όπως ο τοκογλύφος γνωρίζει 
τις ανυπέρβλητες ανάγκες του φτωχού αγρότη και επιδιώκει να του 
αρπάξει τα χωράφια και να τον μετατρέψει σε ζητιάνο. 

Τα spreads (η διαφορά ανάμεσα στο γερμανικό επιτόκιο και στο 
διαμορφούμενο στην Αγορά για την Ελλάδα) άρχισαν να πετούν στα 
ουράνια. Στο δεύτερο δεκαήμερο του Απρίλη το επιτόκιο των 10ετών 
ομολόγων έφτασε στο 7,8%. Στις αρχές του τρίτου δεκαήμερου (22-4-
2010) τα spreads έφτασαν στις 571 μονάδες (επιτόκιο 8,8%), παρά 
τα σκληρά οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση, τα οποία από αμερόληπτους ευρωπαίους παρατηρητές 
χαρακτηρίστηκαν ως υπερβολικά σκληρά και πρωτοφανή για τις 
κοινωνικές τους επιπτώσεις σε χώρα της Ε.Ε. Στο τέλος του μήνα 
ξεπέρασαν τις 1000 μονάδες (επιτόκιο 13%). 

Γιατί λοιπόν, παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να ανεβαίνουν τα 
επιτόκια; Και ο πλέον καλόπιστος παρατηρητής δεν είναι δυνατόν να 
αποκλείσει και τους καθαρά πολιτικούς λόγους, οι οποίοι κρύβονται 
πίσω απ’ αυτή την «παγκοσμιοποιημένη διαδικασία» για να 
στριμωχτεί η χώρα μας στον γκρεμό. Το Κυπριακό βρίσκεται σε 
κρίσιμη φάση. Το Σκοπιανό θα τεθεί πάλι στο τραπέζι το φθινόπωρο. 
Το μοίρασμα του Αιγαίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Τουρκίας και 
των Η.Π.Α. αλλά και ισχυρών κύκλων της Ε.Ε. (Βρετανία, Γερμανία) 
βρίσκεται ήδη μπροστά μας. Παράλληλα ενθαρρύνουν εντάσεις για 
να αγοράζουμε τα όπλα τους και να βουλιάζουμε οικονομικά. 

Μια οικονομικά αποδυναμωμένη Ελλάδα σε στιλ «οιονεί 
προτεκτοράτου» θα έχει ελάχιστες αντοχές διπλωματικής αντίστασης. 
Όταν στριμώχνεται ένα νοικοκυριό από τα υπερβολικά του χρέη, 
δέχεται, λόγω ανάγκης, να πουληθεί και κάποιο οικοπεδάκι. Εκεί 
ποντάρουν «οι σύμμαχοί μας». Τέλος πάντων! Αυτό είναι ένα 
σύνθετο θέμα που χρειάζεται ειδικότερη και πολύπλευρη ανάπτυξη. 
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Με τέτοια επιτόκια η πτώχευση και ο εθνικός μας διασυρμός 
ήταν προ των πυλών. Και να, μετά από ατέρμονες συζητήσεις και 
αντεγκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διατυμπανίζει πως οριστι-
κοποίησε τον τρόπο για να μας…. σώσει. Η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία 
είχε αντιρρήσεις για να μπορέσει να καθορίσει επιτόκιο παραπλήσιο 
των άπληστων Αγορών, τελικά συμβιβάστηκε να συμβάλει στον 
δανεισμό της Ελλάδας με επιτόκιο 5%. Η Γερμανία δανείζεται από τις 
Αγορές με επιτόκιο 3% και η πανίσχυρη Deutsche Bank (η οποία 
αγοράζει σωρηδόν ελληνικά ομόλογα που της αφήνουν τεράστια 
κέρδη) δανείζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα (BCE) με 
επιτόκιο 1%. Άρα, οι Γερμανοί και οι άλλοι «εταίροι» μας βοηθώντας 
(!) την Ελλάδα και τους «έλληνες απατεώνες» με τοκογλυφικό 
επιτόκιο, τελικά θα τη σώσουν αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και 
ρουφώντας το αίμα του ελληνικού λαού. Εκτός απ’ αυτό, με τη 
σκληρή επιτήρηση των καλαμαράδων της Ε.Ε., μετέτρεψαν τη χώρα 
μας, κατά την έκφραση, βρετανού ευρωβουλευτή, σε «προτεκτοράτο 
της Κομισιόν». 

Η Α. Μέρκελ, αυτή η «paysanne» (η χωριάτισσα, η άξεστη), 
κατά την έκφραση γνωστού παράγοντα της γαλλικής τηλεοπτικής 
ενημέρωσης (βλ. LE FIGARO της 1-5-2010), χρησιμοποίησε 
λαϊκίστικες εφημερίδες και περιοδικά, οφθαλμοφανώς κατευθυνόμενα 
από πολιτικούς και τραπεζίτες, για ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον των 
Ελλήνων, οι οποίες θύμιζαν νοοτροπία της γερμανικής κοινωνίας 
στην εποχή του Γ’ Ράιχ. Οι Γερμανοί έδωσαν την εντύπωση πως, με 
εκδικητική μανία, επιδίωκαν την πτώχευση του ελληνικού κράτους, 
κατά παράβαση των κανόνων της ευρωπαϊκής συνοχής. Το 
επιχείρημα πως, γι’ αυτή την αχαρακτήριστη συμπεριφορά 
ευθύνονται οι τοπικές εκλογές της 9 Μαΐου στη Ρηνανία / Βεστφαλία, 
είναι μια δικαιολογία για τους εύπιστους. Ακόμα και γνωστοί γερμανοί 
οικονομολόγοι, σαν τον Φέρντιναντ Φίχτνερ, χαρακτήρισαν την Α. 
Μέρκελ «φρικτή», η οποία οδήγησε σε ναυάγιο τη γερμανική ευρω-
παϊκή πολιτική. 

Η διατυμπανιζόμενη (για τους αφελείς Έλληνες) κοινοτική 
αλληλεγγύη, ποδοπατήθηκε από τη μπότα του αναγεννώμενου 
οικονομικοπολιτικού μιλιταρισμού, εμφανώς διάχυτου στη γερμανική 
κοινωνία. Ξύπνησαν ήδη αντανακλαστικά που οδήγησαν την 
Ευρώπη σε δυο μεγάλους πολέμους. Οι ευρωπαίοι πολιτικοί άρχισαν 
«να σέρνονται» με αμηχανία και προβληματισμό στις πολυθρόνες 
τους. Ευρωπαίοι πολίτες, στα blogs, αναρωτιούνται γι’ αυτόν τον 
αναγεννώμενο γερμανικό υπερεθνικισμό, που βάζει δυναμίτιδα στα 
θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ενώθηκαν αρκετοί, σε 
Ευρώπη και Η.Π.Α., για να ασκήσουν πιέσεις στο «γίγαντα με μυαλό 
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νάνου», όπως εύστοχα χαρακτήρισε τη Γερμανία, παλαιότερα, 
έλληνας πολιτικός.  

Οι πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας φαίνεται πως, προσωρινά, 
αναδιπλώθηκαν. Τώρα υποκριτικά άρχισαν να μιλούν για 
συμπαράσταση στον «εταίρο τους, την Ελλάδα» και για το 
ευρωπαϊκό όραμα, που το κουρέλιασαν για να κερδοσκοπήσουν (ή 
να μας εκδικηθούν για τις παλιές αμαρτίες τους). Είναι, πλέον, καιρός 
η Ελλάδα της αφέλειας και των συναισθηματισμών, να πάρει κάποια 
μαθήματα. Κυρίως αυτοί που ξερίζωσαν απ’ το λεξιλόγιό τους τη λέξη 
«πατρίδα».     

Ελληνικές και ξένες εφημερίδες (το Βήμα, η Ελευθεροτυπία, Le 
Figaro, Le Monde κ.α.) έγραψαν στις 21-4-2010, πως στο 
Ευρωκοινοβούλιο έγινε συζήτηση για το ληστρικό αυτό επιτόκιο των 
εταίρων μας στην Ο.Ν.Ε. Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο, ομολόγησε πως ο ίδιος ήταν αντίθετος σε επιτόκιο αυτού 
του ύψους, αλλά με τις δυνατότητες που υπήρχαν στο Eurogroup, η 
λύση που δόθηκε ήταν «η καλύτερη δυνατή». Όπως φαίνεται, δεν 
έπιασαν τόπο οι πολυάριθμες ευχαριστίες του πρωθυπουργού μας 
στην Κα Μέρκελ, για την «πολύτιμη βοήθειά της» στο θέμα της 
ευρωπαϊκής στήριξης, για ν’ αποφύγουμε τον ασφυκτικό εναγκαλισμό 
των κερδοσκόπων. Κάποτε πρέπει, επιτέλους, να μάθουμε σε ποιους 
να λέμε «ευχαριστώ» και σε ποιους τη σκάφη σκάφη και τα σύκα 
σύκα. 

Αυτή η διαρκής και δουλοπρεπής ανεκτικότητα, σε ενέργειες 
ευρωπαίων πολιτικών και αξιωματούχων της Ε.Ε. δεν είναι προνόμιο 
μόνο των πολιτικών και των διπλωματών μας. Γάλλος σχολιαστής 
στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού FRANCE 24 (στις 3-5-
2010), σημειώνει με κάποια έκπληξη πως, σε κύρια άρθρα ελληνικών 
εφημερίδων οι αρθρογράφοι υμνούν την ευγένεια των ξένων (la 
gentillesse des étrangers) και ευχαριστούν για την παρασχεθείσα 
βοήθεια. Ποιά βοήθεια! Το επιτόκιο 5% που όρισαν για τη «βοήθεια» 
είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό των «κερδοσκόπων της Αγοράς» του 
Οκτωβρίου 2009. Με λίγα λόγια μας «στύβουν» στη μέγγενη του 
∆.Ν.Τ. για να μας σώσουν, την ώρα που γάλλοι σχολιαστές 
ομολογούν πως, τέτοια αντικοινωνικά οικονομικά μέτρα στη Γαλλία 
θα οδηγούσαν σε λαϊκή επανάσταση.  

Λένε πως όποιος δεν έχει μυαλό, πρέπει να έχει μεγάλη τσέπη. 
Φαίνεται πως στην Ελλάδα, αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες του 
έθνους (πολιτικοί, Μ.Μ.Ε., συνδικαλιστές κ.α.), εκτός από την 
πολιτική ανωριμότητα και την αδιαφορία για την ομαλή πορεία του 
έθνους, φρόντισαν κι αυτή ακόμα τη μικρούλα τσέπη μας να τη 
γεμίσουν τρύπες για να βολεύονται οι κομματικοδίαιτοι εκλεκτοί. 
Χρόνια ολόκληρα το ίδιο βιολί! Από τη δεκαετία του ’80! Όταν για 
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χάρη του Κωνσταντίνου Καραμανλή (όπως είπε ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν) 
μπήκαμε στην τότε Ε.Ο.Κ., πριν αυτή «μπασταρδέψει» και 
μεταβληθεί στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των κορακιών της 
Άνγκελα Μέρκελ. Μια Ένωση, η οποία όπως εξελίσσεται 
μεταβάλλεται, σιγά σιγά, σε Γερμανική Ένωση των Ευρωπαϊκών 
Κρατών, όπως εύστοχα παρατήρησαν αρθρογράφοι Ευρωπαϊκών 
εφημερίδων. Η Γερμανία, «ο κακός δαίμων της Ευρώπης» (κατά την 
έκφραση του Ντε Γκωλ) άρχισε πάλι να δείχνει το πραγματικό της 
πρόσωπο. Η παγκοσμιοποιημένη, άναρχη και χωρίς ηθικούς 
φραγμούς μονεταριστική οικονομία των κερδοσκόπων που 
ονειρεύτηκε ο Μίλτον Φρήντμαν, αποτελεί το σκαλοπάτι για να φτάσει 
από την οικονομική στην πολιτική κυριαρχία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι Γερμανοί ξανάρχονται! Έτσι, για να θυμηθούμε άλλη μια 
φορά τον αξέχαστο Λογοθετίδη!    

Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για τη μείωση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, είναι «δρακόντεια και σπαρ-
τιάτικα», όπως ομολογούν και διαπρεπείς οικονομολόγοι στην 
ευρωπαϊκό τύπο. 

Ας ελπίσουμε πως οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν θα πάνε 
χαμένες. Με την προϋπόθεση, βέβαια, πως οι μεγαλοφοροφυγάδες 
(συνήθως από τα επαγγέλματα των περισσότερων Πατέρων του 
Έθνους) και ο διαλυμένος κρατικός μηχανισμός, θα αντιμετωπιστούν 
με την κατάλληλη οργάνωση, κατά τα πρότυπα των Η.Π.Α. και των 
δυτικοευρωπαϊκών κρατών. Τα κομματικά, όμως, στελέχη που από 
ξυπόλυτα υπαλληλάκια έκτισαν πανάκριβες βίλες στα βόρεια 
προάστια των Αθηνών (και όχι μόνο) θα μείνουν, όπως φαίνεται, 
ατιμώρητα για την εγκληματική απληστία τους, η οποία βύθισε το 
Έθνος στην απελπισία και στη διεθνή ανυποληψία. 

Τον 7ο π.Χ. αιώνα, ο Αθηναίος νομοθέτης ∆ράκων κατέταξε 
τους κλέφτες στην ίδια κατηγορία με τους φονιάδες. Επίσης, οι χωρίς 
δημοκρατικό ήθος πολίτες, πολιτικοί και ‘’τύραννοι’’ χαρακτηρίστηκαν 
ΑΤΙΜΟΙ. 

Στα τελευταία τριάντα χρόνια της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής αναρχίας, πλούτισαν πολλοί σπρώχνοντας το Έθνος και 
την αληθινή ∆ημοκρατία στο χάος. Το ‘’σύστημα’’ δεν θέλησε 
ν’αποκαλύψει και να εκμηδενίσει τους κλέφτες και τους αδίστακτους 
άρπαγες. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος ισχύει και 
σήμερα, αποτελεί μνημείο ‘’Ατιμίας’’ που καλύπτει τους κλέφτες 
(πολιτικούς, κομματικά στελέχη, οικονομικά συγκροτήματα νέων 
τζακιών, τραπεζίτες κλπ) που πλούτισαν ποντάροντας στον 
καταναλωτισμό μιας αποχαυνωμένης από την παραπληροφόρηση 
μάζας ανεύθυνων πολιτών. Οι υπεύθυνοι πολίτες μετατράπηκαν σε 
αγέλη. 

 142



Τα τραγικά γεγονότα της 5ης Μαΐου έδειξαν πως, η οικονομική 
κατάρρευση και τα σκληρά μέτρα κατά των αδύναμων λαϊκών 
στρωμάτων, είναι δυνατόν να οδηγήσουν μακροχρονίως σε κοινωνική 
αλλά και εθνική αποσύνθεση. Οι ‘’Κλέφτες και οι Άτιμοι’’ θα πρέπει 
ν’αποκαλυφθούν. Η σύγκριση των παλαιών φορολογικών δηλώσεων 
και του σημερινού κινητού και ακίνητου πλούτου τους θα αποκαλύψει 
τις πηγές της οικονομικής τους ισχύος. Όμως, θα βρεθεί σήμερα ένας 
∆ράκων ή Σόλων για να δημεύσει αυτόν τον κλεμμένο πλούτο του 
ελληνικού λαού και να τιμωρήσει τους κλέφτες; Να ένα ερώτημα που 
θα πρέπει να τεθεί επιτακτικά από μια αναγεννημένη και τελείως 
αποκομμένη απ’ τη σύγχρονη διεφθαρμένη, δήθεν προοδευτική, 
ευρωπαϊκή και ελληνική διανόηση. Γιατί, ∆ημοκρατία χωρίς ήθος, 
αξιοκρατία, ασφάλεια των πολιτών και χωρίς αυστηρά μέτρα 
προστασίας των θεσμών της, καταντά Αναρχία και ∆ικτατορία των 
ισχυρών οικονομικών ή οργανωμένων περιθωριακών ομάδων πίε-
σης.    
 
 
Μάης 2010 
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Oι κανίβαλοι των αγέννητων   
παιδιών τους 

 
       Η μεταβίβαση των ευθυνών και κινδύνων στις         
επόμενες γενιές 
 
 Αν θέσουμε το ερώτημα σε οποιονδήποτε Έλληνα να 
βαθμολογήσει το επίπεδο αγάπης και στοργής που νιώθει για τα 
παιδιά του, η απάντηση είναι χωρίς αμφιβολία γνωστή. Θεωρούμε 
πως είμαστε, με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους Ευρω-
παίους, οι πιο στοργικοί, οι πιο αφοσιωμένοι στα παιδιά και γενικά σ’ 
όλη την οικογένεια γονείς. Είμαστε το πρότυπο για τους άλλους και 
φαίνεται πως εκ πρώτης όψεως και από καθαρά συναισθηματικό 
πρίσμα, αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Όμως, με βάση τη σκληρή 
λογική και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα Ελληνόπουλα 
σε μια παγκοσμιοποιημένη καταναλωτική κοινωνία, μια κοινωνία 
χωρίς αρχές και ηθικές αξίες, με τρομακτικές τάσεις εθνομηδενισμού 
και κατάρρευσης θεσμών και αποδόμησης των ιδεών κοινωνικής 
συνοχής, ο Έλληνας γονιός δεν έχει ακόμα αντιληφθεί ότι άθελά του 
σπρώχνει τις επόμενες γενιές στον όλεθρο και στο χάος. Οι 
κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές συνθήκες θα μεταβληθούν στο 
μέλλον και θα επηρεάσουν τα παιδιά, τα εγγόνια, τους  δισέγγονους ή 
τους τρισέγγονούς μας, σε βαθμό που εξαρτάται από δικές μας 
πράξεις ή παραλείψεις.  
 Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος 
14ος, ο αποκληθείς «Βασιλιάς Ήλιος», ήταν η προσωποποίηση της 
κρατικής δύναμης. Ο ίδιος υπενθύμιζε πάντα πως ήταν το κράτος (L’ 
état). Παρέμεινε όμως και ο εκπρόσωπος των ανθρώπων που 
αδιαφορούν για τις συνέπειες των πράξεών τους στις επόμενες 
γενιές, κυρίως με τη φράση που του αποδίδεται για την αδιαφορία του 
ως προς τι θα συμβεί «μετά απ’ αυτόν». Όταν έλεγε το «μετά από 
μένα ο κατακλυσμός» (après moi le déluge) δε θα μπορούσε ίσως να 
φανταστεί πως ένας απόγονός του και πανίσχυρος εκπρόσωπος του 
βασιλικού θεσμού, ο Λουδοβίκος 16ος, θα αναγκαζόταν να γονατίσει 
μπροστά στη γκιλοτίνα και να παραδώσει το κεφάλι του στα χέρια 
των Γάλλων επαναστατών. 
 Οι Έλληνες αγαπούν υπερβολικά τα παιδιά τους και 
περισσότερο ίσως τα εγγόνια τους. Όμως γι’ αυτά τα εγγόνια ή τα 
αγέννητα δισεγγόνια και τρισέγγονα κι ακόμα μακρύτερα, για τους πιο 
μακρινούς αγέννητους απόγονούς τους, θα πρέπει ν’ αφήσουν μια 
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εγκληματική παρακαταθήκη αδιαφορίας και χάους; Θα πρέπει να 
μετατραπούν σε κανίβαλους που επιχειρούν να καταβροχθίσουν τα 
ίδια τα παιδιά τους; 
 Οδηγηθήκαμε σ’ αυτές τις δυσάρεστες σκέψεις από μια 
πληροφορία που δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο. Κάποιοι 
οικονομικοί παράγοντες ισχυρίζονται πως οι σημερινοί Έλληνες 
έχουν επιβαρύνει με οικονομικά χρέη τις επόμενες τρεις ή τέσσερις 
γενιές, σαν το χαρτοπαίκτη που μεταβιβάζει το άχθος του χρέους του 
στο αγέννητο τρισέγγονο. 
 Αυτά τα βάρη που αφήνουμε στους απογόνους μας δεν είναι 
μόνο οικονομικά. Τα χειρότερα αναφέρονται στην ολοκληρωτική 
αποδόμηση των κοινωνικών και εθνικών θεσμών, στη μετατροπή των 
πολιτών σε μια αγέλη καταναλωτών, στην οποία τα τσομπανόσκυλα 
θα μπορούν να ανακατώνουν τα κοπάδια σε όποια μαντριά τους 
βολεύει. Μια τέτοια άβουλη και χωρίς αξίες και ιδανικά 
«διεθνοποιημένη» κοινωνία, αποτελεί την ιδανικότερη σκακιέρα για 
παιχνίδια από οποιαδήποτε υπερδύναμη που θα θελήσει να προβεί 
σε αναδιατάξεις συνόρων, αφού θα εκλείψει το στοιχείο της εθνικής 
και κοινωνικής συνοχής, με την εξαφάνιση ιδεολογιών και τη μείξη 
πολιτισμών και θρησκειών. Σ’ αυτή την κοινωνία, όταν η υπερδύναμη 
(«η αυτοκρατορία») καταλυθεί κάποτε, όπως συμβαίνει παντού στην 
ιστορική πορεία της ανθρωπότητας, αναπότρεπτα θα επικρατήσουν 
οι φανατικές εθνικιστικές ή θρησκευτικές δυνάμεις που θα υποτάξουν 
και θα αλλοτριώσουν άλλες (με την υποχρεωτική αποδοχή από τους 
ηττημένους), επιβάλλοντας σ’ αυτές τις δικές τους κοινωνικές, 
θρησκευτικές ή εθνικές αξίες. 
 Μια μινιατούρα τέτοιων ανακατατάξεων παρακολουθήσαμε τα 
τελευταία χρόνια στο σκηνικό της διάλυσης της τέως Γιουγκοσλαβίας. 
Οι κάτοικοι της Βοσνίας, στην πλειοψηφία τους, είναι εξισλαμισμένοι 
(δια της σουλτανικής βίας) Σλάβοι. Με τη σχεδιασμένη από την 
υπερδύναμη αναδιανομή των Βαλκανίων στο πλαίσιο της «Νέας 
Τάξης», η απόσχιση αυτής της περιοχής βασίστηκε στη θρησκευτική 
συνοχή της πλειοψηφίας των κατοίκων της, στην οποία προσδόθηκε, 
απ’ τους «τσομπάνηδες», μορφή εθνικής ιδεολογίας. 
 Αν υποθέσουμε ότι, στο μέλλον, η Τουρκία εισέλθει στην Ε.Ε. 
και οι κάτοικοί της κατακλύσουν τον Βαλκανικό χώρο, είναι πασίδηλο 
τι θα επικρατήσει σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ε. (τίποτα δεν είναι 
αιώνιο σ’ αυτό τον κόσμο). Θα είχαμε μια εύκολη αναγέννηση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι ένα όνειρο του Τουργκούτ 
Οζάλ που το υπηρετεί πιστά και ο πανέξυπνος και ικανότατος 
σημερινός υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου. Ήδη, 
δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και στην εφησυχασμένη 
Βουλγαρία οι προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθούν οι 
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μουσουλμανικές μειονότητες ως πολιορκητικοί κριοί σε μια δεδομένη 
στιγμή. Οι Τούρκοι μας έδειξαν πως ξέρουν να καιροφυλακτούν και 
να περιμένουν ή να δημιουργούν σχεδιασμούς που αποβλέπουν 
στην εξαφάνιση των μειονοτήτων τους σε συγκεκριμένες στιγμές. Τα 
γεγονότα της γενοκτονίας των Αρμενίων και Ποντίων (1915 – 1922) 
και το Πογκρόμ των Ελλήνων το Σεπτέμβρη του 1955 στην 
Κωνσταντινούπολη, αλλά και τα γεγονότα στην Κύπρο, με ένοπλη 
δράση στην πιο ιδανική γι’ αυτούς στιγμή, αποδεικνύουν την 
εφαρμογή μιας εξωτερικής πολιτικής με διευρυμένο ορίζοντα. 
Σήμερα, οι «κατασκευαστές» μειονοτήτων και οι μακελάρηδες 
φτωχών κι αδύναμων λαών, επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό των μειονοτήτων κ.λ.π. για να 
επιτύχουν τους στόχους στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο. Η επίκληση 
τέτοιων ανθρωπιστικών, δήθεν, διακηρύξεων από ανθρώπους σαν 
τον Μπους και τον Μπλερ, οι οποίοι κατά την έκφραση του θεατρικού 
συγγραφέα Χάρολντ Πίντερ (την ημέρα απονομής σ’ αυτόν του 
βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας), θα πρέπει να θεωρούνται «σφαγείς 
και δολοφόνοι», μας δείχνει τους απώτερους στόχους των δυνάμεων 
της παγκοσμιοποίησης. 
 Η αποδόμηση των ιδεολογιών των λαών και η αποσύνθεση των 
κοινωνικών δομών υπήρξε πάντοτε η αιτία υποταγής ή εξαφάνισης 
εθνών. Το Βυζάντιο άρχισε να καταρρέει όταν η πληθυσμιακή 
αναλογία μεταξύ «Ρωμαίων πολιτών» και διαφορετικής κουλτούρας 
μεταναστών ανατράπηκε προς όφελος των δεύτερων. Η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία μετατράπηκε πολύ εύκολα σε Οθωμανική. Αντίθετα, ο 
πολύ ισχυρός θρησκευτικός και εθνικός δεσμός των Εβραίων της 
διασποράς, υπήρξε ο συνδετικός κρίκος για να επιβιώσει ένας λαός 
αν και δεν είχε καταφέρει για αιώνες, να δημιουργήσει κράτος. Γι’ 
αυτό, αυτός ο κρίκος προστατεύεται, ως κόρη οφθαλμού, από το 
σημερινό Ισραηλινό κράτος, μ’ όλο που στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποιημένης στρατηγικής συντάσσεται (δίπλα στις Η.Π.Α.) 
στην αποδόμηση αυτών των θεσμών σε μια αποχριστιανισμένη, 
γερασμένη και ηθικά καταρρέουσα ευρωπαϊκή κοινωνία. 
 Θα προσπαθήσουμε, στις επόμενες σελίδες, να διερευνή- 
σουμε τους κινδύνους για τις μελλοντικές κυρίως γενιές, από τη 
διάβρωση και αποσύνθεση των κοινωνικών και εθνικών δομών, όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά, γενικότερα, σε μια πνευματικά 
αφυδατωμένη Ευρώπη, η οποία προσπαθώντας να ενωθεί δεν έχει 
κατανοήσει ακόμα πως άρχισε να αυτοδιαλύεται από τη σήψη των 
ιδεολογικών προμαχώνων της. Πολλοί δεν έχουν ακόμα κατανοήσει 
πως, αν ο κατήφορος αυτός συνεχιστεί, πιθανόν η Ευρώπη του 22ου 
αιώνα να μην είναι πλέον «Ευρωπαϊκή». Σ’ αυτό το μάγμα λαών και 
πολιτισμών που αναδεύεται σήμερα στην «Ευρώπη των εμπόρων και 
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τραπεζιτών», θα ξεπηδήσουν, μετά από δεκαετίες, θρησκευτικές ή 
εθνικές πλειοψηφικές ομάδες που θα κυριαρχήσουν και θα επιβάλουν 
τις ιδεολογίες και την κουλτούρα τους. Είναι φανερό πως θα 
επικρατήσουν οι πιο αγωνιστές, οι πιο επίμονοι, οι πιο φανατικοί 
ιδεολόγοι εθνικιστές ή θρησκευόμενοι φονταμενταλιστές. Θα 
κυριαρχήσουν αυτοί που είναι έτοιμοι να πεθάνουν γι’ αυτό που 
πιστεύουν. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να σωθεί από τυχοδιώκτες 
μισθοφόρους ή από χλιδάτους και χωρίς ιδεολογία ερμαφρόδιτους 
στρατιώτες. Σε τέτοιες μάχες νικούν είτε φανατικοί σταυροφόροι, είτε 
πιστοί μέχρι θανάτου στον Αλλάχ, είτε βαθειά θρησκευόμενοι και 
πιστοί στο Γιαχβέ. Για τους Έλληνες, περισσότερο βαθύτερες έννοιες 
θα ήταν η αποφασιστικότητα κάποιων ανθρώπων που θα πίστευαν 
στα ιδανικά των αντρών που πολέμησαν στις Θερμοπύλες, στο 
Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, αυτών που ξεσηκώθηκαν το 1821 για να 
μετατρέψουν ένα πτώμα σε Έθνος ή όσων δημιούργησαν, με τη 
λεβεντιά τους, τις εποποιίες του Μπιζανίου, του Σκρα, του Λαχανά και 
μετακίνησαν τα Βαλκανικά σύνορα της Νέας Ελλάδας στα σύνορα, 
σχεδόν, της Αρχαίας Ελλάδας.    

 
 
 
 
 
         Το ιδεολογικό πλαίσιο της αποδόμησης του 
κράτους / έθνους   
 
 Ο Χένρι Κίσινγκερ, ο πιο απεχθής για τους Έλληνες αμερικανός 
διπλωμάτης, λόγω του σκοτεινού ρόλου του στην υπόθεση της 
τουρκικής απόβασης στην Κύπρο το 1974, είπε ξεκάθαρα με ποιο 
τρόπο θα μπορούσε κάποιος (προφανώς οι Η.Π.Α.) να αποδομήσει 
την ελληνική κοινωνία και να την μετατρέψει σε υπάκουο κοπάδι 
προβάτων (βοδιών, ίσως θα ήταν ο πιο ακριβής χαρακτηρισμός). 
Τρία, κατ’ αυτόν, είναι τα γερά θεμέλια του ελληνισμού, τα οποία 
αποτελούν και τον συνεκτικό κρίκο του ελληνικού κράτους / έθνους με 
τους Έλληνες της διασποράς: Ιστορία, Γλώσσα, Θρησκεία 
(Ορθοδοξία). 
 Όπως απέδειξε η μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού, αυτά τα 
τρία θεμελιώδη στοιχεία της συνοχής του δεν διασπάστηκαν ούτε με 
πολέμους, ούτε με σφαγές, ούτε με τη μακρόχρονη υποδούλωση σε 
αλλόθρησκους επί πέντε, σχεδόν αιώνες, ούτε με τη φτώχεια και την 
πείνα. Ο Κίσινγκερ και οι κάθε Κίσινγκερ γνωρίζουν πως ένας τέτοιος 
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λαός, συσπειρωμένος σε μια ομοιογενή μάζα, δεν είναι εύκολο να 
ποδηγετηθεί και να διασπαστεί. Για μια τέτοια εξέλιξη χρειάζονται 
τεχνικές «∆ούρειου Ίππου» και μια ειδικής ιδεολογίας «πέμπτη 
φάλαγγα», η οποία θα μπορέσει να πείσει τις μάζες προβάλλοντας 
πανανθρώπινες αξίες και οράματα για μια διεθνιστική, 
παγκοσμιοποιημένη και ευημερούσα κοινωνία των ίσων ευκαιριών 
για όλους. 
 Αυτό το «όραμα» που εμφανίστηκε στην τελευταία δεκαετία του 
20ου αιώνα, ήταν το αποτέλεσμα των συνταρακτικών κοινωνικών και 
εθνικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την πτώση και διάλυση 
της Σοβιετικής Ένωσης. Μέσα απ’ τα ερείπια των αυταρχικών 
καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, πρόβαλαν κοινωνίες 
φασιστικού τύπου, με μηδενικές ηθικές, οικογενειακές και κοινωνικές 
αξίες. Μαζί με την κατάρρευση των καθεστώτων, όπως του 
Τσαουσέσκου (που δικοί μας πολιτικοί εκθείαζαν ως πρότυπα 
σοσιαλιστικής διακυβέρνησης), κατέρρευσαν και πολλοί μύθοι που 
διατηρούσε μ’ επιμέλεια ο αυταρχισμός και αστυνομοκρατία. 
 Σ’ αυτή την κρίσιμη φάση των κοινωνικών αναστατώσεων, της 
απογοήτευσης και του επαναπροσδιορισμού των στόχων της 
Ευρωπαϊκής διανόησης, εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια μιας 
φιλοσοφίας για παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, αλλά και η εφαρμογή, 
από τα ευρωπαϊκά κράτη, πολιτικών που αποδομούσαν το κοινωνικό 
κράτος. Τότε δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος της μαρξιστικής 
ιδεολογίας. Το έδαφος για την πιο σκληρή μορφή του καπιταλισμού 
που ονειρεύτηκε ο Μίλτον Φρήντμαν, ήταν ανοιχτό, χωρίς πλέον 
εμπόδια και δυσκολίες. 
 Οι προφήτες της παγκοσμιοποίησης γνώριζαν πολύ καλά πως, 
για να φτάσουν στους στόχους τους, έπρεπε να σεβαστούν κάποιους 
κανόνες δημοκρατικής διακυβέρνησης (ως αντίβαρο της αποτυχίας 
της δικτατορίας του προλεταριάτου) αλλά και να πείσουν τους 
ευρωπαϊκούς, κυρίως, λαούς για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου, 
μιας «Νέας Τάξης» πραγμάτων, στην οποία θα υπήρχαν ίσες 
ευκαιρίες και απόλυτη ευημερία των λαών. 
 Για να πεισθούν οι λαοί συνεργάστηκαν δύο ιδεολογικά 
ρεύματα. Το πρώτο, το κυρίαρχο, από γεράκια σκληρής συντηρητικής 
ιδεολογίας και μέτριας νοημοσύνης, σαν τον Μπους, τον Ράμσφελντ, 
τον Τσένι, τον Περλ κ.α. που μετείχαν σε πολυεθνικές / μεγαθήρια και 
πίστευαν πως ο Θεός τους είχε αναθέσει έναν ειδικό ρόλο για ν’ 
αναμορφώσουν τον κόσμο. Το δεύτερο, από υψηλής νοημοσύνης 
άτομα με σοσιαλιστικές ιδεολογικές ρίζες, τα οποία συνειδησιακά 
ταύτισαν τον μαρξιστικό διεθνισμό με τον σκληρό κι απάνθρωπο 
παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Αυτοί αποτέλεσαν την πέμπτη 
φάλαγγα των «μεταλλαγμένων προοδευτικών δυνάμεων», διότι οι 
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δημαγωγικές διακηρύξεις τους μπορούσαν να γίνουν εύκολα 
αποδεκτές από τις πλατιές λαϊκές μάζες και ταυτόχρονα να 
αποδομήσουν κοινωνικούς, εθνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς των 
λαών. Σ’ αυτό το ιδεολογικό ρεύμα συμπαρατάχθηκαν (δήθεν) 
σοσιαλιστές σαν τον Τόνι Μπλερ, τον Χαβιέ Σολάνα ή τον Ντ’ Αλέμα 
και τον Λαγκ οι οποίοι στον κατακερματισμό της Γιουγκοσλαβίας 
«ρύθμιζαν» τις πτήσεις των νατοϊκών αεροπλάνων που βομβάρδιζαν 
το Βελιγράδι, ενώ άλλοι, σαν τον δήθεν επαναστάτη Κον Μπεντίτ (τον 
«ήρωα» του ’68, στην εξέγερση του Παρισιού) συναίνεσαν και στους 
βομβαρδισμούς της Σερβίας και στον πόλεμο του Ιράκ. Αυτός ο 
τελευταίος, ως ηγέτης των Πράσινων / Οικολόγων στο 
Ευρωκοινοβούλιο, αποτελεί ένα από τα κυριότερα στηρίγματα της 
Σκοπιανής προπαγάνδας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σόρος και το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για την είσοδο της F.Y.R.O.M. στην Ε.Ε. με το 
πλαστογραφημένο συνταγματικό της όνομα, παραβλέποντας το 
εθνικιστικό και αλυτρωτικό ντελίριουμ εις βάρος της χώρας μας. Και 
στην Ελλάδα, οι οπαδοί και σύντροφοί του συντάσσονται μαζί του και 
στο θέμα της ονομασίας και στα προβλήματα γλώσσας, εθνικότητας 
κ.λ.π. (π.χ. η συμμετοχή τους στο Συνέδριο για την «ελεύθερη 
διδασκαλία της Μακεδονικής γλώσσας»). 
 Όλοι αυτοί, στρατιές ολόκληρες από «μεταλλαγμένους πρώην 
μαρξιστές», ευφυείς, διανοούμενοι κι άνθρωποι που γνώριζαν την 
τέχνη να πείθουν τις μάζες, στρατεύθηκαν από το «σύστημα» για να 
στελεχώσουν (αμειβόμενοι αδρά) καίριες δομές του κρατικού 
μηχανισμού των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και θέσεις / κλειδιά στους 
παγκόσμιους, πανευρωπαϊκούς και (δήθεν) ανεξάρτητους 
Οργανισμούς αλλά και αυτόνομες Αρχές, οι οποίες επικαλούμενες 
ελκυστικές προπαγανδιστικές αλλά πανανθρώπινες αξίες, όπως π.χ. 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των μειονοτήτων, τα 
βασανιστήρια και την αστυνομική αυθαιρεσία κ.α. στην ουσία 
υποκαθιστούν την εκτελεστική εξουσία, χωρίς καμία εντολή. Είναι οι 
«δοτοί» φορείς μιας αφανούς, χωρίς λαϊκή βάση, ομάδας (ο 
καθηγητής και φιλόσοφος Χρ. Γιανναράς την αποκαλεί «συντεχνία 
μαφιόζικου τύπου») που έχει ως σκοπό την κοινωνική αποδόμηση 
και τον εθνομηδενισμό, για να διευκολυνθεί η παγίωση της νέας 
παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων. 
 Η «συντεχνία», ανεξάρτητα από το κόμμα που ασκεί την 
εξουσία, ελέγχει απόλυτα την ενημέρωση (κυρίως στα μεγάλα 
τηλεοπτικά δίκτυα), την παιδεία, τον κρατικό μηχανισμό και τα 
συνδικάτα των εργατοπατέρων του δημόσιου, κυρίως, τομέα. 
 Όλοι αυτοί οι πλουσιοπάροχα αμειβόμενοι «πεμπτο- 
φαλαγγίτες», που εξακολουθούν να αυτοαποκαλούνται 
«προοδευτικοί πολιτικοί και διανοούμενοι», με την δύναμη της 
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εξουσίας που ασκούν και από τα Μ.Μ.Ε. που ελέγχουν 
χαρακτηρίζουν πάντα ως ακροδεξιό, οπισθοδρομικό, αμαθή, 
συντηρητικό κ.α. οποιονδήποτε τολμήσει να υποστηρίξει εθνικές ή 
πατριωτικές ιδεολογικές θέσεις και στερεώνουν σιγά σιγά την 
παγκοσμιοποίηση και τη Νέα Τάξη. Οι Γραικύλοι, οι περιθωριακοί, 
αυτοί οι τυχοδιώκτες και εκμεταλλευτές των ανησυχιών και φόβων 
του μέσου πολίτη, έγιναν οι καθοδηγητές της κοινωνίας και οι τιμητές 
των πάντων. 
 Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις αλλοίωσης των ιστορικών 
δεδομένων, από πρόσωπα / κλειδιά στις δομές της κρατικής 
εξουσίας. Άλλοτε, υπουργός κεντροδεξιάς κυβέρνησης, συναίνεσε 
στην έγκριση σχολικού βιβλίου που διαφοροποιούσε την ιστορική 
πραγματικότητα και συντάχθηκε από ομάδα «προοδευτικών» η 
οποία, όπως έγραψαν τότε οι εφημερίδες, ενισχύονταν οικονομικά 
από κάποια «μη κυβερνητική οργάνωση». Τέτοιες, δήθεν 
ανεξάρτητες οργανώσεις και οικονομικοί φορείς (όπως το Ίδρυμα 
Σόρος), χρηματοδοτούνται από μυστικά κονδύλια και 
προπαγανδιστικές υπηρεσίες των Μεγάλων ∆υνάμεων. 
Μεταγενέστερα, από κεντροαριστερά κυβέρνηση τοποθετήθηκαν σε 
θέσεις / κλειδιά του υπουργείου εξωτερικών και παιδείας, άνθρωποι 
που υπερθεμάτιζαν υπέρ του Σχεδίου Ανάν (για την Κύπρο) και για τη 
διαφοροποίηση της ελληνικής ιστορίας (κατά τη «συνταγή» του Χένρι 
Κίσινγκερ). Μάλιστα, στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Τούρκος και 
η Ελληνίδα συγγραφέας ενός κοινού βιβλίου ιστορίας, υμνούν το 
μεγαλείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καταδικάζουν τον 
τυχοδιωκτικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και 
τονίζουν το γεγονός «πως δεν είμαστε Έλληνες, μας βάφτισαν έτσι οι 
Ευρωπαίοι, για δικούς τους πολιτικούς και διπλωματικούς λόγους». 
Όταν, σε σχετική τηλεοπτική εκπομπή, ο παρουσιαστής κάλεσε σε 
τηλεφωνική επικοινωνία τον Τούρκο συγγραφέα, αποδείχτηκε πόσο 
ιστορικά αμερόληπτη (!) ήταν «η άλλη πλευρά», αφού ο Τούρκος 
διανοούμενος αρνήθηκε πως υπήρξε γενοκτονία των Αρμενίων και 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ή ότι υπάρχει «τουρκική κατοχή στην 
Κύπρο». 
 Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας ταλαντούχος 
μουσικοσυνθέτης. Είναι κι ένας πραγματικός επαναστάτης της 
Αριστεράς, που αντιμετώπισε πολλές φορές το θάνατο. Είναι όμως κι 
ένας συνεπής πατριώτης, ο οποίος πρόσφατα, στη Στρατιωτική 
Λέσχη των Αθηνών (με την ευκαιρία μιας τιμητικής γι’ αυτόν 
εκδήλωσης) δήλωσε πως, οι κίνδυνοι από την τραγική οικονομική 
κατάσταση της χώρας δεν είναι τόσο σημαντικοί συγκρινόμενοι με 
τους κινδύνους που περνά η πατρίδα από την εθνική αποδόμηση και 
τον εθνομηδενισμό. 
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 Επίσης, σε επιστολή του η οποία δημοσιεύτηκε στον Τύπο τις 
πρώτες μέρες του νέου έτους (3-1-2010), ο Μ. Θεοδωράκης 
αναφέρεται σε ομάδες, σε κύκλους και οργανώσεις που σε 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς επιδιώκουν την εξαφάνιση της 
εθνικής ταυτότητας του Ελληνισμού και την κατεδάφιση της 
Ελληνικότητας. Συνεχίζοντας, γράφει για το Ίδρυμα Σόρος, το οποίο 
χρηματοδοτεί αυτού του είδους ενέργειες και ότι «συγκαταλέγεται στις 
δυνάμεις που αποφάσισαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τον 
πόλεμο της Γεωργίας και αναμοχλεύουν τους εθνικισμούς σε Αλβανία 
και Σκόπια». Τέλος, θαρραλέα τονίζει το σκοτεινό ρόλο Ελλήνων 
πρακτόρων των ύποπτων αυτών οργανώσεων, οι οποίοι έχουν 
διεισδύσει στους σημαντικότερους και ευαίσθητους τομείς της 
κοινωνικής ζωής της χώρας και αγωνίζονται για την αλλοίωση της 
εθνικής μας συνείδησης. 
 Με λίγα λόγια και ο Μ. Θεοδωράκης, όπως και ο καθηγητής Χρ. 
Γιανναράς, μας μιλά γι’ αυτή τη «μαφιόζικη συντεχνία» που, με τη 
χρηματοδότηση και βοήθεια ξένων και ντόπιων ύποπτων 
οργανώσεων, έχει αλώσει τις βασικότερες θέσεις / κλειδιά του 
κρατικού μας μηχανισμού. Ας μην ξεχνούμε πως, πριν από λίγα 
χρόνια, τέως υπουργός εξωτερικών δήλωσε πως στους διαδρόμους 
αυτού του υπουργείου δεν άκουγε κάποιος … «να ομιλείται η 
Ελληνική γλώσσα» από τις πολυπληθείς ομάδες συμβούλων με 
αγγλοσαξονική μόρφωση και κουλτούρα. 
 Ο πραγματικός προοδευτικός πολιτικός και διανοούμενος 
πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να είναι πατριώτης, όπως συμβαίνει σ’ όλες 
σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Η ταύτιση του σοβινισμού και 
ρατσισμού με τον πατριωτισμό, έγινε στη χώρα μας απ’ τη 
«συντεχνία», για να διευκολυνθεί η επιτυχία των στόχων της. Τέτοιες 
ταυτίσεις γίνονται και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να 
διευκολυνθεί η αποδόμηση του κοινωνικού και εθνικού ιστού (π.χ. με 
το μεταναστευτικό). Όμως, τα προβλήματα που θ’ ανακύψουν στο 
απώτερο μέλλον, από τη γιγάντωση νόμιμων μεταναστευτικών 
ομάδων με διαφορετική εθνική, κοινωνική και θρησκευτική 
κουλτούρα, θα είναι τραγικά. Αν συνεχιστεί αυτός ο κατήφορος και οι 
συνετοί πολιτικοί και διανοούμενοι συνεχίσουν τη «σιωπή» τους, για 
να μην χαρακτηρισθούν ακροδεξιοί κι οπισθοδρομικοί, η Ελλάδα, 
αλλά και η Ευρώπη, δεν θα είναι ίδιες στο τέλος αυτού του αιώνα ή 
στις αρχές του 22ου. Μια μικρή γεύση μας έδωσε μια ασήμαντη, 
ολιγομελής, οργανωμένη και φανατισμένη ομάδα, διαφορετικής 
κουλτούρας, στα θλιβερά γεγονότα της Αθήνας, το 2009, μετά από 
έλεγχο αστυνομικών οργάνων για ναρκωτικά. Το άνοιγμα μιας 
χαρτοπετσέτας, που περιείχε κάποια φύλλα του Κορανίου, 
θεωρήθηκε προσβολή της θρησκευτικής πίστης των παράνομων 
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μεταναστών και «η Αθήνα μετατράπηκε σε Βαγδάτη ή Καμπούλ» 
λόγω των μεγάλων καταστρεπτικών συνεπειών της διαδήλωσης / 
εξέγερσης. Τα ίδια φαινόμενα εκδηλώθηκαν και πρόσφατα 
(Ιανουάριος 2010) στην Καλαβρία, όπως και παλαιότερα στη 
Λαμπεντούζα της Ιταλίας. 
 Πολύ σωστά ο Μ. Θεοδωράκης, μίλησε για τους μεγάλους 
κινδύνους που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Οι «μεταλλαγμένοι 
πολιτικοί και διανοούμενοι» προετοιμάζουν για τους αγέννητους, 
ακόμα, απογόνους μας μια νέα κοινωνία χάους και αίματος. Οι χώρες 
που θα χάσουν την εθνική τους ομοιογένεια είναι καταδικασμένες να 
συντριβούν κάτω από επιδιώξεις μεγάλων παικτών / υπερδυνάμεων. 
Όπως συνέβη με τη Σερβία της τέως Γιουγκοσλαβίας στο Κόσσοβο. 
Υπερίσχυσαν όσοι μεθοδικά, σε μια διεθνιστική κοινωνία, οργάνωναν 
μια φανατισμένη, συμπαγή εθνική και θρησκευτική ομάδα. Το 
Κόσσοβο, η Βοσνία / Ερζεγοβίνη και η F.Y.R.O.M., υπήρξαν τα 
«παιδιά» τέτοιων φανατισμένων εθνικοκοινωνικών μεταλλάξεων.        

 
 
 
        Η Ελλάδα του 22ου αιώνα 
 
 Αν αναρωτηθεί κάποιος για την κοινωνική, εθνική και 
γεωγραφική μορφή του ελληνικού έθνους στα επόμενα εκατό χρόνια, 
είναι φυσικό να μην πάρει μια συγκεκριμένη απάντηση. Στη χώρα μας 
δεν υπάρχει κάποια υπερκομματική επιστημονική ομάδα, η οποία να 
ερευνά τις προοπτικές και τους κινδύνους σε βάθος, με ορισμένο 
χρονικό ορίζοντα π.χ. 50ετίας. Οι αλλαγές στην οργάνωση βασικών 
τομέων της κρατικής μηχανής, γίνονται από κάθε πολιτικό κόμμα 
χωριστά ή ακόμα σε κάθε αλλαγή υπουργού, όπως π.χ. εφαρμόστηκε 
στην πράξη στα υπουργεία Άμυνας ή Παιδείας. Στο ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο διπλωματικό σκάκι, γίνονται σπασμωδικές κινήσεις, με 
τραγικές συνέπειες για τα συμφέροντα της χώρας. Ακόμα είμαστε 
κολλημένοι στα αναχρονιστικά «αριστερός, δεξιός, φιλέλληνας κ.α.», 
ενώ στη διεθνή πολιτική σκηνή κυριαρχούν μόνο τα συμφέροντα και 
οι χωρίς συναισθηματισμούς οικονομικές συναλλαγές κρατών και 
πολυεθνικών εταιρειών, με παρεμβάσεις (π.χ. δωροδοκίες) σε 
διεφθαρμένα κρατικά όργανα. Το παρεμβατικό αυτό 
παγκοσμιοποιημένο σύστημα επεμβαίνει με τους μηχανισμούς του 
και τους «πεμπτοφαλαγγίτες» του, όταν θίγονται ζωτικά συμφέροντά 
του. Όπως, π.χ. με την κατασκευή ενός πετρελαϊκού αγωγού ή μιας 
συμφωνίας αγοράς οπλικών συστημάτων. Τότε, με τον έλεγχο π.χ. 
ενός χρηματιστηρίου (από τους μεγάλους θεσμικούς του αλλοδαπούς 
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επενδυτές) μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή μιας κυβέρνησης και 
ν’ ανεβάσει στην εξουσία υποχείριά της, ακόμα και στις 
αντιπολιτευτικές κομματικές ομάδες συμφερόντων. Επίσης, έχει τη 
δυνατότητα να ελέγχει, με δικούς του ανθρώπους και κάποια Μ.Μ.Ε. 
 Σε μια τέτοια παγκοσμιοποιημένη πολιτική σκηνή, μ’ έναν 
ανοργάνωτο και διεφθαρμένο κρατικό μηχανισμό, η Ελλάδα αποτελεί 
το ιδανικό θύμα για να παιχθούν στην πλάτη της θεαματικά παιχνίδια 
εθνικής και κοινωνικής αποδόμησης. Ένα τέτοιο κράτος που 
αυτοδιαλύεται, δεν απαιτεί κόπο στους «εχθρούς και φίλους» να το 
σπρώξουν με το δάχτυλο του ενός χεριού τους για να διαλυθεί 
εντελώς. 
 Τα κηρύγματα που ακούμε κάθε μέρα για τις μειονότητες, για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, για το ρατσισμό κ.α. είναι βερμπαλισμοί και 
φληναφήματα για τους αγαθούς που σαν πρόβατα οδηγούνται στη 
σφαγή. Η εφαρμογή αυτών των ανθρωπιστικών διακηρύξεων γίνεται 
επιλεκτικά, για να υλοποιηθούν ανίεροι πολιτικοί στόχοι. Στο όνομά 
τους έγιναν πολυαίμακτοι πόλεμοι, αλλά μόνο για να «συνετισθούν» 
οι εχθροί. Γιατί όμως δεν έγιναν στρατιωτικές επεμβάσεις σε 
μειονοτικά θέματα δυτικοευρωπαϊκών κρατών (π.χ. Βάσκοι, 
Κορσικανοί), για τους Κούρδους της Τουρκίας ή για τις σφαγές στην 
Παλαιστίνη; Στην Κύπρο (ένα κράτος της Ε.Ε.) υπάρχει στρατός 
κατοχής. Η μεταλλαγμένη και ξεφτιλισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει 
πως δεν βλέπει και σφυρίζει αμέριμνα δεξιά κι αριστερά, 
προετοιμάζοντας την είσοδο στους κόλπους της του Αττίλα. Αυτή 
είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Λαών και Εθνών όπως την 
ονειρεύτηκε στα μέσα του 19ου αιώνα ο Βίκτωρ Ουγκώ κι όπως την 
δημιούργησαν και την διεύρυναν τον 20ο αιώνα ο Σουμάν, ο 
Αντενάουερ, ο Ντε Γκωλ, ο Κ. Καραμανλής κ.α.; 
 Σήμερα, η Ε.Ε. ελέγχεται απόλυτα από τους ευρωσκεπτικιστές 
και φανατικούς οπαδούς της παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι 
ονειρεύονται μια Ευρώπη, που θα συνορεύει με το Ιράν και το Ιράκ. 
Θα είναι μια Ευρώπη των τραπεζιτών και των κερδοσκόπων. Καμιά 
απολύτως σχέση με την Ευρώπη των Εθνών και των Λαών. 
 Μια τέτοια μπασταρδεμένη Ε.Ε. πόσες δεκαετίες μπορεί να 
επιζήσει; Ποια ένωση κρατών, ποια αυτοκρατορία, επέζησε στους 
αιώνες των αιώνων; Κι αν κάποτε διαλυθεί; Με Τούρκους υπηκόους 
(ευρωπαίους πολίτες) να έχουν εποικίσει τη μισή Ελλάδα της 
υπογεννητικότητας, ποια θα είναι η μοίρα του Ελληνισμού; Μήπως οι 
Ευρωπαίοι πλέον Τούρκοι πολιτικοί και διανοούμενοι εθνικιστές θα 
σεβαστούν τα ιδεολογήματα της σημερινής «ελληνοτουρκικής 
φιλίας», όταν και τώρα έχουμε το casus belli, την άρνηση 
αναγνώρισης της υφαλοκρηπίδας των νησιών και τις συνεχείς 
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παραβιάσεις της εθνικής μας κυριαρχίας; Μήπως θα σεβαστούν τις 
«Αρχές» της Ε.Ε. ή τους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου; 
 Οι κίνδυνοι είναι μακρινοί, αλλά ένα Έθνος που θέλει να 
επιβιώσει, συσπειρώνεται από αδιάσπαστους ιστορικούς, 
γλωσσικούς και θρησκευτικούς θεσμούς. Ένα τέτοιο Έθνος που 
επιβίωσε, ακόμα και σε αιώνες πλήρους διασποράς και ανυπαρξίας 
εθνικής εστίας, είναι το Εβραϊκό. 
 Αλλά γι’ αυτό το Έθνος, που με το πανίσχυρο λόμπι του 
κατευθύνει τη μοναδική (σήμερα) Υπερδύναμη και υπερθεματίζει για 
τους στόχους και τα επιτεύγματα της παγκοσμιοποίησης 
(διατηρούνται όμως στο ίδιο, τα πανίσχυρα στοιχεία της εθνικής του 
συνοχής με θρησκευτική ευλάβεια), η Νέα Τάξη δεν αποτελεί απειλή. 
Προς το παρόν, τουλάχιστον, γιατί οι μελλοντικοί, γι’ αυτό το κράτος, 
κίνδυνοι θα υπάρχουν, δεδομένου ότι η μουσουλμανική πλημμυρίδα 
που το περιβάλλει έχει, όπως και το ίδιο, ισχυρή φυλετική και 
θρησκευτική συνοχή και μάλιστα, με την πληθυσμιακή υπεροχή και 
την επιθετική βαθειά πίστη της στο Κοράνι, απλώνεται σιγά σιγά, με 
τους μετανάστες και τα νεοεμφανισθέντα μουσουλμανικά κράτη 
(Βοσνία, Κόσσοβο) και αλώνει «ειρηνικά» και την Ευρώπη. 
 Το Ισραήλ έχει ταυτίσει τη μοίρα του με την πέραν του 
Ατλαντικού υπερδύναμη. Αν κάποτε ο μεγάλος προστάτης χάσει τη 
δύναμή του (οι Η.Π.Α. δεν θα είναι υπερδύναμη ως τη συντέλεια του 
κόσμου), η ναζιστική γενοκτονία των στρατοπέδων συγκέντρωσης θα 
είναι, προφανώς, ένα συνηθισμένο επεισόδιο μπροστά στα δεινά που 
θα ακολουθήσουν από το ξέσπασμα της οργής (μιας απύθμενης 
οργής, που σπέρνει χιλιάδες ανθρωποβόμβες) των αλλόθρησκων 
γειτόνων του. 
 Η Ελλάδα, σ’ αυτό τον κόσμο της μετακινούμενης λάβας, 
βρίσκεται στο κρισιμότερο στάδιο εθνικής και κοινωνικής 
αποσύνθεσης. Οι πολιτικοί και διανοούμενοί της (σ’ αυτούς 
περιλαμβάνονται δυστυχώς και κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι των, 
τηλεοπτικών κυρίως, Μ.Μ.Ε.) ακολουθούν το «ρεύμα» που θα μας 
παρασύρει κάποτε όλους, με μαθηματική ακρίβεια, στο 
ανθρωπογεωγραφικό χάος που θα ακολουθήσει, ίσως νωρίτερα και 
από τον 22ο αιώνα. Οι νέες αναδιατάξεις είναι αδύνατο να ευνοήσουν 
τον ελληνισμό, εξαιτίας της έλλειψης εθνικής, πολιτιστικής και 
θρησκευτικής συνοχής, με δεδομένη και την υπογεννητικότητα και την 
πληθυσμιακή ανισορροπία που αναπότρεπτα θα επέλθει, με τη 
μαζική μετακίνηση μεταναστών από μεγάλες ασιατικές και 
αφρικανικές, κυρίως, χώρες που έχουν σοβαρά προβλήματα 
υπεργεννητικότητας και φτώχειας. 
 Υπάρχουν φωνές πολιτικών και διανοουμένων για χωρίς 
περιορισμούς υποδοχή μεταναστών στη χώρα μας. Προβάλλουν 
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ανθρωπιστικούς λόγους. Όμως, μια τέτοια μετακίνηση ανθρώπων 
τελείως διαφορετικής κουλτούρας την οποία, όπως αποδείχτηκε από 
γεγονότα στη Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία κ.λ.π., προσπαθούν να 
προβάλουν και να επιβάλουν στις φιλοξενούσες χώρες, αποτελεί ένα 
είδος πολιτιστικής σύγκρουσης, το οποίο θα επιτείνεται όσο θα 
εξισορροπούνται οι πληθυσμιακές αναλογίες. 
 Βλέπουμε τι γίνεται με το οξύ πρόβλημα της μπούργκας στη 
Γαλλία ή με την απόφαση του ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων για την αφαίρεση του σταυρού από τα σχολεία, τα 
δικαστήρια και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες της Ιταλίας. Μπροστά σ’ 
ένα δυναμικό Ισλάμ έχουμε μια αποχριστιανοποιημένη Ευρώπη, η 
οποία υποτάσσεται στη θέληση μεταναστευτικών ομάδων που, 
υποτίθεται, πως φιλοξενεί. Ο ιδιοκτήτης μεταβάλλεται, σιγά σιγά, σε 
φιλοξενούμενο στο ίδιο του το σπίτι. Ανθρωπιά και δημοκρατική 
ιδεολογία δεν σημαίνει εκχώρηση πολιτιστικών και εθνικών 
δικαιωμάτων. ∆εν σημαίνει πως θα πρέπει να κρύβουμε το σταυρό ή 
τα εθνικά μας σύμβολα, γιατί εξοργίζεται ο αλλόθρησκος, 
απρόσκλητος συνήθως, μετανάστης. Εμείς οφείλουμε να τους 
σεβαστούμε σαν ανθρώπινα όντα, με πλήρη ατομικά δικαιώματα, όσο 
θα ζουν στη χώρα μας κι εκείνοι οφείλουν να σεβαστούν την ιστορία, 
τη θρησκεία, τις παραδόσεις μας και τον τρόπο της καθημερινής μας 
ζωής. Και φυσικά δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλη την Ασία. Αν 
η Ελλάδα συνεχίσει να αποτελεί κέντρο στάθμευσης και διακίνησης 
μεταναστών (κάτι που διευκολύνει με τη σιωπηρή συναίνεσή της 
προς τους λαθρομετανάστες και η Τουρκία) η Ελλάδα θα 
αντιμετωπίσει στο μέλλον σοβαρά προβλήματα κοινωνικής και 
πολιτιστικής συνοχής. Αν δεν αλλάξει κάτι στη σκέψη των πολιτικών 
και των ανθρώπων της διανόησης, οι οποίοι καθοδηγούν τις μάζες (ο 
«κυρίαρχος λαός» είναι ο σιωπηλός απών), η Ελλάδα του 22ου αιώνα 
δεν θα είναι αυτή που ξέρουμε σήμερα. Οι απόγονοί μας δεν θα ζουν 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία που επαγγέλλονται οι προφήτες της 
παγκοσμιοποίησης. Θα ζουν σε μια χώρα (δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε τα γεωγραφικά της όρια) στην οποία θα επικρατήσουν 
όσοι θα είναι αποφασισμένοι και να πεθάνουν για να διατηρήσουν τις 
πολιτιστικές παραδόσεις τους και τη θρησκευτική τους πίστη. Τα 
κούφια λόγια περί κοινωνικής και πολιτιστικής, δήθεν, ένταξης 
ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας είναι για τους αφελείς. Η 
Ευρώπη και μαζί της η Ελλάδα ή θα παραμείνει «ευρωπαϊκή» ή θα 
υποταχθεί ειρηνικά ή με τη βία, σ’ ένα πληθυσμιακά και θρησκευτικά 
υπέρτερο και δυναμικότερο Ισλάμ. Στην ιστορία ποτέ δεν κέρδισαν οι 
εκφυλισμένοι λαοί. Χάθηκαν και απορροφήθηκαν από άλλα Έθνη 
που αγωνίστηκαν για να επιβάλουν την ιδεολογία τους και τα 
πολιτιστικά τους ήθη. Αυτή η πάλη ως την επικράτηση του ισχυρού, 
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εμφανίζεται ακόμα και σε περιπτώσεις με ασήμαντες πολιτιστικές 
διαφορές που καταλήγουν σε αιματοχυσίες (π.χ. η σύγκρουση μεταξύ 
Καθολικών / Προτεσταντών στη Β. Ιρλανδία ή οι αιματηρές βιαιότητες 
μεταξύ Σουνιτών / Σιϊτών στο Ιράκ ή στο Πακιστάν). 
 
 
 
 
       Τα αποτελέσματα της αποσύνθεσης των κοινω-
νικών και πολιτισμικών θεσμών στην Ελλάδα 
 
 Ίσως να πέρασαν και δυο δεκαετίες από τότε που, η έγκυρη 
γαλλική εφημερίδα «Le monde», είχε ένα κύριο άρθρο με τίτλο 
«Γαλλία: χώρα του Ισλάμ». Στο άρθρο γινόταν η επιβεβαίωση μιας 
έρευνας που έδειχνε ότι, στην ευρύτερη περιφέρεια του Παρισιού, τα 
τζαμιά άρχισαν να ξεπερνούν τις χριστιανικές εκκλησίες. 
 Από τότε άλλαξαν πολλά. Η «Monde» έπεσε σε χέρια 
αλλοεθνών μεγαλοεκδοτών, όπως πολλές αξιόλογες ευρωπαϊκές 
εφημερίδες. Ακόμα και η επαναστατική «Liberation» αγοράστηκε από 
τον πολυεκατομμυριούχο Ρότσιλδ, ενώ άλλες ελέγχονται από 
πολεμικές ή πετρελαϊκές πολυεθνικές εταιρείες (π.χ. Ντασώ). 
 Στην Ελλάδα, τα μεγάλα Μ.Μ.Ε. ελέγχονται από 
κατασκευαστικά ή εκδοτικά μεγαθήρια και οι δημοσιογράφοι είναι 
υποχρεωμένοι (για να επιβιώσουν) να ακολουθούν την πολιτική 
γραμμή που τους επιβάλει ο μεγαλοεκδότης. Με εξαίρεση κάποια 
λίγα έντυπα ή τηλεοπτικούς σταθμούς της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης και την εθνική γραμμή των επαρχιακών Μ.Μ.Ε. 
(κυρίως των παραμεθορίων περιοχών Μακεδονίας, Θράκης, Νησιών 
κ.λ.π.), η πλειονότητα των εκδοτικών συγκροτημάτων αποφεύγει να 
ασχοληθεί με σοβαρά εθνικά θέματα. Οι υπερβολές για τα 
προβλήματα της οικονομίας, οι ανεπίτρεπτοι κομματικοί 
διαπληκτισμοί στα τηλεοπτικά παράθυρα ή τα σκάνδαλα των 
επωνύμων, αποτελούν υλικό αποπροσανατολισμού του ελληνικού 
τηλεοπτικού κοινού από τα μεγάλα προβλήματα και τους εθνικούς 
κινδύνους. 
 Η επίδειξη πατριωτισμού αποτελεί, σύμφωνα με τις αντιλήψεις 
της «συντεχνίας των μεταλλαγμένων», σύμπτωμα πολιτικής 
ανωριμότητας και οπισθοδρομικότητας χειρότερο απ’ τη λέπρα. Με 
εξαίρεση κάποια προγράμματα της ΕΡΤ και κυρίως της ΕΡΤ3 (η 
οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η ARTE TV της Ελλάδας) τα 
υπόλοιπα τηλεοπτικά δίκτυα αποτελούν οχήματα της 
παγκοσμιοποιημένης αποβλάκωσης και εθνικοκοινωνικής 
αποδόμησης. Αποτελούν πολιορκητικούς κριούς της «συντεχνίας» 
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(κατά την αναφερθείσα ήδη έκφραση του καθηγητή Χρήστου 
Γιανναρά), η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των προφητών της 
παγκοσμιοποίησης. 
 Πίσω από τις δαιδαλώδεις εταιρικές σχέσεις των πολυεθνικών 
και τις off shore εταιρείες δεν ξέρουμε ποιοι κρύβονται και τι 
επιδιώκουν. ∆εν είμαστε οι Η.Π.Α. για να ελέγχονται, από έναν 
αφάνταστα οργανωμένο και συμπαγή κρατικό μηχανισμό οι δομές 
εξουσίας, που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και τους στόχους 
της εξωτερικής τους πολιτικής. Η αμερικανική πολυεθνική δημοκρατία 
δεν έχει καμία σχέση με την άναρχη ελληνική. Ένα παράδειγμα. Κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης στο Ιράκ, οι δεκάδες Αμερικανοί 
δημοσιογράφοι συμμετείχαν στα απατηλά προπαγανδιστικά 
τηλεοπτικά σκετς που οργάνωνε η C.I.A. (παραδόσεις Ιρακινών 
στρατιωτών, θερμή υποδοχή αμερικανών στρατιωτών από Ιρακινούς 
πολίτες κ.α.). Τα γεγονότα αποκαλύφθηκαν πολλούς μήνες αργότερα 
από το CNN στην τηλεοπτική εκπομπή της γνωστής δημοσιογράφου 
Αμανπούρ, όταν πλέον όλοι οι αμερικανικοί στόχοι είχαν επιτευχθεί. 
 Στην Ελλάδα υπάρχει ένας έντονος, χωρίς όρια ανταγωνισμός, 
για το ποιος θα αποκαλύψει τα τρωτά της οικονομίας και της 
εξωτερικής μας πολιτικής. Αν εξαιρέσουμε τον μακαρίτη Κων. 
Καραμανλή, ο οποίος είχε την εμπειρία και τις γνώσεις των 
κυκλωμάτων της διεθνούς διπλωματίας και κυρίως των χωρών που 
αντιστρατεύονται (όπως η Βρετανία) παγίως τις ελληνικές εθνικές 
θέσεις, οι νεότεροι Έλληνες πολιτικοί της αντιπολίτευσης δε 
διστάζουν να κάνουν δηλώσεις στα ξένα μέσα ενημέρωσης (κι όταν 
ακόμα βρίσκονται στο εξωτερικό) για τους χειρισμούς της εκάστοτε 
κυβέρνησης. Το κόμμα πάντοτε πάνω απ’ τα εθνικά συμφέροντα που 
πλήττονται καίρια με τέτοιες δηλώσεις. Η Ελλάδα, ως χώρα, δεν είναι 
ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Είμαστε όλοι. Ίσως κάποιοι 
να το κατάλαβαν τώρα με τις συνεχείς καταγγελίες των διαφόρων 
κυβερνήσεων προς την Ε.Ε. για τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Οι 
ανεύθυνοι κατήγοροι (ανεξάρτητα απ’ την κομματική τους 
τοποθέτηση) όταν προσπάθησαν να δικαιολογηθούν πως δεν έφταιγε 
«η δική τους κυβέρνηση», πήραν την απάντηση πως για την Ε.Ε. δεν 
υπήρχαν κυβερνήσεις αλλά μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. 
 Η χώρα μας βρίσκεται σ’ έναν γεωπολιτικό χώρο μεγάλων 
διπλωματικών, πολιτιστικών και οικονομικών συγκρούσεων και 
διεργασιών. Αντιμετωπίζει προβλήματα που σκόπιμα διογκώνονται 
από τον αγγλοσαξονικό παράγοντα (Η.Π.Α., Βρετανία) για να 
επιτύχουν, εις βάρος μας, τους γεωστρατηγικούς τους στόχους. Τους 
είδαμε να μας διαπομπεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας, το 2004, ώσπου εισέπραξαν κολοσσιαία ποσά για την, 
δήθεν, ασφάλεια των Αγώνων, αλλά και στις συνεχείς επιθέσεις τους 
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για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, προτείνοντας την «εκδίωξη» της 
χώρας μας από την Ευρωζώνη, ενώ οι ίδιοι είναι εκτός Ευρωζώνης. 
 Θα αναρωτηθεί κάποιος, γιατί εις βάρος μας αφού ανήκουμε 
στην ίδια συμμαχία και μας συνδέουν μακροχρόνιες πολιτικές και 
πολιτιστικές σχέσεις! 
 Ο Μ. Θεοδωράκης στην προαναφερθείσα, σε άλλο σημείο του 
άρθρου, πατριωτική ομιλία του στη Λέσχη Αξιωματικών Αθηνών 
αναφέρει πως ο Ελληνισμός «βάλλεται πανταχόθεν εσωτερικά και 
εξωτερικά από δυνάμεις εχθρικές και δόλιες, τυφλωμένες από την 
ακτινοβολία της Ελλάδας ως ιστορικής οντότητας, παρουσίας και 
διαχρονικής έκφρασης με αθάνατα ιστορικά επιτεύγματα 
πατριωτισμού, πολιτισμού, δημοκρατίας και ελευθερίας». 
 Πολλοί ίσως θα μιλήσουν για λεκτικές υπερβολές. Είναι οι 
γνωστοί αρνητές, οι οποίοι είτε από άγνοια είτε για να ευχαριστήσουν 
«τα αφεντικά» τους, αμφισβητούν κάθε ανησυχία που έχει σχέση με 
την ασφάλεια και την προσπάθεια προστασίας των πολιτιστικών μας 
αγαθών. 
 Σε συζήτηση που είχε συγγενικό μου πρόσωπο στις αρχές του 
1993 με Αμερικανό καθηγητή σε τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 
ετέθη το θέμα της εχθρικής στάσης πολλών Ευρωπαϊκών Κρατών 
(υποτίθεται «εταίρων» της Ε.Ε.), όπως η ∆ανία, η Ολλανδία, η 
Σουηδία, η Γερμανία κ.α. στο λεγόμενο Σκοπιανό. Ο καθηγητής 
συμπλήρωσε σ’ αυτόν τον κατάλογο και τη χώρα του, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 
 Στο ερώτημα «Γιατί;», ο Αμερικανός, γνώστης και θαυμαστής 
της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, δήλωσε 
απερίφραστα πως εκτός από τους πολιτικούς και στρατηγικούς 
λόγους, ρόλο έπαιζε και το «αίσθημα κατωτερότητας» ενός γίγαντα, 
όπως οι Η.Π.Α., μπροστά σ’ ένα «ημιαναπτυγμένο» μικρό έθνος με 
μια τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Πώς θα μπορούσε ένας 
οικονομικά ισχυρός ή ένας κυρίαρχος του μισού κόσμου, να 
αντιπαραθέτει στον Πλάτωνα, στο Σωκράτη ή στον Περικλή έναν 
Μπούφαλο Μπιλ ή τον Τζέσε Τζέιμς; Υπάρχει κάτι πιο ταπεινωτικό 
για έναν ισχυρό και αλαζόνα, από το να μην έχει κανένα απολύτως 
πολιτιστικό παρελθόν; 
 Η Ελλάδα ποτέ δεν κατάλαβε πως είχε στο πλευρό της το 
σύνολο, σχεδόν, των καθηγητών ιστορίας των πανεπιστημίων όλου 
του κόσμου, για να αποκαλύψει την μεγαλύτερη πολιτιστική απάτη 
του 20ου αιώνα, δηλαδή την πλαστογράφηση της ιστορίας της 
Μακεδονίας από τον Τίτο και το Στάλιν. Επί τρεις σχεδόν δεκαετίες, 
σε βιβλία και άρθρα μου διατυπώνω τη σκέψη για τη σύγκληση ενός 
διεθνούς συνεδρίου ειδικών επιστημόνων (αρχαιολόγων, 
νομισματολόγων, επιγραφολόγων, ιστορικών κ.λ.π.). Το παραλυμένο 
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ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κοιμάται μπροστά σε προσπάθειες 
πλαστογράφησης της ιστορίας του. 
 ∆εν είναι μόνο οι ανιστόρητες γελοιότητες των Σκοπιανών. Ο 
αφροαμερικανός Μάρτιν Μπερνάλ διατύπωσε τη θεωρία της 
«Μαύρης Αθηνάς» και την κλοπή των ιδεών (από τους Πλάτωνα, 
Αριστοτέλη, Σωκράτη κ.λ.π.) από τους «Αφρικανούς διανοούμενους» 
και κέρδισε μια έδρα σε αμερικανικό πανεπιστήμιο. Τον Μπερνάλ 
αντίκρουσε (στην ουσία «ξετίναξε») όχι κάποιος Έλληνας 
διανοούμενος, αλλά μια ισραηλινή καθηγήτρια ιστορίας. 
 Ο Τουργκούτ Οζάλ δημοσίευσε βιβλίο (προλογισμένο από 
Γάλλο καθηγητή) για τις τουρκικές ρίζες του Μικρασιατικού 
πολιτισμού. Ο Όμηρος (υπάρχουν πολλοί «Ομέρ» στη σημερινή 
Τουρκία) και οι Ελληνικές πόλεις δεν είχαν σχέση με την Ελλάδα. 
Αυτή την εκδοχή την εφαρμόζουν σήμερα και οι Τούρκοι ξεναγοί όταν 
αναφέρονται στον πολιτισμό των Λυδίων, των Αλικαρνασέων κ.λ.π. 
Στις τηλεοπτικές διαφημίσεις τους προβάλλουν τα μνημεία και τα 
αρχαία θέατρα ως έργα γηγενών (τουρκογενών!). 
 Ακόμα και η ναζιστική Γερμανία προσπάθησε, με μια 
ασύλληπτης έκτασης προπαγάνδα, να προσεταιρισθεί την αίγλη της 
αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς ως «πνευματικός κληρονόμος», με το 
αιτιολογικό πως «οι σημερινοί Έλληνες είναι ένα εκφυλισμένο κράμα 
από Οθωμανούς και Βαλκάνιους». Οι θεωρίες των Φαλμεράγιερ, του 
Γαίγκερ και άλλων χρησιμοποιήθηκαν εντέχνως γι’ αυτό το σκοπό. Κι 
ο Μουσολίνι χρησιμοποίησε, εναντίον της Ελλάδας, τα ίδια 
επιχειρήματα. 
 Για όλα αυτά έχω επανειλημμένα αναφερθεί στα βιβλία μου και 
ειδικότερα στο τευχίδιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΣΜΟΣ: μια θεωρία πολιτιστικής 
απάτης και αλυτρωτισμού» και στις σημειώσεις του πολυσέλιδου 
έργου μου «ο γιος του Εμμανουήλ Παπά στο Μανιάκι», το οποίο θα 
εκδώσει, σε λίγες εβδομάδες, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Αθηνών  «ΕΜΜ. ΠΑΠΑΣ».  
 Στη διεθνή σκακιέρα δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Οι 
εχθροί και φίλοι αλληλοαναδιατάσσονται συνεχώς. Εμείς έχουμε 
αδιαλείπτως τους «ίδιους φίλους» που μας δίνουν καρπαζιές και τους 
λέμε κι ευχαριστώ. Μας φτύνουν και τους κάνουμε τεμενάδες. ∆εν 
ψάχνουμε και για καινούριους ισχυρούς φίλους για να διευρύνουμε τα 
διπλωματικά μας στηρίγματα. Όλοι μας θεωρούν δεδομένους και 
πάντα υποχωρητικούς. Στη διπλωματική σκακιέρα υπάρχει και το 
Παρίσι και η Μόσχα και το Πεκίνο. Ας μην ξεχνούμε πως και η 
διπλωματική μας επιτυχία στο Βουκουρέστι για το Σκοπιανό, 
οφείλεται στην ξεκάθαρη στάση του Σαρκοζί. Ο Μπους δεν τόλμησε 
να θέσει επίσημα το θέμα της εισόδου της FYROM στο ΝΑΤΟ. 
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 Οι διπλωμάτες μας, στην πλειονότητά τους επιλεγμένοι 
ευλύγιστοι οσφυοκάμπτες, είναι πρόθυμοι να συναινέσουν εύκολα και 
σε σοβαρά θέματα εξωτερικής πολιτικής για να μη μας 
χαρακτηρίσουν «ακροδεξιούς υπερεθνικιστές». Κι όμως, 
εξακολουθούν και μας χαρακτηρίζουν τέτοιους ακόμα και σε 
περιπτώσεις που ο εθνικισμός των αντιπάλων μας αγγίζει τα όρια του 
παράλογου αλυτρωτισμού, όπως στην περίπτωση της FYROM και 
των εθνικιστικών εξάρσεων των Αλβανών Τσάμηδων, που 
συνεργάστηκαν με τους Ναζί και προξένησαν τόσα δεινά στην 
Ήπειρο. 
 Μας μιλούν για μια ολιγάριθμη ομάδα σλαβόφωνων, που 
επιθυμεί να χαρακτηρισθεί ως «μακεδονική μειονότητα». Έρχονται 
αντιπρόσωποι διεθνών οργανισμών και κάνουν έρευνες ερήμην των 
οργάνων του ελληνικού κράτους. Στα Σκόπια υπάρχουν 
τρομοκρατημένοι Έλληνες, που υποχρεώθηκαν να μετατρέψουν τα 
επώνυμά τους και να προσθέσουν σλαβόφωνες καταλήξεις. Ποιος 
Έλληνας πολιτικός αγρίεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να 
ζητήσει ελεύθερη, με αμερόληπτους παρατηρητές, απογραφή αυτών 
των αφανών Ελλήνων! 
 Η Τουρκία προβάλλει συνεχείς απαιτήσεις και σχεδόν πάντα 
κερδίζει…. Στο Κυπριακό, στο Αιγαίο ή στη μουσουλμανική 
μειονότητα της Θράκης. Έχει μακροχρόνια σχέδια που τα υλοποιεί 
σταδιακά. Αφού εξαφάνισε τον Ελληνισμό στη Μικρά Ασία, διέλυσε 
την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης με το πογκρόμ του 
Σεπτεμβρίου 1955, καταστρατήγησε τη συμφωνία για την αυτονομία 
της Ίμβρου και Τενέδου, άρχισε την επιθετική εξωτερική πολιτική 
επικαλούμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιδιώκει αυτονομία των 
μουσουλμάνων της Θράκης, μας κατηγορεί σε διεθνείς οργανισμούς 
για το κατώτατο εκλογικό όριο των 3% ενώ η ίδια θεσμοθέτησε το 
10%, μας κατηγορεί για την μη εκλογή των μουφτήδων της Θράκης 
με εκλογές, ενώ στην ίδια την Τουρκία διορίζονται απ’ το κράτος, 
λοξοκοιτάζει τα νησιά μας με βουλιμία και ανακάλυψε και τις «γκρίζες 
ζώνες». Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας προκαλούν την 
συνεχή οικονομική αιμορραγία με τις αναχαιτίσεις και τους αμυντικούς 
εξοπλισμούς.   
 Η Ελλάδα της αποσύνθεσης, της αποδόμησης και του 
εθνομηδενισμού, πως αντιδρά; Σιωπή για όλα. Πάνω απ’ όλα η 
ελληνοτουρκική φιλία και η προσπάθεια να εισέλθει η Τουρκία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλήρης ευθυγράμμιση με την πολιτική των 
Αγγλοσαξόνων, που σκάβουν το λάκκο μας. Τα επιτελεία των 
Αμερικανοθρεμμένων πολιτικών και διπλωματών μας, αρνούνται να 
εφαρμόσουν κάποια εξισορροπημένη εξωτερική πολιτική. Φοβούνται 
ν’ ανοίξουν το στόμα τους και να φωνάξουν για τις ελληνικές 
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μειονότητες που στενάζουν (σταυρώνονται, κατά την έκφραση του 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου), για την επιθετική βουλιμία της γείτονος, 
για την πολιτιστική απάτη και τον φασιστικό αλυτρωτισμό των 
Σκοπίων ή να ζητήσουν την επαναφορά της παλιάς τους ονομασίας 
(Βαρντάρσκα Μπανοβίνα) πριν τη βαφτίσουν, ως Μακεδονία, ο Τίτο 
και ο Στάλιν. 
 Τα αποτελέσματα της κοινωνικής και εθνικής αποδόμησης των 
Ελλήνων, άρχισαν δειλά δειλά να εμφανίζονται. Υπάρχει μια 
υποβόσκουσα λαϊκή αγανάκτηση. Αν αυτή θα μπορούσε να 
εκδηλωθεί με δημοψηφίσματα, τότε θα αποκαλύπτονταν οι 
μεταλλαγμένοι προοδευτικοί, τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν στο λαό. 
Όμως, ένας τέτοιος καθηγητής πανεπιστημίου, με «βαθειά 
δημοκρατική συνείδηση» έγραψε πως τέτοια σοβαρά θέματα, που 
έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θα πρέπει να 
αφήνονται στην κρίση των ανώνυμων μαζών. Αυτή η κρίση αρκεί για 
τα κομματικά και εκλογικά παιχνίδια. Οι πεφωτισμένοι κήρυκες της 
παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι ελέγχουν τον κρατικό μηχανισμό, 
μπορούν πλέον ν’ αποφασίζουν για τις τύχες του λαού χωρίς να 
ρωτούν και χωρίς να εκλέγονται με τις διαδικασίες ενός δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Αυτοί είναι οι κανίβαλοι των αγέννητων παιδιών της 
Ελλάδας του μέλλοντος, που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του 
Έθνους. Αν συνεχίσουν για κάποιες δεκαετίες να ελέγχουν, απ’ την 
αφάνεια, τις δομές εξουσίας της χώρας, τότε η Ελλάδα του 22ου αιώνα 
δεν θα έχει καμιά σχέση με τη σημερινή και από πλευράς 
γεωγραφικής αλλά και από πλευράς πολιτιστικών αξιών. Τότε θα έχει 
δικαιωθεί το ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και 
συγγραφέας του τουρκοελληνικού ιστορικού έργου που (σήμερα) 
γράφει «πως δεν είμαστε Έλληνες». 
 Θα πρέπει να ντρέπονται όσοι πολιτικοί, διανοούμενοι και 
επώνυμοι εξακολουθούν να σιωπούν, γιατί φοβούνται να προφέρουν 
τη λέξη ΠΑΤΡΙ∆Α και να εκδηλώσουν τον ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ, ως 
καθήκον, όπως επιτάσσει στους πολίτες το σχετικό άρθρο του 
Συντάγματος, η τήρηση του οποίου επαφίεται στον πατριωτισμό των 
Ελλήνων. Ας παραδειγματιστούν από τον σημερινό Πρόεδρο της 
∆ημοκρατίας, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία εκδηλώνει αυτόν τον αγνό 
πατριωτισμό. Φυσικά κανένας δεν θα τολμήσει να τον χαρακτηρίσει 
ακροδεξιό, αφού οι πάντες γνωρίζουν πως ο υπερκομματικός, 
σήμερα, Πρόεδρος, υπήρξε παλιό στέλεχος της Πατριωτικής 
Αριστεράς. 
 
 
Ιαν. 2010          
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Η Ελλάδα και η FYROM 
 

Α’ Μέρος 
 

Από τον εγκατεστημένο στη Θεσσαλονίκη συμπατριώτη μας κ. Σωκράτη Β. 
Σίσκο, πήραμε την κατωτέρω επιστολή: 

 
«Αξιότιμε κ. ∆ιευθυντά, 
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον εξαιρετικό τρόπο 

παρουσίασης της ιστορικοπολιτικής εργασίας μου, με τίτλο 
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΣΜΟΣ: μια θεωρία πολιτιστικής απάτης και 
αλυτρωτισμού», στην έγκριτη εφημερίδα σας, από τις 9 και μέχρι τις 
19 Ιανουαρίου 2008. 

Οι αναγνώστες σας, που μου τηλεφώνησαν από τις Σέρρες, 
επεσήμαναν το γεγονός πως στα κείμενα αυτά βρήκαν ιστορικά 
στοιχεία και επιχειρήματα, άγνωστα σ’ αυτούς μέχρι σήμερα, με τα 
οποία αποδεικνύεται η αναμφισβήτητη ελληνικότητα των Μακεδόνων. 

Θα μου επιτρέψετε να τονίσω πως η παράθεση τέτοιων 
επιχειρημάτων, δεν αποσκοπεί στη δημιουργία σοβινιστικών 
αντιλήψεων και εθνικιστικού φανατισμού, αλλά στην αποκάλυψη της 
ιστορικής αλήθειας. 

Έρχονται στιγμές που σκέφτομαι πως η ευθύνη για την 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε διεθνές επίπεδο, σε ό,τι αφορά 
τις διπλωματικές επιτυχίες της FYROM, δεν βαρύνει μόνο τους 
πλαστογράφους αλλά εξίσου και ίσως περισσότερο την ελληνική 
πολιτική ηγεσία. 

Ποτέ δεν κινητοποιήσαμε τις διπλωματικές μας Υπηρεσίες στο 
εξωτερικό αλλά ούτε και τον απόδημο ελληνισμό (την τεράστια αυτή 
δύναμη του Έθνους μας), για να αποστομώσουμε τους 
πλαστογράφους και να καταγγείλουμε τον αλυτρωτισμό τους. 

Τα Γραφεία Τύπου και οι μορφωτικοί ακόλουθοι των Πρεσβειών 
μας σ’ όλο τον κόσμο, δεν έπιασαν τις πένες για να αντικρούσουν τα 
πληρωμένα προπαγανδιστικά δημοσιεύματα και τις τηλεοπτικές 
εκπομπές στα ξένα ΜΜΕ. 

Οι ξένοι, όταν τους εξηγούμε το πρόβλημα, έχουν την πρόθεση 
να το εξετάσουν και να το συζητήσουν. Τουλάχιστον, από 
προσωπική εμπειρία, γνωρίζω πως όσες φορές απευθύνθηκα σε 
ξένες εφημερίδες ή τηλεοπτικούς σταθμούς (π.χ. FIGARO, ARTE TV 
κ.λπ.) έλαβα ευγενικές και καλοπροαίρετες απαντήσεις. 

Αν και το θέμα αυτό της ενημέρωσης δεν είναι κάτι που αφορά 
τους μεμονωμένους απλούς πολίτες, η απραξία των υπεύθυνων 
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ελληνικών διπλωματικών υπηρεσιών με ώθησε να προβώ σε 
διαμαρτυρία προς το υπουργείο Εξωτερικών του Βατικανού και προς 
την Πρεσβεία (Νουντσιατούρα) του Βατικανού στην Αθήνα, για τις 
χριστουγεννιάτικες ευχές του Πάπα στη “μακεδονική γλώσσα”. 

Οι απαντήσεις που έλαβα (σας στέλνω τη σχετική 
αλληλογραφία με επισυνημμένη τη μετάφραση των γαλλικών 
κειμένων) δείχνουν κάποια ευγενική πρόθεση για “επανεξέταση” του 
θέματος που δημιουργήθηκε από τις ατυχείς και άστοχες ευχές του 
Πάπα. 

Το συμπέρασμα απ’ αυτές τις ενέργειές μου είναι πως, αφού 
ένας απλός πολίτης μπορεί να δημιουργεί προβληματισμούς και 
ερωτηματικά στους υπεύθυνους του Βατικανού ή οποιουδήποτε 
άλλου κράτους ή στα ΜΜΕ κ.λπ., φανταστείτε την επιρροή και τα 
αποτελέσματα που θα είχε μια επίσημη παρέμβαση / διαμαρτυρία 
μιας Υπηρεσίας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. 

Τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως επανεξετάζεται η από 
δεκαπενταετίας εφαρμοζόμενη πλαδαρή και άνευρη εξωτερική μας 
πολιτική. Σ’ όλη αυτή την περίοδο, μόνη εξαίρεση ήταν η επιτυχία της 
διπλωματίας μας στις 16 ∆εκεμβρίου 1991. Τότε, στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ, ο έλληνας 
υπουργός κατόρθωσε (μετά από σκληρή κι ανυποχώρητη 
διαπραγμάτευση) να τεθούν από το Συμβούλιο οι τρεις γνωστοί όροι, 
ο ένας από τους οποίους απαγόρευε στη FYROM να ονομάζεται 
“Μακεδονία”. Μετά απ’ αυτή την επιτυχία άρχισε η εσωτερική 
υπονόμευση και υποβάθμιση του θέματος, με τις εξευτελιστικές για 
την περηφάνια των ελλήνων πολιτών σημερινές εξελίξεις. 

Τα τελευταία χρόνια η FYROM αντιμετωπίζει την Ελλάδα με το 
“ύφος και την αλαζονεία υπερδύναμης”, ενώ ταυτόχρονα 
ενδυναμώνει την αλυτρωτική της προπαγάνδα. Εμείς, από την άλλη 
πλευρά, κρατάμε χαμηλούς τόνους, τους δίνουμε οικονομική βοήθεια 
στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας, στέλνουμε τις επιχειρήσεις 
μας για να συμβάλλουν στην οικονομική τους ανάπτυξη και 
φοβόμαστε το VETO όπως ο διάβολος το λιβάνι, σαν το προπατορικό 
αμάρτημα! 

Φοβόμαστε να υψώσουμε τη φωνή μας για ένα τόσο σοβαρό 
εθνικό θέμα, όταν άλλες χώρες το χρησιμοποιούν για να επιβάλλουν 
τις απόψεις τους σε θέματα τρίτων. 

Μήπως ξεχάσαμε πως η Αυστρία απειλούσε με βέτο για να 
προστατεύσει συμφέροντα της γειτονικής της Κροατίας ή τώρα, στις 
μέρες αυτές, που η Ολλανδία απειλεί με βέτο αν το Συμβούλιο 
Υπουργών της Ε.Ε. διευκολύνει την προσέγγιση της Σερβίας στις 
ευρωκοινοτικές δομές με προοπτική τη μελλοντική της ένταξη;  
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Συζητούμε για το βέτο ως να πρόκειται για αισχρή και 
εγκληματική πράξη, με την οποία θα “απομονωθούμε από τους 
αγνούς και φιλεύσπλαχνους εταίρους μας”. 

 
Με εκτίμηση 

ΣΩΚΡ. Β. ΣΙΣΚΟΣ 
Οικονομολόγος Μεταφορών» 

 
 Οι επιστολές του κ. Σωκρ. Σίσκου προς το  υπουργείο Εξωτερικών του 

Βατικανού και  προς την πρεσβεία του Βατικανού στην   Αθήνα, καθώς και οι 
αντίστοιχες απαντήσεις  που έλαβε, θα δημοσιευθούν (μεταφρασμένες  στην 
ελληνική γλώσσα), στο φύλλο του Σαββάτου. 

 

 

 

 

 

Β’ Μέρος 
 

∆ημοσιεύουμε σήμερα, όπως προαναγγείλαμε χθες, τις επιστολές του 
συμπατριώτη μας κ. Σωκρ. Β. Σίσκου, προς το κράτος του Βατικανού και προς 
την πρεσβεία του κράτους στην Αθήνα, καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις που 
έλαβε: 

 
«Προς το  
ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ 
Υπουργείο Εξωτερικών 
ΒΑΤΙΚΑΝΟ / ΡΩΜΗ 
ΙΤΑΛΙΑ 
 
Εξοχότατε, 
Κατοικώ στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Ελληνικής 

Μακεδονίας και έχω εκπλαγεί όταν διάβασα τις ελληνικές εφημερίδες 
πως, με την ευκαιρία του νέου έτους, ο Πάπας απηύθυνε ευχετήριο 
μήνυμα στη “μακεδονική γλώσσα”. 

Γνωρίζετε καλύτερα από μένα πώς και γιατί η Γιουγκοσλαβική 
Βαρδαρία ονομάστηκε “Μακεδονία”.  

Τα “τιτοσταλινικά εργαστήρια” κατασκεύασαν ένα νέο έθνος και 
μια νέα γλώσσα (διάλεκτο της Βουλγαρικής) για ιμπεριαλιστικούς 
λόγους εναντίον της Ελλάδας. 
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Υπάρχουν στην Ελληνική Μακεδονία μνημεία, αγάλματα και 
τάφοι. Χιλιάδες επιγραφές είναι στην ελληνική γλώσσα και κάποιες 
στη λατινική (ρωμαϊκή). Πού βρήκατε την σλαβομακεδονική γλώσσα; 

Πάτε στη Βουλγαρία (Σόφια) και μιλήστε αυτή την ψεύτικη 
(κάλπικη) γλώσσα. Είναι κατανοητή από όλους.  

Πραγματικά πιστεύετε πως οι κάτοικοι της παλιάς Βαρντάρσκα 
είναι οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου; Γνωρίζετε πολύ καλά την 
ιστορία για να διακρίνετε την αλήθεια. 

Πιστεύω πως το περιβάλλον του Πάπα Βενέδικτου του 16ου 
έβαλε στο στόμα της Αγιότητάς του ένα ψέμα κατασκευασμένο από 
την τιτοσταλινική προπαγάνδα. 

Καθήκον σας είναι να προστατεύσετε τον Άγιο Πατέρα από μια 
πλαστογράφηση της ευρωπαϊκής ιστορίας, την πιο μεγάλη και 
συστηματική πολιτιστική πλαστογράφηση του 20ου αιώνα. 

Με σεβασμό σας απευθύνω επίσης τις εγκάρδιες ευχές μου για 
ένα χαρούμενο και ειρηνικό νέο έτος. 

Θεσσαλονίκη 6-1-2008 
Σωκράτης Σίσκος» 

 
 
Η απάντηση του Βατικανού 
 

Κύριε Σίσκο, 
Έχω την ευχαρίστηση να σας πληροφορήσω πως η επιστολή 

σας της 6 Ιανουαρίου έφθασε (προωθήθηκε) στον παραλήπτη της. 
Στο όνομα της αυτού Εξοχότητας, του Γραμματέως (ΣΗΜ: 

εννοείται του Υπουργού) για τις Σχέσεις με τα Κράτη, σας 
διαβεβαιώνω πως έλαβε γνώσιν όλων αυτών που θέλατε να θέσετε 
υπόψη του (στην προσοχή του). 

Σας παρακαλώ να δεχθείτε, Κύριε, τα ειλικρινή (αφοσιωμένα) 
αισθήματά μου. 

Βατικανό, 18 Ιαν. 2008 
MGR.  (τίτλος θρησκευτικού αξιωματούχου) 

PIETRO PAROLIN 
Υπογραμματεύς 

(υφυπουργός) για τις Σχέσεις με τα Κράτη 
 
 
Η επιστολή του κ. Σωκρ. Σίσκου, προς το κράτος του Βατικανού, 

κοινοποιήθηκε και προς την πρεσβεία του κράτους στην Αθήνα. Η απάντηση που 
έλαβε από τον Αποστολικό Νούντσιο, έχει ως εξής: 
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«Αξιότιμε Κύριε, 
Έλαβα την επιστολή σας της 9ης Ιανουαρίου τρ.έ. στην οποία 

διαμαρτύρεστε για τη χρήση της “μακεδονικής” γλώσσας στο 
χριστουγεννιάτικο χαιρετισμό της Αυτού Αγιότητας του Πάπα 
Βενέδικτου ΙΣΤ’. 

Στην επιθυμία μου να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Αγίας Έδρας, θα ήθελα να μου υποδείξετε ποια γλώσσα πρέπει ο 
Πάπας να χρησιμοποιήσει όταν θέλει να απευθυνθεί στους πολίτες 
της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ημοκρατίας της Μακεδονίας, κοινώς 
FYROM. 

Σας ευχαριστώ για το εσώκλειστο πόνημα σας “Μακεδονισμός” 
και σας αντεύχομαι ό,τι επιθυμείτε για το νέο χρόνο. 

 
Μετά τιμής 

Patrick Coveney 
Αποστολικός Νούντσιος» 

 
 

 
Με αφορμή την παραπάνω επιστολή, ο κ. Σωκρ. Β. Σίσκος απέστειλε την 

κατωτέρω απάντηση: 
 
«Εξοχότατε, 
 
Έλαβα την με αρ. 939 επιστολή την οποία είχατε την καλοσύνη 

να μου στείλετε, σε απάντηση σχετικής διαμαρτυρίας μου. 
Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα είχε την απαίτηση ο 

Ποντίφικας να εξαιρέσει από τον χριστουγεννιάτικο χαιρετισμό του 
οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. ∆εν νομίζω, όμως, πως για ευχές 
που απευθύνονται στους πολίτες της FYROM θα έπρεπε να 
χρησιμοποιείται μια κατασκευασμένη από ολοκληρωτικά καθεστώτα 
τεχνητή γλώσσα, η οποία αποσκοπεί, συν τοις άλλοις, στη 
δημιουργία αλυτρωτικών συνειρμών στους Σλάβους αυτής της 
περιοχής. 

Με δεδομένη την μη επίλυση του προβλήματος του ονόματος, 
το οποίο υφίσταται μεταξύ Ελλάδας και FYROM, θα έπρεπε η Αγία 
Έδρα να χρησιμοποιήσει μια φρασεολογία με την οποία δεν θα έθιγε 
την εθνική ευαισθησία των Ελλήνων Μακεδόνων. 

Γνωρίζετε πολύ καλά τους λόγους της πλαστογράφησης της 
ιστορίας της Μακεδονίας από τα τιτοσταλινικά καθεστώτα, για τους 
αλυτρωτικούς χάρτες με σύνορα που φτάνουν ως τη Λάρισα, για τον 
ήλιο της Βεργίνας, για την μετονομασία του αεροδρομίου των 
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Σκοπίων σε “Μέγας Αλέξανδρος” κ.λπ. Έχουν αφηνιάσει στην 
παραπληροφόρηση.  

Επειδή γνωρίζω πως η Αγία Έδρα έχει πλήθος ιερωμένων και 
λαϊκών με τεράστια μόρφωση, οι οποίοι ξέρουν καλά την ιστορία, θα 
έπρεπε ο χειρισμός του λεπτού αυτού θέματος να γίνει με μεγάλη 
προσοχή. ∆εν θέλω να πιστέψω πως συμφωνείτε με τους 
ισχυρισμούς πως υπάρχει “μακεδονικό έθνος” και “μακεδονική 
γλώσσα”. Πρόκειται για μια πολιτιστική απάτη με τον αθεϊστικό και 
ολοκληρωτικό μανδύα της Κόμινφορμ. Τέτοιου είδους χαιρετισμοί και 
προσφωνήσεις εμπεριέχουν ένα θετικό μήνυμα, μια οιονεί στήριξη, 
στην αλυτρωτική πολιτική της FYROM. 

Στην επιθυμία σας, συνεπώς, να σας υποδείξω τη γλώσσα που 
πρέπει να χρησιμοποιεί ο Πάπας όταν απευθύνεται στους πολίτες 
της FYROM, θα έλεγα πως, με σεβασμό στις αποφάσεις του ΟΗΕ 
αλλά και στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς για το όνομα μεταξύ 
Ελλάδας και FYROM, θα μπορούσε ο Ποντίφικας (ώσπου να επιλυθεί 
η διαφορά) να χρησιμοποιεί “τη γλώσσα των κατοίκων της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής ∆ημοκρατίας της Μακεδονίας”. Αυτή τη γλώσσα θα 
την κατανοήσουν πολύ εύκολα και οι Βούλγαροι, γιατί απλούστατα 
είναι διάλεκτος της βουλγαρικής. 

 
Εξοχότατε, 
Θα επιθυμούσα οι σκέψεις μου να μην θεωρηθούν ότι 

εμπεριέχουν έστω και ίχνος σοβινισμού και μισαλλοδοξίας. Σ’ αυτό το 
θέμα, όπως όλοι οι Έλληνες Μακεδόνες, είμαι υπερβολικά 
ευαισθητοποιημένος όχι μόνο γιατί γνωρίζω την ελληνική και 
γενικότερα την ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά και γιατί οι πρόγονοί μου 
κατάγονται από τον Γεώργιο Παπά, αδερφό του Αρχιστρατήγου των 
Μακεδονικών ∆υνάμεων κατά την Επανάσταση των Ελλήνων το 
1821, τον Εμμανουήλ Παπά. Τότε, πριν από 187 χρόνια, 
ξεσηκώθηκαν οι Μακεδόνες στην Ανατολική Μακεδονία και ιδιαίτερα 
στις Σέρρες και στη Χαλκιδική, ενώ στη ∆υτική Μακεδονία 
επαναστάτησαν με αρχηγούς τους Καρατάσο, Ζαφειράκη, Γάτσο κ.α. 
Από το χωριό μου σκοτώθηκαν εκατόν πενήντα παλικάρια. Έγιναν 
σφαγές, απαγχονισμοί, πυρπολήσεις χωριών, βιασμοί γυναικών 
(στην Αραπίτσα της Νάουσας όλες οι κοπέλες έπεσαν στο γκρεμό για 
να μην ατιμασθούν από τους Τούρκους). Στο Λευκό Πύργο της 
Θεσσαλονίκης φυλακίστηκαν και απαγχονίστηκαν πρόκριτοι και 
ιερείς. Όλοι αυτοί ήταν Μακεδόνες που μιλούσαν ελληνικά. Να γιατί 
θεωρώ βιασμό της ιστορικής αλήθειας τις ευχές στη “μακεδονική 
γλώσσα”. Πού ήταν οι “Μακεδόνες της Βαρντάρσκα” όταν 
σφαγιάζονταν από τους Τούρκους οι Έλληνες της Μακεδονίας; Ας 
αναφέρουν μόνο ένα ιστορικό γεγονός αυτής της περιόδου, με το 
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οποίο θα αποδεικνύεται η ύπαρξη του Έθνους τους και της γλώσσας 
τους, την οποία, όπως ισχυρίζονται, μιλούσε και ο Μέγας 
Αλέξανδρος! 

Εσείς, ως ανώτατοι εκκλησιαστικοί ηγέτες, είστε οι 
θεματοφύλακες κάποιων ηθικών αξιών, τις οποίες η σημερινή 
αποχριστιανοποιημένη Ευρώπη (υπό τη θεωρία μιας ακατανόητης 
laicité) θυσιάζει ανερυθρίαστα μπροστά σε άθλιες πολιτικές 
σκοπιμότητες. 

Με βαθειά εκτίμηση 
Σωκρ. Β. Σίσκος» 

Φεβρ. 2008 
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Μακεδονισμός 
 
Μια θεωρία πολιτιστικής απάτης και αλυτρωτισμού 
 
 
 
         Οι ρίζες της θεωρίας 
 
 Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο πρώτο μισό του 19ου 
αιώνα, άρχισε να εμφανίζει σημάδια αποδυνάμωσης και 
αποσύνθεσης, έδωσε τη δυνατότητα στην εθνική αφύπνιση των 
βαλκανικών κρατών και σε ιδεολογικά κινήματα που απέβλεπαν στην 
ενδυνάμωση της κυριαρχίας των ανεξάρτητων κρατών που είχαν 
δημιουργηθεί. 
 Η αρχή είχε γίνει με την ανεξαρτησία της Ελλάδας, μετά την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ήταν η αρχή του τέλους της 
οθωμανικής κυριαρχίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή η 
αποδυνάμωση της ηγεμονίας του σουλτάνου, έλαβε τη μορφή 
καταιγίδας κατά τους βαλκανικούς πολέμους, με συνέπεια την 
επέκταση των ελληνικών συνόρων στα εδάφη της Μακεδονίας και της 
Θράκης. Τα εδάφη αυτά, λόγω της ποικιλίας των εθνών που τα 
κατοικούσαν, αποτέλεσαν αντικείμενο διεκδίκησης και των άλλων 
κρατών της βαλκανικής και κυρίως της Βουλγαρίας.  
 Την εποχή εκείνη στη Μακεδονία υπήρχαν πολλές εθνικές 
ομάδες. Στις μεγάλες πόλεις υπερτερούσε το ελληνικό στοιχείο με μια 
εμφανή κυριαρχία στον πολιτιστικό τομέα και στην οικονομική 
ανάπτυξη, ενώ υπήρχαν αξιόλογες εθνικές κοινότητες Τούρκων (ως 
την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923), Βουλγάρων, Σέρβων και στη 
Θεσσαλονίκη αξιόλογη και δραστήρια κοινότητα Εβραίων.  
 Οι Βούλγαροι, οι οποίοι στο τέλος του 19ου αιώνα και κυρίως 
μετά τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878, είχαν δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις (με μια ιδεολογική και πολιτιστική δυναμική) για την 
επέκταση των συνόρων τους προς τα μέχρι τότε υπαγόμενα στην 
κυριαρχία του σουλτάνου εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης, 
πρόβαλλαν για πρώτη φορά το προπαγανδιστικό σύνθημα: «η 
Μακεδονία στους Μακεδόνες». Φυσικά, υπονοούσαν πως όλοι ή 
τουλάχιστον η πλειονότητα των κατοίκων της Μακεδονίας ήταν 
Σλάβοι με βουλγαρική συνείδηση και καταγωγή και συνεπώς η 
Μακεδονία θα έπρεπε να περιληφθεί στα όρια του νέου μεγάλου 
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βουλγαρικού κράτους που ονειρεύονταν να δημιουργήσουν, με τη 
βοήθεια της Ρωσίας. Το σχίσμα της βουλγαρικής εκκλησίας από το 
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και η δημιουργία της Εξαρχίας 
το 1870, ενθάρρυνε και ενδυνάμωσε τα σχέδια ενός τέτοιου 
επεκτατικού εγχειρήματος. 
 Στο παιχνίδι των εθνικών επιδιώξεων των κρατών της 
βαλκανικής είχαν πλέον ενεργοποιηθεί ανταγωνιστικά και οι Μεγάλες 
∆υνάμεις της ∆ύσης, με αποτέλεσμα στο Συνέδριο του Βερολίνου για 
την αναθεώρηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, να ψαλιδιστούν 
τα όνειρα των βουλγάρων εθνικιστών για την προσάρτηση της 
Μακεδονίας και της Θράκης. 
 Με τους βαλκανικούς πολέμους που ακολούθησαν και τα 
νικηφόρα επιτεύγματα του ελληνικού στρατού, το μεγαλύτερο τμήμα 
της Μακεδονίας αποτέλεσε κομμάτι του Ελληνικού Κράτους. Ήταν μια 
περίοδος ανεπανάληπτης πνευματικής, ιδεολογικής και εθνικής 
αναγέννησης του νεοελληνικού έθνους, κατά την οποία τα όρια του 
κράτους υπερδιπλασιάστηκαν. 
 
 
 
 
 
     Μεταλλάξεις και μεταμφιέσεις της θεωρίας της απάτης 
 
 Η εξέλιξη των  γεγονότων, από το τέλος των Βαλκανικών και 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, και ως το τέλος του Β’Παγκοσμίου 
Πολέμου, με την σχεδόν ταυτόχρονη ιδεολογική διαίρεση της 
Ευρώπης σε Ανατολική και ∆υτική, δείχνει τη ρευστότητα της 
διεθνούς πολιτικής ηθικής σε ότι  αφορά την αλήθεια σε μη 
αμφισβητούμενα, από την επιστήμη, ιστορικά γεγονότα. 
 Στο θέμα της θεωρίας του μακεδονισμού και γενικότερα της 
ιστορίας της Μακεδονίας, έγιναν τέτοιες βάναυσες πλαστογραφήσεις 
και παραποιήσεις που αφορούν τα αρχαιότερα αλλά και τα νεότερα 
χρόνια, ώστε θεωρώ πως δικαιολογημένα (κατά την έκδοση του 
βραβευμένου από τον «Παρνασσό» ιστορικού πεζογραφήματός μου 
«Το Συνέδριο:ο άλλος Περσέας»το 1990) χαρακτήρισα την 
παραχάραξη αυτή ως «τη μεγαλύτερη πολιτιστική απάτη του 20ού 
αιώνα». 
 Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι βούλγαροι 
υπερεθνικιστές είχαν διαπιστώσει την αδυναμία τους να μεταβάλλουν 
την de facto κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στη Μακεδονία και στη 
Θράκη, αλλά συνέχισαν να αναμασούν το παραμύθι της «Μακεδονίας 
των Μακεδόνων». Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη 
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Σοβιετική κυριαρχία στην Ανατολική Ευρώπη, επήλθαν ραγδαίες 
εξελίξεις και στους βουλγαρόφωνους πληθυσμούς που υπήρχαν στα 
υπόλοιπα βαλκανικά κράτη. Το μεγαλύτερο τμήμα βρισκόταν στη 
Νότια Γιουγκοσλαβία και ένα μικρό τμήμα στην ελληνική ∆υτική 
Μακεδονία. Η βουλγαρόφωνη αυτή κοινότητα, στα όρια της 
Ελληνικής Επικράτειας, είχε ελληνική εθνική συνείδηση, διότι όταν 
έγιναν ανταλλαγές πληθυσμών αρνήθηκε να υπαχθεί θρησκευτικά 
στη Βουλγαρική Εξαρχία, αλλά και κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (πριν 
από τους Βαλκανικούς Πολέμους), πολλοί απ’τους ντόπιους αντάρτες 
και καπεταναίους πολέμησαν με αυτοθυσία εναντίον των 
βουλγαρικών κομιτάτων. Η γλώσσα δεν αποτελούσε καθοριστικό 
στοιχείο της εθνικής τους συνείδησης. 
 Από την περίοδο αυτή και μετά, φαίνεται ολοκάθαρα η 
ανεπάρκεια του πνευματικού και πολιτικού κόσμου της Ελλάδας να 
αντικρούσει την κακοστημένη και επιστημονικά τελείως ατεκμηρίωτη 
θεωρία του μακεδονισμού. 
 Ο μεγάλος στόχος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η κάθοδος και η 
κυριαρχία στο Αιγαίο. Έτσι, η θεωρία της τεμαχισμένης και 
«υποδουλωμένης στους Έλληνες» περιοχής της «Μακεδονίας του 
Αιγαίου», αποτέλεσε αντικείμενο «επανεξέταση»της ιστορίας της 
Μακεδονίας από ένα νέο ιδεολογικό πρίσμα, που θα εξυπηρετούσε 
τον στόχο.  
 ∆ημιουργήθηκαν «εργαστήρια» πλαστογράφησης της νεότερης 
και της αρχαίας ιστορίας της Μακεδονίας, ανακάλυψαν πως η 
βουλγαρική διάλεκτος που μιλούσαν οι κάτοικοι της Νότιας 
Γιουγκοσλαβίας ήταν «η μακεδονική γλώσσα» της εποχής του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και πως η ελληνική Μακεδονία, στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, κατοικούνταν μόνο από «Μακεδόνες», δηλαδή 
βουλγαρικής συνείδησης πολίτες, οι οποίοι «υποδουλώθηκαν από 
τους φασίστες και ιμπεριαλιστές Έλληνες» 
 Καμία αναφορά στα επαναστατικά κινήματα της Μακεδονίας 
κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, διότι με αυτά αποδεικνύεται η 
ελληνικότητά της. Όταν άρχισε η Ελληνική Επανάσταση του 1821, 
στις Σέρρες και στη Χαλκιδική σήκωσε τη σημαία της επανάστασης ο 
Εμμανουήλ Παπάς. Στον Όλυμπο και στη ∆υτική Μακεδονία, ο 
Καρατάσος, ο Κασομούλης, ο Ζαφειράκης, ο Γάτσος κ.ά. Στη 
Νάουσα, στην Αραπίτσα, οι γυναίκες χόρεψαν ένα δεύτερο χορό του 
Ζαλόγγου, όπως οι Σουλιώτισσες. Ξεσηκώθηκαν χωριά, έγιναν 
μάχες, έγιναν σφαγές Ελλήνων από τα τουρκικά στρατεύματα. Πού 
ήταν τότε οι ψευτομακεδόνες που αργότερα «κατασκευάστηκαν στα 
τιτοσταλινικά εργαστήρια προπαγάνδας»; 
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        Τα αποτελέσματα της επιστημονικής προπαγάνδας 
 
 Μετά τον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο οι στόχοι και οι σχέσεις της 
Σοβιετικής Ένωσης με τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο είχαν 
διαφοροποιηθεί σε σημείο που επέβαλλαν την μετατόπιση της 
θεωρίας του μακεδονισμού από τη Βουλγαρία στη Νότια Σερβία. Είχε 
προετοιμασθεί κατάλληλα η πολιτική και πολιτιστική υποδομή για να 
δημιουργηθεί το «μακεδονικό κράτος». Οι βουλγαρικής συνείδησης 
κάτοικοι της επαρχίας Βαρντάρσκα έγιναν, με μια αριστοτεχνική 
πλύση εγκεφάλου, οι « Μακεδόνες»  που είχαν «αλύτρωτους και 
καταπιεσμένους αδελφούς στη Μακεδονία του Αιγαίου». Στα σχολεία, 
στις στρατιωτικές σχολές, στους ξένους επισκέπτες, παντού, 
μιλούσαν για το όραμα αυτής της «ενιαίας Μακεδονίας» με 
πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Οι βιβλιοθήκες των ξένων 
πανεπιστημίων και στην πιο απόμερη γωνιά του κόσμου, γέμισαν 
από βιβλία και χάρτες με τις νέες θεωρίες περί Μακεδονίας και 
Μακεδόνων.  
 Από την ελληνική πλευρά, η σιωπή και η απραξία δεν έχουν 
προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία. Κανένας αντίλογος. Η 
υπεύθυνη πνευματική και πολιτική ηγεσία ήθελε να πιστεύει πως 
τηρούσε μια «πολιτισμένη στάση» μπροστά σ’ αυτές τις φαιδρότητες, 
που ήταν  επιστημονικά απορριπτέες.  
 Το παιχνίδι όμως, όπως αποδείχθηκε περίτρανα, δεν ήταν πια 
θέμα επιστημονικό αλλά καθαρά θέμα διεθνούς διπλωματίας. Οι 
έγκριτοι καθηγητές όλων των πανεπιστημίων του κόσμου γνωρίζουν 
φυσικά ιστορία και ξέρουν την αλήθεια, αλλά ούτε κλήθηκαν ούτε 
είχαν κάποιο έννομο συμφέρον να εναντιωθούν στους 
ανταγωνισμούς των Μεγάλων ∆υνάμεων. 
 Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τη σκυτάλη της 
βαλκανικής πολιτικής «της νέας τάξης» την άρπαξε με βιασύνη η 
υπερατλαντική υπερδύναμη. Η θεωρία του μακεδονισμού που 
ανδρώθηκε κατά την περίοδο της κομμουνιστικής κυριαρχίας στην 
Ανατολική Ευρώπη, χρησίμευσε ως «εργαλείο» άσκησης μιας νέας 
πολιτικής από τις ΗΠΑ στα Βαλκάνια. 
 
 
 
         Οι αφελείς και οι αλύτρωτοι 
 
 Ώρες ώρες νιώθω θαυμασμό και μεγάλη εκτίμηση για τους 
Σκοπιανούς και Τούρκους πολιτικούς, οι οποίοι με πείσμα και 
ακατάβλητη εμμονή αγωνίζονται για εθνικούς στόχους, που εκ 
πρώτης όψεως φαίνονται γελοίοι και απραγματοποίητοι. 
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 Οι Τούρκοι πολιτικοί προσπαθούν και έχουν ίσως πετύχει στη 
∆υτική Θράκη να ενώσουν τη μουσουλμανική μειονότητα 
(Τουρκογενείς, Πομάκους, και Αθίγγανους μουσουλμάνους), με 
σκοπό να τους δημιουργήσουν μια «ενιαία τουρκική συνείδηση». 
 Έχουν κυριολεκτικά αφανίσει την ελληνική μειονότητα της 
Κωνσταντινούπολης, κατάφεραν να ερημώσουν τα νησιά Ίμβρο και 
Τένεδο, που άλλοτε έσφυζαν από ελληνικό πληθυσμό, άρπαξαν τις 
περιουσίες των Ελλήνων και διέλυσαν τα εκκλησιαστικά ιδρύματα του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου.  Η Βουλή τους, πριν από χρόνια, ψήφισε 
για casus belli σε περίπτωση που η Ελλάδα εφαρμόσει το ∆ιεθνές 
∆ίκαιο της Θάλασσας για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και μας 
χορεύουν στο ταψί σε παραβιάσεις και σε κάθε είδους απειλές. 
Συνεχώς προβάλλουν νέα αιτήματα και δημιουργούν νέα δεδομένα, 
στη διεθνή πολιτική σκηνή, εις βάρος μας. Παίρνουν συνεχώς χωρίς 
να δίνουν τίποτα. Κι εμείς υποχωρούμε «χάριν της ελληνοτουρκικής 
φιλίας». Μιας λυκοφιλίας με πρόβατο την Ελλάδα. 
 Οι πολιτικοί και διπλωμάτες μας ποτέ δεν ζήτησαν 
ανταλλάγματα για την πολιτική στήριξη που παρέχουν στην Τουρκία, 
στην προσπάθειά της να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τους αφήνουμε να μας διαβάλλουν για τη μουσουλμανική μειονότητα 
και αποφεύγουμε τις συγκρίσεις  με την ευημερούσα αντίστοιχη 
μουσουλμανική. Οι δικοί μας πολιτικοί και πνευματικοί ταγοί δεν 
τόλμησαν ποτέ να προβάλλουν έντονα στη διεθνή διπλωματική 
σκηνή το πογκρόμ  του 1955, την εξαφάνιση της ελληνικής 
μειονότητας, την καταστροφή των εκκλησιών, τη γενοκτονία των 
Ποντίων ή το στραγγάλισμα των θρησκευτικών ελευθεριών. Χρόνια 
τώρα υποχωρούμε και υπερηφανευόμαστε για την «πολιτική της 
καρπαζιάς» που εφαρμόζουμε στις διεθνείς σχέσεις μας. Μας 
φτύνουν και λέμε και ευχαριστώ.  
 Εκείνοι όμως , οι οποίοι είναι άξιοι θαυμασμού και 
συγχαρητηρίων είναι οι πολιτικοί, οι διπλωμάτες και η πνευματική 
ηγεσία της λεγόμενης ∆ημοκρατίας της «Μακεδονίας». Από τους 
διεθνιστές της κομμουνιστικής ιντελιγκέντσιας και ως τους διαδόχους 
τους (στην ουσία τα ίδια άτομα) που αγκάλιασαν, με το αζημίωτο, το 
αμερικανικό όνειρο για παγκοσμιοποίηση, αγωνίζονται με 
ψυχοπαθητική εμμονή να πείσουν όλο τον κόσμο πως έχουν 
αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση του ονόματος «Μακεδονία» ως 
κατ’ ευθείαν απόγονοι του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. 
 Αυτή η ιντελιγκέντσια της παραπληροφόρησης είναι αρκετά 
ενημερωμένη, σε ιστορικά και αρχαιολογικά θέματα και ξέρει την 
αλήθεια. Μέσες άκρες το ομολόγησε και ο Γκλιγκόροφ, ο σύντροφος 
εκείνος πατριάρχης της πανουργίας και της πλαστογράφησης, αλλά 
όλοι τους ξέρουν να παίζουν καλά το διπλωματικό παιχνίδι. 
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 Με τη βοήθεια της υπερδύναμης κατάφεραν να αναγνωριστούν 
με το συνταγματικό τους όνομα από τις περισσότερες χώρες της γης, 
ενώ αντιμετωπίζουν τις ελληνικές προτάσεις συμβιβασμού με 
υπεροψία και κυνικότητα, λες και είναι εκπρόσωποι ευρωπαϊκής 
υπερδύναμης και όχι ενός θνησιγενούς κράτους πανσπερμίας 
φυλών, που διατηρείται μέχρι σήμερα χάρη στην υποστήριξη των 
ΗΠΑ. 
 Από την πλευρά της Ελλάδας, εκτός από την άνευρη και 
γλοιώδη ελληνική εξωτερική πολιτική, υπάρχει και η πέμπτη φάλαγγα 
της υψηλής διανόησης και προοδευτικής κουλτούρας. Στον 
σοβινιστικό αλυτρωτισμό των Σκοπιανών προβάλλουν το δικαίωμα 
του αυτοπροσδιορισμού, λες και οι κάτοικοι της ελληνικής 
Μακεδονίας (που είναι περισσότεροι από τους Σκοπιανούς) είναι 
ευρωπαίοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, που στερούνται του 
δικαιώματος να αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες Μακεδόνες. 
 Οι Έλληνες πολίτες έχουν περιπέσει σε μια κατάσταση 
αποχαύνωσης, σε ότι αφορά τα εθνικά θέματα, ενώ από τους 
διανοούμενους και τα όργανά τους που έχουν πρόσβαση ή ελέγχουν 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλονται αρρωστημένες 
κοινωνικές καταστάσεις ή προβλήματα κομματικού φανατισμού. 
Πολλοί απ’ αυτούς τους διανοούμενους είναι κρατικοδίαιτοι ή 
αμείβονται από οργανώσεις και οργανισμούς που δημιουργούνται και 
χρηματοδοτούνται από μυστικές υπηρεσίες ξένων δυνάμεων. Οι ίδιες 
Υπηρεσίες χρησιμοποιούν κάποιους δήθεν  προοδευτικούς (επειδή 
πείθουν εύκολα τις μάζες) για να χρησιμοποιούν τις πένες τους στη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης, Τέτοιοι δήθεν διανοούμενοι με 
θέσεις κλειδιά σε κρατικές θέσεις, μεταβλήθηκαν από 
επαναστατημένοι πολίτες σε γεράκια. Αν δει κάποιος τα οργισμένα 
νιάτα, από το Μάη του ’68 στη Γαλλία ως τους γιάπις διεθνών 
νομισματικών, πολιτιστικών ή στρατιωτικών οργανισμών (όπως π.χ. 
στους βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας), θα καταλάβει ίσως 
για ποιο λόγο πολλοί παλιοί διεθνιστές και θαυμαστές της Σοβιετικής 
Ένωσης έγιναν παπαγαλάκια της κεφαλαιοκρατικής 
παγκοσμιοποίησης. Μεταλλάχτηκαν σε καλά αμειβόμενα αρπακτικά. 
 Κουλτουριάρηδες αυτού του φυράματος αποτελούν τα 
βοηθητικά στηρίγματα για τον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών. Στη 
σημερινή εποχή είναι δύσκολο να τους χαρακτηρίσεις, γιατί μπορεί να 
θεωρηθείς φασίστας ή υπερεθνικιστής. Στα χρόνια του Κολοκοτρώνη 
κάτι τέτοιους διανοούμενους και πολιτικούς τους έλεγαν 
«προσκυνημένους». Η ελληνική κοινωνία έχει μετατραπεί σε μια 
κοινωνία αφελών ,που αν δεν ξαναβρεί τη ζωτικότητά της είναι 
μοιραίο να αλλοιωθεί και στη συνέχεια να αφανιστεί σε μια 
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εκβαρβαρωμένη χοάνη παγκοσμιοποίησης, όπου οι πολίτες θα είναι 
απλοί καταναλωτές, χωρίς πολιτισμική ταυτότητα και ιστορική μνήμη. 
 
 
 
 
 
         Η άγνοια της ιστορίας και οι πλαστογράφοι 
 
 Μέσα σ’ αυτό το χαώδες διεθνές πνευματικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον, η άγνοια της ευρωπαϊκής ιστορίας και των πραγματικών 
επιστημονικών δεδομένων αποτελεί το όχημα οποιασδήποτε 
προπαγανδιστικής πρακτικής για να επιτευχθούν πολιτικοί ή 
πολιτιστικοί στόχοι. Ιδιαίτερα, για την ελληνική ιστορία και τον 
ελληνικό πολιτισμό, εκτός από τους προαναφερόμενους λόγους 
υπάρχει και ένας έντονος φθόνος για τον πλούτο και το μεγαλείο 
τους, σε σημείο που κράτη χωρίς αξιόλογη ιστορία (όπως π.χ. οι 
ΗΠΑ ή η τέως γιουγκοσλαβική Βαρντάρσκα) να προσπαθούν είτε να 
την «αγνοήσουν» είτε να την οικειοποιηθούν. Είναι αποτέλεσμα της 
ζηλόφθονης συνειδητοποίησης κάποιου ως προς το μεγαλείο του 
ελληνικού πολιτισμού και του γεγονότος (κατά τη ρήση αμερικανού 
καθηγητή) πως ο ∆υτικός κόσμος αποτελεί «πνευματική αποικία της 
Ελλάδας».  
 Αν κάποιος ταξιδέψει σε πόλεις της ∆υτικής Ευρώπης ή στην 
Αμερική, θα δει αγάλματα ή θαυμάσια αρχιτεκτονικά χτίσματα που 
θυμίζουν Ελλάδα. Πνευματικές δημιουργίες Γάλλων, Ιταλών, ή 
Γερμανών του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα ( όπως π.χ. στη μουσική ή 
στη φιλοσοφία) βασίζονται στην ελληνική μυθολογία και σε γεγονότα 
της ελληνικής ιστορίας. 
 Αυτή η έλλειψη πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς είναι έντονη 
στις ΗΠΑ. Όταν τις είχα επισκεφθεί έμεινα έκπληκτος που, στην 
Αθήνα της Τζώρτζια, είδα μεγάλες διαφημιστικές αφίσες στους 
δρόμους καις στις πλατείες, που διαφήμιζαν την προσεχή «γιορτή 
των Παναθηναίων». Στη δική μας Αθήνα, αν κάποιοι τολμούσαν να 
ζητήσουν την πραγματοποίηση μιας παρόμοιας γιορτής της αρχαίας 
αυτής πόλης,  οι δήθεν προοδευτικοί κουλτουριάρηδες θα τους 
χαρακτήριζαν «προγονόπληκτους». 
 Κάτι τέτοιοι λοιπόν, ζηλόφθονες «πνευματικοί άποικοι» του 
ελληνικού πολιτισμού, δημιούργησαν θεωρίες πλαστογράφησης της 
ελληνικής ιστορίας, οι οποίες δεν βασίζονται σε καμια απολύτως 
αξιόπιστη ιστορική πηγή.  

Ο αφροαμερικανός Μάρτιν Μπερνάλ  διατύπωσε τη θεωρία της 
«Μαύρης Αθηνάς» και κατέλαβε πανεπιστημιακή έδρα στην Αμερική.  
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Σύμφωνα μ’αυτή τη θεωρία, οι έλληνες φιλόσοφοι «έκλεψαν» 
τις ιδέες και τις φιλοσοφικές τους απόψεις και αντέγραψαν τις 
εργασίες από τους νέγρους της Βόρειας Αφρικής. Ο Μπερνάλ, 
μάλιστα, ισχυρίζεται πως ο Σωκράτης ήταν νέγρος και πως ο 
Αριστοτέλης αντέγραψε τα έργα μεγάλων αλλά άγνωστων και 
ανώνυμων αφρικανών φιλοσόφων, τα οποία βρίσκονταν στη 
βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Όταν του επισημάνθηκε, από 
αξιόπιστους ιστορικούς, πως η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας χτίστηκε 
μετά το θάνατο του Αριστοτέλη και συνεπώς θα ήταν ανέφικτη μια 
τέτοια πνευματική κλοπή, η απάντηση ήταν πως αυτό αποτελεί «μια 
ασήμαντη λεπτομέρεια».  

Εκτός από τους Σκοπιανούς και οι Τούρκοι, των οποίων η 
ιστορία (αν εξαιρέσει κανείς τις κατακτήσεις, τους νικηφόρους 
πολέμους και τις σφαγές) δεν περιέχει καμια απολύτως πνευματική 
δημιουργία που να συνήργησε στη θεμελίωση οποιουδήποτε 
πολιτιστικού υποστρώματος στην Ευρώπη και την Ασία, διατύπωσαν 
«θεωρίες» για την τουρκική καταγωγή των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας. Έτσι, ο Όμηρος /Ομέρ (συνηθισμένο όνομα στη σημερινή 
Τουρκία) ο Θαλής ο Μιλήσιος, οι επίσης Μιλήσιοι φιλόσοφοι 
Αναξίμανδρος και Αναξαμένης ή ο Βίας ο Πριηνεύς, αποτελούν τους 
μικρασιάτες προγόνους του τουρκικού έθνους. Ο δημιουργός των 
ομηρικών επών και οι άλλοι φιλόσοφοι δεν έχουν καμία σχέση με 
τους Έλληνες.  

Αυτή η διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας από τους 
Τούρκους, πραγματοποιείται μέσα από ένα ενιαίο σύστημα 
παραπληροφόρησης, που αρχίζει από τα σχολεία και τις στρατιωτικές 
σχολές και φθάνει ως τις τουρκικές ξεναγήσεις στα ερείπια αρχαίων 
ελληνικών πόλεων ή στην τηλεοπτική προβολή της «τουρκικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς» με αρχαίους ελληνικούς ναούς και 
αγάλματα.  

Σε πανευρωπαïκό συνέδριο σιδηροδρομικών μεταφορών, που 
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από δυο, περίπου, 
δεκαετίες, είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους δύο Τούρκους 
αντιπροσώπους, οι  οποίοι με ρώτησαν «αν υπήρχαν ελληνικές λέξεις 
στη βυζαντινή γλώσσα και στη γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων». 
Όταν τους εξήγησα, με τις λίγες γνώσεις που είχα για το θέμα, την 
εξέλιξη της νεοελληνικής από την αρχαία ελληνική γλώσσα και 
κυρίως όταν τους διαβεβαίωσα πως, αν και δεν σπούδασα φιλολογία, 
μπορούσα να κατανοήσω πλήρως τη γλώσσα των Ευαγγελίων που 
είχαν γραφεί πριν από είκοσι σχεδόν αιώνες, με κοίταζαν κατάπληκτοι 
και ίσως να μην πίστευαν αυτά που τους έλεγα.  

Το γεγονός δείχνει σε ποιο σημείο σήψης έχει φτάσει στη χώρα 
μας η διατύπωση θεωριών που εξυπηρετούν, ίσως από απλή 
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προσπάθεια επίδειξης «προοδευτισμού», τις προπαγανδιστικές 
θέσεις άλλων μη φιλικών χωρών. Εμείς, οι παλιοί μαθητές των 
οκτατάξιων γυμνασίων έχουμε συνείδηση της συνέχισης της 
ελληνικής γλώσσας, γιατί διδαχθήκαμε αρχαία ελληνικά. Κάποιες 
νεότερες γενιές, δυστυχώς δεν είναι σε θέση να κατανοούν τη 
γλώσσα των Ευαγγελίων ούτε να διαβάζουν με άνεση τον 
ευκολονόητο Ξενοφώντα. ∆ιάβασα κάποτε στην εφημερίδα μια 
έμμεση δήλωση μετάνοιας ενός έλληνα καθηγητή πανεπιστημίου, ο 
οποίος πρωταγωνίστησε στην κατάργηση των αρχαίων ελληνικών 
στα γυμνάσια με το αιτιολογικό πως  «δεν είχαν καμιά σχέση με τη 
νεοελληνική γλώσσα».  ∆ιαπράχθηκε τότε ένα τερατώδες πολιτιστικό 
έγκλημα, για το οποίο η γνωστή Γαλλίδα ελληνίστρια και ακαδημαϊκός 
Jaqueline de Romilly είχε πει πως αποτελούσε ανεπίτρεπτο ιστορικό 
λάθος. Τέτοια όμως λάθη διέπραξαν σωρηδόν έλληνες διανοούμενοι 
και πολιτικοί, ενθαρρύνοντας την αδιαλλαξία των σλαβομακεδόνων 
για μια θεωρία που δεν έχει καμια επιστημονική βάση.  

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στην 
πλαστογράφηση που επιχείρησαν, στην δεκαετία του μεσοπολέμου, 
οι θεωρητικοί του ναζισμού στη Γερμανία. Κατ’ αυτούς, οι νεοέλληνες 
δεν έχουν καμιά σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Απλά κατοικούν 
στα ίδια χώματα και από  «απλή σύμπτωση ιστορικών γεγονότων» 
μιλούν την ίδια γλώσσα. Τουλάχιστον παραδέχονταν, σε αντίθεση με 
κάποιους δικούς μας «πνευματικούς ταγούς» ,πως υπήρχε συνέχεια 
στην ελληνική γλώσσα.  

Οι ναζιστές αυτοί διατύπωσαν  τη θεωρία πως οι Γερμανοί 
μετουσίωσαν την ελληνική φιλοσοφία σε πράξη και συνεπώς, με 
δεδομένο τον πολιτιστικό εκφυλισμό της σύγχρονης Ελλάδας, 
αποτελούσαν τους  «συνεχιστές του αρχαίου ελληνικού πνεύματος». 
Μέσα σ’ένα τέτοιο πνεύμα απόκτησης απόλυτων δικαιωμάτων στην 
αρχαιοελληνική πολιτιστική κληρονομιά, άρχισαν να 
πραγματοποιούνται στη Γερμανία πολυπληθείς αρχαιοελληνικές 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κυρίως στον αθλητικό και θεατρικό τομέα. 
Είναι βέβαιο πως αν επικρατούσε ο ναζισμός στο Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η ελληνική ιστορία θα είχε υποστεί τέτοιου είδους 
πλαστογραφήσεις, οι οποίες μπροστά στα χοντροκομμένα 
τεχνάσματα των τιτοσταλινικών διαστρεβλώσεων για τη Μακεδονία 
και την ιστορία της, θα ήταν αριστουργήματα προπαγάνδας και 
αλλοίωσης των πραγματικών αρχαίων ιστορικών πηγών. 
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         Ο Έλληνας πολίτης και η ελληνική ιστορία 
 
Όπως εύκολα διαπιστώνεται, η διαστρέβλωση της ελληνικής 

ιστορίας δεν αποτελεί προνόμιο των σλαβομακεδόνων (με τη 
γεωγραφική έννοια του όρου), αλλά και άλλων προπαγανδιστικών 
κέντρων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το μεγαλείο του 
ελληνικού πολιτισμού για πολιτικούς σκοπούς.  

Αυτοί οι στόχοι διευρύνονται και παγιώνονται με την απραξία 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και των πολιτιστικών κέντρων της 
Ελλάδας και των απόδημων Ελλήνων στο εξωτερικό, αλλά και των 
δήθεν προοδευτικών αχυροκουλτουριάρηδων που οδήγησαν τον 
σημερινό έλληνα πολίτη στην αποχαύνωση και στον καταναλωτισμό. 
Η αλλοίωση της εθνικής συνείδησης είναι πια μια αναμφισβήτητη 
πραγματικότητα. Η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια, επειδή 
κάποτε υπήρξαν προπαγανδιστικά συνθήματα και ολοκληρωτικών 
καθεστώτων, αποτελούν έννοιες που θεωρούνται οπισθοδρομικές και 
επικίνδυνες. Θρυμματίζονται έτσι τα μοναδικά συστατικά κύτταρα,  
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ανάχωμα για την 
παγκοσμιοποίηση και την κατεδάφιση των ιδιαιτεροτήτων και του 
πολιτισμού κάθε έθνους, που αποτελούν εμπόδια στη «νέα τάξη».  Οι 
πρώην διεθνιστές και θαυμαστές του σοβιετισμού έγιναν οι πειστικοί 
θιασώτες της αμερικανοκινούμενης  παγκοσμιοποίησης.  

Αν δεν υπήρχε ο πατριωτικός ενθουσιασμός των Ελλήνων θα 
είχαν διπλασιαστεί τα σύνορα της Ελλάδας κατά τους βαλκανικούς 
πολέμους; Αν δεν υπήρχαν ελληνικές εκκλησίες στα ξένα κράτη θα 
υπήρχε σήμερα Απόδημος Ελληνισμός; Θα είχε εξαφανιστεί στο 
χωνευτήρι της εθνικής ενσωμάτωσης των κρατών όπου είχαν 
μεταναστεύσει. Αν διαλυθεί ο θεσμός της οικογένειας θα 
δημιουργήσουμε την ιδανική κοινωνία των αδέσμευτων και 
ελεύθερων εργένηδων; Μήπως αποδιοργανώσουμε τον 
συνεκτικότερο και πολυτιμότερο κοινωνικό ιστό;  

Ζούμε σε μια εποχή που μεταλλάσσεται, με συνέπειες που θα 
είναι εφιαλτικές για τους απογόνους μας. Από τα περιβαλλοντικά 
εγκλήματα των βιομηχανικών κρατών και ως τις αποδιοργανώσεις 
των πολιτιστικών και κοινωνικών θεσμών των εθνών, δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις για «νέες ταξινομήσεις» στα σύνορα των κρατών. 
Τα πολυεθνικά κράτη που δημιουργούνται από εθνικά και 
θρησκευτικά ανομοιογενή μεταναστευτικά ρεύματα, θέτουν τα θεμέλια 
για μελλοντικούς διαμελισμούς κρατών και αφανισμούς εθνών. Το 
παράδειγμα της πολυεθνικής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ή του Κοσόβου, 
με τις πολυετείς τεχνητές μετατοπίσεις εθνικών ομάδων, μας δίνουν 
μια μικρή ιδέα των μελλοντικών συγκλονιστικών εθνολογικών 
ανακατατάξεων. Τα πολυεθνικά κράτη είναι μοιραίο κάποτε να 
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διαμελιστούν, αφού πρώτα οι πολίτες τους θα έχουν αποξενωθεί από 
τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της εθνικής τους συνείδησης και 
κληρονομιάς. Τα τεχνητά κράτη με τις δήθεν δημοκρατικές τους 
κυβερνήσεις, σαν την οπερετική και θνησιγενή «∆ημοκρατία της 
Μακεδονίας» ή τη Βοσνία /Ερζεγοβίνη, θα αποτελούν υπάκουα 
προτεκτοράτα των Μεγάλων ∆υνάμεων, που αν χρειαστεί θα 
μπορούν να διαλυθούν σε εκατό κομμάτια σε μια μέρα.  

Η μόνη περίπτωση αντίστασης σ’αυτό το καταστροφικό 
πολιτιστικό και πολιτικό παλιρροϊκό τσουνάμι, είναι η γνώση της 
ιστορίας και της προγονικής τους κληρονομιάς από τους πολίτες.  Η 
γνώση είναι η καλύτερη ασπίδα ενάντια στην παραπληροφόρηση. Ο 
έλληνας πολίτης θα πρέπει  να γνωρίζει τις ρίζες και την ιστορία του 
και να αποστομώνει τους πλαστογράφους. 
 
 
 
 
 
        Συνομιλία με έναν «απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» 

 
Πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες συμμετείχα σε τμήμα 

πολύμηνης μετεκπαίδευσης που οργάνωσε κάποια υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών της Γαλλίας. Υπήρχαν πολλοί κλάδοι 
μετεκπαιδευόμενων επιστημόνων από όλα τα κράτη του κόσμου.  

Κάποια μέρα, όταν τελείωσα το μεσημεριανό γεύμα στο 
εστιατόριο του Υπουργείου Οικονομικών (κοντά στον Πύργο 
του Άιφελ) και επέστρεψα στο πολυώροφο κτίριο 
διδασκαλίας, στην πλατεία Τροκαντερό, για να συνεχίσω τα 
μαθήματα, άκουσα κάποιον να φωνάζει στα ελληνικά, αν 
υπήρχε εκείνη τη στιγμή στον πρώτο όροφο «κάποιος 
έλληνας συμπατριώτης». Ήταν ένας πανέμορφος, σαν τον 
Απόλλωνα, νεαρός κτηνίατρος από τη Φλώρινα ή την 
Έδεσσα (δεν θυμάμαι καλά) ο οποίος με ρώτησε αν γνώριζα 
ιστορία. Όταν του απάντησα πως είχα αρκετές γνώσεις, 
γιατί από τα γυμνασιακά μου χρόνια είχα πάθος με την 
ελληνική και  ευρωπαϊκή ιστορία, μου εξήγησε την αιτία της 
ερώτησής του. Μου έδειξε, στην άλλη πλευρά του ορόφου, 
έναν δάσκαλο από τα Σκόπια, ο οποίος, σε ιδιωτική 
συζήτηση που είχαν, τον πληροφόρησε πως δεν ήταν 
Έλληνας αλλά «συμπατριώτης του Μακεδόνας». Μάλιστα, 
τον ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσει τη μητρική του ... 
μακεδονική γλώσσα. ∆εν έπρεπε να φοβάται να μιλά 
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ελεύθερα «γιατί δεν βρισκόταν στη φασιστική Ελλάδα αλλά 
στη Γαλλία».  

-Μα εγώ δεν ξέρω καμιά άλλη γλώσσα εκτός από τα Ελληνικά 
και τα Γαλλικά!  Αυτός ο τρελοδάσκαλος μου λέει και άλλα 
ακαταλαβίστικα πράγματα, μου είπε αναστατωμένος ο 
δυτικομακεδόνας κτηνίατρος.  

Πλησιάσαμε το σκοπιανό δάσκαλο και συστήθηκα. Ήταν ένας 
κακομούτσουνος και καχεκτικός νεαρός που λεγόταν Αλεξάνταρ. ∆εν 
άκουσα καλά το επώνυμό του.  

Η πρώτη ψυχρολουσία που δέχτηκε ήταν όταν, αμέσως μετά τις 
συστάσεις, του είπα πως έχει ελληνικό όνομα. Με κοίταξε 
κατάπληκτος. Του εξήγησα πως το όνομα Αλέξανδρος προέρχεται 
από δύο ελληνικές λέξεις:  Το ρήμα «Αλέξω» και το ουσιαστικό 
«Άνδρας» και υποδηλώνει το ηρωικό αποκρούω /αντιμάχομαι τους 
άνδρες.  

Η δεύτερη ήταν όταν του τόνισα πως είμαι από τις Σέρρες και 
συνεπώς είμαι κι εγώ, όπως ο κτηνίατρος, έλληνας Μακεδόνας.  

Ο σκοπιανός δάσκαλος άρχισε να ξεροκαταπίνει. Αρχίσαμε τη 
συζήτηση για τη Μακεδονία και τους Μακεδόνες.  

Εμένα μου είπε πως δεν έμοιαζα με Έλληνα αλλά με 
σκανδιναβό (Σουηδό ή Νορβηγό), ενώ για τον κτηνίατρο 
παραδέχτηκε πως είχε τα χαρακτηριστικά αρχαίου Έλληνα. 

-Εσύ τι ομοιότητες έχεις με τους Μακεδόνες, που σύμφωνα με 
την ελληνική ετυμολογία της λέξης σημαίνει τους υψηλούς, τους 
μακρόσωμους; τον ρώτησα.  

Ο δάσκαλος χαμογέλασε αλλά δεν απάντησε. Ο κτηνίατρος 
κάπως υποτιμητικά και χαιρέκακα μου πέταξε στα ελληνικά «τι να 
σου απαντήσει τώρα αυτό το γλειφιτζούρι». Ο νεαρός Έλληνας είχε 
συναίσθηση της σωματικής του αρτιότητας και του αρχαίου ελληνικού 
κάλλους του.  

Στη συνέχεια της συζήτησης παρέθεσα στο Σκοπιανό δάσκαλο 
τα εξής επιχειρήματα: 

-Ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρούσε τον εαυτό του απόγονο 
της βασιλικής οικογένειας των Τημενιδών του Άργους της 
Πελοποννήσου αλλά και ονομάτισε ως προγόνους του τον Ηρακλή 
και τον Αχιλλέα (από την πλευρά της μητέρας του Ολυμπιάδας). Αυτό 
το υπογραμμίζουν όλοι οι αρχαίοι ιστορικοί. Άρα, θεωρούσε τον 
εαυτό του Έλληνα. 

-Τα καθαρώς Μακεδονικά ονόματα και τοπωνύμια 
αποτελούνται συνήθως από δύο ή και από μια ελληνική λέξη. 
Παράδειγμα: Κλεοπάτρα (Κλέος-Πατρίς), Φίλιππος (Φιλώ/ αγαπώ –
ίππος), Αλέξανδρος (αλέξω-άνδρας), Ευρυδίκη (ευρύ-δίκη), 
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Αντίπατρος (αντί-πατρίς), Κρατερός (ισχυρός) ή Αιγές 
(κατσικότοπος). 

Αν και δεν έχω τις επιστημονικές φιλολογικές γνώσεις για 
τέτοιες ετυμολογικές ερμηνείες, εντούτοις είχα την πεποίθηση πως τα 
είχα καταφέρει αρκετά καλά.  

-Οι θεοί του μακεδονικού Ολύμπου ήταν οι θεοί όλων των 
Ελλήνων.  

-Οι Μακεδόνες συμμετείχαν στους ολυμπιακούς αγώνες. Ο 
σκοπιανός δάσκαλος αντέτεινε το επιχείρημα πως οι Μακεδόνες 
«ανάγκασαν»τους Έλληνες να τους δεχτούν στους αγώνες. Του είπα 
πως οι Μακεδόνες συμμετείχαν πριν ακόμα αποκτήσουν στρατιωτική 
ισχύ και ήταν ένα ασήμαντο βασίλειο. Είναι γνωστό πως ο πρόγονος 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος ο Α΄, κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. 
και ο βασιλιάς Αρχέλαος, συμμετείχαν στους ολυμπιακούς. Η 
συμμετοχή στους αγώνες (κατά θεωρούμενη ιερή επιταγή των θεών)  
επιτρεπόταν μόνο σε Έλληνες. Γι’ αυτό και αυτός ακόμα ο 
παντοδύναμος Νέρων δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την κανονική 
συμμετοχή του, αλλά έλαβε μέρος κατ’ εξαίρεση ως αρματοδρόμος 
«εκτός προγράμματος».  

-Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος υπήρξαν οι δημιουργοί του 
«Κοινού των Ελλήνων» και ορίστηκαν ως αρχηγοί του ελληνικού 
εκστρατευτικού σώματος που θα πολεμούσε με τους Πέρσες.  

-Ο Αλέξανδρος θεώρησε πως η εκστρατεία εναντίον των 
Περσών πραγματοποιήθηκε για να εκδικηθούν «οι Έλληνες τους 
Πέρσες για τις καταστροφές που επέφεραν στην Ελλάδα και στις 
ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας οι περσικές εκστρατείες». Για τους 
ίδιους λόγους αυτής της εκδίκησης πυρπόλησε και την Περσέπολη. 
Θα ήταν αδιανόητο να επιδιώξει να εκδικηθεί τους Πέρσες για τα 
δεινά που επέφεραν στην Ελλάδα αν και ο ίδιος δεν αισθανόταν 
Έλληνας. Θα ήταν παράλογο, όπως αν ένας γάλλος βασιλιάς κήρυττε 
τον πόλεμο κατά της Μογγολίας επειδή η τελευταία είχε επιφέρει 
καταστροφές στην πολιτιστική κληρονομιά της Γερμανίας.  

-Ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης ανέβασε, για πρώτη φορά, το 
θεατρικό του «Πέρσες» στη Μακεδονία. Οι Μακεδόνες θεατές που 
παρακολούθησαν την παράσταση ζήτησαν μήπως να μεταφραστεί 
στη «μακεδονική γλώσσα»(διάλεκτο της βουλγαρικής) που σήμερα 
ομιλούν στα Σκόπια; 

-Αν οι Σκοπιανοί θεωρούν πως είναι απόγονοι των αρχαίων 
Μακεδόνων, πρότεινα στον συνομιλητή μου να μου απαριθμήσει τα 
ιστορικά και κυρίως τα αρχαιολογικά στοιχεία που να στηρίζουν  
αυτούς τους ισχυρισμούς.  

Περίμενα την απάντηση του συνομιλητή μου. Ήταν κάτωχρος 
αλλά εξαιρετικά μειλίχιος και ευγενής. Κοίταξε το ρολόι του και μας 
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πληροφόρησε πως «σε λίγο θα άρχιζε το μάθημα και δεν είχε τον 
απαιτούμενο χρόνο». ∆εν είπε την αλήθεια. Το ηλεκτρικό κουδούνι 
του κτιρίου χτύπησε ύστερα από 10 ως 15 λεπτά.  

Υποσχέθηκε να ξανασυναντηθούμε την επόμενη μέρα και την 
ίδια ώρα, για να δώσει απαντήσεις. ∆εν ξαναφάνηκε. Είχε 
εξαφανιστεί.  

Ο δυτικομακεδόνας κτηνίατρος είχε ενθουσιαστεί. Μετά την 
αποχώρηση του Σκοπιανού, μου έσφιξε το χέρι συγκινημένος και μου 
έδωσε συγχαρητήρια γιατί «κονιορτοποίησα», γιατί «διέλυσα τον 
ψευτομακεδόνα». Όμως, μαζί μ’ αυτή την ενθουσιώδη φραστική 
υπερβολή του, ομολόγησε την ενοχή του για την άγνοια της ελληνικής 
ιστορίας. Ένιωθε ενθουσιασμό, ανακούφιση αλλά και ταπείνωση που 
δεν μπόρεσε ο ίδιος να αντικρούσει τον σκοπιανό δάσκαλο όταν 
εκείνος του είπε «πως δεν ήταν Έλληνας».  

Τα επιχειρήματα που ανέπτυξα στον σλαβομακεδόνα δάσκαλο 
δεν είναι τα μοναδικά που αποδεικνύουν την ελληνικότητα των 
Μακεδόνων και την απάτη του μακεδονισμού.  

Η ιστορία και τα αρχαιολογικά ευρήματα μας δίνουν 
εκατοντάδες άλλα παρόμοια επιχειρήματα, τα οποία οι ειδικοί ( 
αρχαιολόγοι και ιστορικοί ) γνωρίζουν καλύτερα από μένα. 

Είναι καιρός, οι Έλληνες να μάθουν να απαντούν στους 
πλαστογράφους. Σε όλους τους πλαστογράφους της ιστορίας και του 
πολιτισμού τους.  

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε μια αναπροσαρμογή της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ότι αφορά τις συζητήσεις, στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ, για το όνομα και τις αλύτρωτες κορώνες της 
σκοπιανής πολιτικής ηγεσίας. Αν η νηφάλια αλλά σταθερή αυτή 
στάση έχει διάρκεια και ανυποχώρητη απόφαση για διπλωματική 
λύση μέσα σε λογικά χρονικά όρια, είναι βέβαιο πως η κατάληξη θα 
είναι θετική για τα εθνικά μας συμφέροντα. 

  
 

∆εκ. 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 182



Το δικαίωμα του 
αυτοπροσδιορισμού 
 
Αν αναγνωρισθεί στους Σκοπιανούς, γιατί άραγε 
θα πρέπει να το στερηθούν οι Έλληνες Μακεδό-
νες; 

 
 
 
 
 
Όταν πριν από μία, περίπου, δεκαετία ταξίδευσα στις 

ΗΠΑ, στο αεροδρόμιο του Saint Louis είχα μια τυχαία 
συνάντηση και ολιγόλεπτη συζήτηση με μια ομάδα Γάλλων 
τουριστών. 

Όταν κάποιος απ '  αυτούς με ρώτησε για τον τόπο της 
καταγωγής μου και του απάντησα πως είμαι από τη 
Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία, 
επικράτησαν κάποια δευτερόλεπτα σιωπής. Μετά κάποιος 
άλλος με ρώτησε, με φιλικό ενδιαφέρον, αν «οι Μακεδόνες 
φέρονται πολιτισμένα και δημοκρατικά στους Έλληνες 
που ζουν στη χώρα τους», γιατί κάπου είχε διαβάσει πως 
οι δύο χώρες (FYROM και Ελλάδα) έχουν εθνοτικές 
διαφορές. Οι Γάλλοι αυτοί, εκτός απ '  τη Μύκονο και τα άλλα 
νησιά του Αιγαίου, δεν γνώριζαν τίποτ '  άλλο για τη χώρα 
μας, όπως οι περισσότεροι κάτοικοι αυτού του πλανήτη. 

Τα τελευταία χρόνια ακούμε, από χείλη πολιτικών, 
δημοσιογράφων (κυρίως αθηναϊκών συγκροτημάτων), 
αυτόκλητων και αυτοπροβαλλόμενων δήθεν ανθρωπιστών 
διεθνών μη κυβερνητικών και ανεξάρτητων οργανώσεων (το 
πόσο ανεξάρτητες είναι φαίνεται και από τα κράτη που τις 
χρηματοδοτούν!), πως οι Σκοπιανοί έχουν το δημοκρατικό 
δικαίωμα του «αυτοπροσδιορισμού» της εθνικής τους 
ταυτότητας. Έχουμε όλοι μας, λίγο πολύ, δει κάποιους 
γνωστούς φαιδρούς των καθημερινών τηλεοπτικών 
παραθύρων να πιπιλίζουν αυτή την «καραμέλα». 

Μας λένε έτσι απλά γ ’ αυτό το δικαίωμα, χωρίς να 
εξετάζουν αν υφίσταται κατάχρηση του και αν τα 
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Αυτό, δηλαδή η ύπαρξη επιχειρημάτων, έχει επικρα-
τήσει και εφαρμοστεί και στη διεθνή πρακτική. Η Γερμανία 
απαγόρευσε στην Αυστρία το δικαίωμα να χαρακτηρίζεται 
ως «Γερμανική Αυστριακή ∆ημοκρατία». Η Γαλλία του Ντε 
Γκολ δεν επέτρεψε στη Βρετανία (λόγω γαλλικής Βρετάνης) 
να καταστεί μέλος της τότε ΕΟΚ, παρά μόνο ως «Ηνωμένο 
Βασίλειο». Η Αυστρία ανάγκασε τη Σλοβενία να αποσύρει, 
εν ριπή οφθαλμού, χαρτονόμισμα με παραστάσεις που 
υποδήλωναν σφετερισμό της Αυστροουγγρικής ιστορίας. 

Αν αυτό το δικαίωμα το έχουν χωρίς προϋποθέσεις, τα 
οψίμως μετατραπέντα σε δημοκράτες και φιλελεύθερους 
τέως τσιράκια του Τίτο και του Στάλιν, εμείς οι κάτοικοι της 
Ελληνικής Μακεδονίας γιατί να το στερούμεθα! Γιατί ο 
Γάλλος, ο Άγγλος ή ο Γερμανός να νομίζει πως εγώ, ως 
Μακεδόνας, κατοικώ στα Σκόπια και είμαι Σλάβος; 

Σήμερα, μετά από μια 1 δετή αδράνεια των Ελλήνων 
στο θέμα της ονομασίας, έχει πια παγιωθεί η εντύπωση 
στην διεθνή κοινή γνώμη πως Μακεδονία είναι μόνο η 
FYROM. Εμείς δεν έχομε το δικαίωμα να «αυτοπροσδιο-
ριστούμε» ως Έλληνες Μακεδόνες, διότι μας θεωρούν μόνο 
Έλληνες και όχι Μακεδόνες. 

Τα παραπάνω τα εξέθεσα με αφορμή τρία περιστατικά 
που αποδεικνύουν πως, για την επιτυχία των στόχων αυτών 
(και κυρίως της αγγλοσαξονικής αυτοκρατορίας), που 
επιδιώκουν μακροπρόθεσμες μελλοντικές ανακατατάξεις στα 
Βαλκάνια (Μακεδονία/Θράκη) και στη Μέση Ανατολή 
(Κύπρος), με επιβαρυντικές για τον ελληνισμό επιπτώσεις, 
εργάζονται ενδεχομένως, χωρίς να το συνειδητοποιούν, και 
επώνυμοι Έλληνες που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν 
την ελληνική κοινή γνώμη αλλά και να συντελούν στη 
διαμόρφωση μιας άτολμης πολιτικής, ενός ραγιάδικου 
διπλωματικού κλίματος, που κυριαρχεί τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες στη χώρα μας, μετά τον Κων/νο Καραμανλή και 
τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι ήξεραν πότε έπρεπε να 
κατεβάσουν τη γροθιά στο τραπέζι. 

Ναι, να αυτοπροσδιοριστούν οι Σκοπιανοί αλλά για 
ποιο λόγο χρησιμοποιούν τον αλυτρωτισμό και την απάτη σε 
ότι αφορά την ιστορική τους καταγωγή; Γιατί επιμένουν να 
στηρίζονται στα ψεύδη πού διαμόρφωσαν τα 
προπαγανδιστικά εργαστήρια της Κόμινφορμ για την ιστορία 
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Έχω γράψει πολλές φορές πως, θεωρώ αυτή την 
πλαστογράφηση ως τη μεγαλύτερη πολιτιστική απάτη του 
20  αιώνα. Αφού θέλουν πραγματικά να αυτοπροσδιο-
ριστούν, γιατί δεν παραδέχονται πως είναι Σλάβοι και πως 
μιλούν μια βουλγαρική διάλεκτο (κατανοητή πλήρως από 
τους βουλγαροφώνους)! Γιατί αρνούνται την πραγματική 
τους ταυτότητα και στήνουν ανδριάντες στο Φίλιππο και 
στον Μέγα Αλέξανδρο! Γιατί δηλητηριάζουν τα μυαλά των 
μικρών μαθητών με βιβλία που τους διδάσκουν πως 
υπάρχει και η «σκλαβωμένη στους Έλληνες Μακεδονίας του 
Αιγαίου»! Γιατί οι Σκοπιανοί αξιωματικοί και ευέλπιδες 
κατηχούνται με το όραμα της «απελευθέρωσης της 
πρωτεύουσας της Μακεδονίας, με το Λευκό της Πύργο» και 
γιατί διανέμονται χάρτες σ '  όλο τον κόσμο με τα σύνορα της 
FYROM ως τον Όλυμπο και το Νέστο; 

ου

Ας ξαναγυρίσουμε στην Ελλάδα μας. Νερό στο μύλο 
αυτών των νεομιλιταριστών πλαστογράφων ρίχνουν. οι 
επώνυμοι Έλληνες, που συνωστίζονται να επιδείξουν 
πνεύμα προοδευτικότητας ή (για να μην αποκλείσουμε 
κανένα ενδεχόμενο) να υπακούσουν στη φωνή του Κυρίου 
τους ή αλλιώς αμερικανιστί : His master's voice. 

Η ενδιάμεση συμφωνία ήταν μια παρελκυστική παγίδα. 
Τουλάχιστον θα 'πρεπε να καταγγελθεί όταν αυτοί που μας 
υποχρέωσαν να την συνάψουμε (ΗΠΑ) αναγνώρισαν τη 
FYROM με το συνταγματικό της όνομα. Μπορεί ο απλός 
λαός να μην αντιλαμβάνεται τέτοιες παγίδες και ίντριγκες 
στη διεθνή πολιτική σκηνή, αλλά οι δικοί μας διπλωμάτες 
λέτε να μην αντιληφθήκαν το παιχνίδι της «σιωπηρής 
επιμήκυνσης» του προβλήματος του ονόματος και των 
εκκρεμοτήτων του αλυτρωτισμού; Η ενδιάμεση συμφωνία 
ποτέ δεν τηρήθηκε από τους Σκοπιανούς. 

Απορώ για ποιο λόγο δεν καταγγέλθηκε, για να 
ασκηθεί κάποια πίεση στην άλλη πλευράΙ Οι παραχαράκτες 
και οι προστατευμένοι τους μας κοίμισαν και μας 
γελοιοποίησαν (ας μην χρησιμοποιήσω τη λαϊκομαλλιαρή 
έκφραση: μας ξεβράκωσαν). 

Παρά το γεγονός πώς οι πολιτικοί μας αλληλοσπα-
ράσσονται για μικροκομματικά θέματα, για τέτοια σοβαρά 
εθνικά θέματα κάποιοι (ευτυχώς ελάχιστοι) επιδεικνύουν μια 
υπερκομματική αλληλοκατανόηση. Ας δούμε το γιατί: 
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Πριν από ένα, περίπου, χρόνο κάποιος νέος «δεξιός» 
βουλευτής των Ιονίων Νήσων έκανε δηλώσεις για τον 
«αυτοπροσδιορισμό των Μακεδόνων», που θα τις ζήλευε και 
ο Γκλιγκόροφ. 

Το κόμμα του δεν αντέδρασε δραστικά, γιατί όπως 
ανακοίνωσε ο υπεύθυνος αντιπάλου κόμματος «η Αμερική 
ξέρει και έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τα παιδιά 
της». Ίσως μια μέρα γίνει και υπουργός εξωτερικών για να 
προστατεύσει τα εθνικά μας συμφέροντα! 

Πριν από λίγους μήνες, ένας «σοσιαλιστής», που 
πέρασε και από το υπουργείο εξωτερικών (και συνεπώς 
διαμόρφωσε εθνική πολιτική στο θέμα αυτό) μίλησε γ ’ αυτό 
το «αναφαίρετο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού», 
όσον αφορά στη FYROM. 

Στο τέλος του περασμένου ∆εκεμβρίου (2006) 
δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα των Αθηνών-άρθρο τριών 
«προοδευτικών αριστερών» (ο ένας μάλιστα είναι και 
πανεπιστημιακός}, στο οποίο δικαιώνεται πλήρως ο 
τουρκικός Αττίλας του 1974. Με αιτιολογικό το αίτημα να 
βελτιωθεί η ζωή των απομονωμένων και περι-
θωριοποιημένων Τουρκοκυπρίων, μας μιλούν για Βόρεια και 
Νότια Κύπρο (ακριβώς τα ίδια λένε και οι Τούρκοι 
στρατηγοί!) ως ένα τετελεσμένο και πραγματικό γεγονός. 
Μέμφονται την «εθνικιστική επιχειρηματολογία των 
αστικών καθεστώτων Ελλάδας και Νότιας Κύπρου» για 
να δυσκολέψουν τη ζωή των τουρκοκυπρίων εργαζόμενων, 
λες και το καθεστώς Ντενκτάς και Ταλάτ είναι σοσιαλιστικό, 
δημοκρατικό και αταξικό. 

Οι βαρβαρότητες των Ελλήνων, με την ΕΟΚΑ Β '  και την 
(ψευδή) συμμετοχή του σημερινού Προέδρου της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας σε σφαγές τουρκοκυπρίων, είναι η αιτία της 
σημερινής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο νησί. 
Καμιά αναφορά στον τουρκικό στρατό κατοχής, στους 
αγνοούμενους, στις δολοφονίες του Σολωμού και του 
Τάσου Ισαάκ, στην πληθυσμιακή αλλοίωση του τουρκοκυ-
πριακού τομέα από Τούρκους της Ανατολίας ή στη στρατο-
κρατική τρομοκρατία του Ντενκτάς και των επιγόνων του. 
Αντίθετα, μνημονεύεται η περίπτωση της σφαγής μιας 
οικογένειας τουρκοκυπρίων από Έλληνες, ενώ έχει περί-
τρανα αποδειχθεί πως αυτό το γεγονός ήταν ένα 
καλοστημένο προπαγανδιστικό τέχνασμα της τουρκικής 
αντικατασκοπίας. Επρόκειτο για μια οικογενειακή τραγωδία 
(όπως παραδέχθηκε αργότερα και ο Ντενκτάς). Ο Τούρκος 
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«Μακεδονικό Αναγνωστικό και την 
ελεύθερη διδασκαλία της μακεδονικής (γράφε 
βουλγαρικής) γλώσσας στα ελληνικά σχολεία». Θα 
μπορούσαν κάλλιστα να συμπληρώσουν: «στα σχολεία της 
κατεχόμενης και υποδουλωμένης, από τους Έλληνες, 
Μακεδονίας του Αιγαίου». 

Αυτή η ιδεολογική αλληλοκατανόηση και συμπόρευση 
ορισμένων πολιτευτών, διανοουμένων και ΜΜΕ από όλο το 
κομματικοπολιτικό φάσμα, φάνηκε στην περίοδο κατάθεσης 
του σχεδίου Ανάν. Αν δεν ήταν πρόεδρος στην Κύπρο ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος και δεν είχε την εκπληκτική του 
οξυδέρκεια ο Κυπριακός Λαός, σήμερα η Κυπριακή 
∆ημοκρατία θα ήταν ένα θνησιγενές προτεκτοράτο. 

Εξέχοντες πολιτικοί σε Ελλάδα και Κύπρο, άτομα που 
επηρεάζουν την κοινή γνώμη και καθοδηγούν πολίτες, 
ηγέτες που διαφεντεύουν τις τύχες του Ελληνισμού, έγιναν 
διάπυροι κήρυκες εξιδανίκευσης του σχεδίου. Ενός σχεδίου 
που καθιστούσε κυρίαρχο τον τουρκικό στρατό με δικαίωμα 
επέμβασης ακόμα και στο νότιο τμήμα του νησιού, με 
αλλοεθνείς δικαστές να ρυθμίζουν πολιτικά και 
συνταγματικά προβλήματα και τους τούρκους εποίκους ν '  
αλωνίζουν στο βόρειο τμήμα. Οι «φίλοι» μας, βιάζονταν να 
διαλύσουν την Κυπριακή ∆ημοκρατία πριν προλάβει να 
καταστεί μέλος της Ε.Ε. Τα πάσης φύσεως φερέφωνα τους 
σε Ελλάδα και Κύπρο, προέβλεπαν τον όλεθρο και την 
καταστροφή για τον Ελληνισμό, αν οι Κύπριοι τολμούσαν να 
εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Κατ ’ αυτούς, ο 
Πρόεδρος της Κύπρου θα ήταν ο μεγάλος υπεύθυνος των 
δεινών αν απ '  τις κάλπες του δημοψηφίσματος έβγαινε το 
«όχι». Κραύγαζαν προς τους κύπριους πολίτες: ∆είξτε 
σύνεση και «πνεύμα κατανόησης», γιατί η πέραν του 
Ατλαντικού υπερδύναμη και οι τούρκοι στρατηγοί «θα μας 
σβήσουν απ '  το χάρτη». Θα μπορούσαν να μας προτρέψουν 
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∆εν θέλουμε ραγιάδες και θρασύδειλους ηγέτες που να 
στηρίζουν την ανέλιξη τους στην εύνοια των ξένων 
δυνάμεων. Ούτε ψευτοπαλικαράδες και κομπιναδόρους. 
Τους θέλουμε έντιμους, συνετούς, μετρημένους, 
δημοκρατικά διαπαιδαγωγημένους αλλά και άτεγκτους στην 
προστασία των δημόσιων και εθνικών συμφερόντων. 
Θέλουμε, στα εθνικά μας θέματα να μπορούν να 
επιχειρηματολογήσουν χωρίς φιοριτούρες και περιστροφές, 
ν '  ακούν νηφάλια τις απόψεις των ξένων και ν '  απαντούν με 
παρρησία , να γελούν, να οργίζονται, να βρίζουν αλλά και 
να κλαίνε. Ναι, και να κλαίνε! ∆ύο φορές είδα στην 
τηλεόραση τον Κων/νο Καραμανλή να δακρύζει. Όταν ο 
Αττίλας προχώρησε για δεύτερη φορά στην Κύπρο και ο 
μεγάλος αυτός ηγέτης δεν μπορούσε, μ '  ένα στρατό 
διαλυμένο, ν '  αντιδράσει όπως έπρεπε και όπως θα ήθελε. 
Τη δεύτερη, στη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία «που είναι 
μία και ελληνική». Ήταν δάκρυα οδύνης. Από τότε, 
υποθέτω, πως θα πρέπει να άρχισαν και να συνεχίζονται τα 
κρυφά κλάματα της ντροπής. Μιλώ για κρυφά δάκρυα, γιατί 
τα φανερά χαχανητά των φαιδρών κι ανεύθυνων στα 
παράθυρα της, λεγόμενης, ελεύθερης τηλεόρασης, 
αποδεικνύουν πως κάποιοι έχασαν το μέτρο κι αποφάσισαν, 
ως οδοστρωτήρες, να ισοπεδώσουν αξίες, θεσμούς, 
ιδεολογίες, υγιείς κοινωνικούς ιστούς και ότι άλλο τους 
υποδείξουν κάποιοι απάτριδες (Ίσως αλλοδαποί!) 
κεφαλαιοκράτες εργοδότες τους με τις οφ σορ εταιρίες τους. 
Η αύξηση της αξίας του σταφυλιού, της φράουλας ή της 
ντομάτας στο καταχείμωνο, υποκαθιστά και επισκιάζει κάθε 
προσπάθεια για την σωστή ενημέρωση των πολιτών σε 
σοβαρά πολιτικά και εθνικά θέματα. Θέλουν, σιγά-σιγά, να 
δημιουργήσουν τον πολίτη φυτό, που θα χειροκροτεί και 
τους «αυτοπροσδιορισμένους», που δεν διστάζουν να 
ποδοπατούν και να πλαστογραφούν την ιστορία και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά. 

 
 
Φεβρ. 2007 
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Αρχαιοελληνική Κληρονομιά 
και Σύγχρονη Ελληνική 
∆ιανόηση 
Η αναφορά στις προγονικές μας ρίζες αποτελεί, 
σύμφωνα με κάποιους, έκφραση σοβινισμού κι 
επικίνδυνου εθνικισμού; 
 

Ένας απλός παρατηρητής της σύγχρονης ελληνικής 
πολιτιστικής εικόνας, είναι εύκολο να διαπιστώσει πως στη 
μεταπολεμική ελληνική πραγματικότητα, η συνετή αρχαιολατρεία και 
ο (σε δημοκρατικά πλαίσια) πατριωτισμός, έχουν ταυτισθεί με τον 
ακραίο κι επιθετικό εθνικισμό. 

Η ελληνική προοδευτική διανόηση, σε αντίθεση με την 
μεταπολεμική πνευματική ελίτ της δυτικής αλλά και της Ανατολικής 
Ευρώπης (της λεγόμενης του «παραπετάσματος»), κατάφερε να 
καθοδηγήσει τον μέσο Έλληνα προς ένα τρόπο σκέψης, που 
απορρίπτει την αναφορά στις προγονικές του ρίζες σε κλίμακα που 
διαβαθμίζεται απ’ την απλή αδιαφορία και ως την απέχθεια. Σ’ όλες 
τις μορφές τέχνης, από τη λογοτεχνία και ως τη μουσική, οι 
καλλιτεχνικές δημιουργίες με σενάριο και πλοκή από το Βυζάντιο και 
την Αρχαιότητα, θεωρούνται μη αξιόλογα έργα της σύγχρονης 
ελληνικής κουλτούρας και φυσικά χωρίς εμπορική αξία. 

Ίσως δεν θα ‘πρεπε ν’ αναφερθώ στα δύο δικά μου λογοτεχνικά 
έργα (με τον «ΑΓΗ ∆’» και τον «ΠΕΡΣΕΑ» ν’ αποτελούν τις ηρωικές 
και μαρτυρικές μορφές της ελληνικής ιστορίας), τα οποία τιμήθηκαν 
με τα μοναδικά (Α’) βραβεία από τον «ΠΑΡΝΑΣΣΟ». Ποτέ δεν 
επεδίωξα συστηματικά την εμπορική τους εκμετάλλευση και προβολή 
και γι’ αυτό δεν είναι σωστό να γίνουν γενικότερες συγκρίσεις. Όμως, 
έχω το δικαίωμα να υποθέσω πως στις βιβλιοθήκες που βρίσκονται, 
οι βιβλιόφιλοι αναγνώστες ιστορικής πεζογραφίας δεν θα ξεπερνούν 
σε αριθμό τα δάχτυλα του ενός χεριού. Το ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό και κυρίως η νεολαία, δεν ενδιαφέρεται πλέον να γνωρίσει την 
αρχαία πολιτιστική μας κληρονομιά, διότι η κυριαρχούσα πλειοψηφία 
των Ελλήνων διανοουμένων, που προβάλλονται και ελέγχουν τα 
λογοτεχνικά / καλλιτεχνικά και γενικότερα πολιτιστικά δρώμενα, 
θεωρεί αυτή την κληρονομιά από σοβινιστική και μέχρι μιλιταριστική 
κι απάνθρωπη. Γι’ αυτό, ίσως, το λόγο οι Έλληνες αναγνώστες 
αντιμετωπίζουν με συγκατάβαση και ενδεχομένως κατανόηση, τα 
άρθρα που παρουσιάζουν τον Μέγα Αλέξανδρο «σφαγέα των λαών». 
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Αντίθετα, ο Γάλλος θαυμάζει το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, παρά το 
γεγονός πως θυσίασε εκατομμύρια ανθρωπίνων ψυχών χωρίς 
εμφανείς πολιτιστικούς στόχους και χωρίς να λατρεύεται, όπως ο 
Αλέξανδρος, απ’ τους λαούς που είχε κατακτήσει. 

Την αφορμή για τις παραπάνω πικρές σκέψεις την έλαβα από 
δύο παραστάσεις, που παρουσίασαν πρόσφατα (την Κυριακή 14 
Ιανουαρίου 2007) δύο αναμφισβήτητου κύρους ευρωπαϊκοί 
τηλεοπτικοί σταθμοί και αφορούσαν έργα που βασίζονται στη 
γνωστότερη τραγωδία των Ατρειδών του Άργους. Και τα δύο έργα, 
προσαρμοσμένα σκηνοθετικά στη σύγχρονη εποχή, έδειξαν στο 
ευρωπαϊκό κοινό τον πλούτο και τη ζωντάνια της αρχαίας 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία διαχρονικά βρίσκει πρότυπα 
και επιβεβαιώσεις και στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. 

Το πρώτο έργο, ένα θεατρικό με συντελεστές Γάλλους 
ηθοποιούς και σε μετάφραση από την «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Σοφοκλή, 
παρουσιάστηκε το πρωί από το γαλλογερμανικό κανάλι ARTE. Το 
δεύτερο, η όπερα «ΟΡΕΣΤΗΣ» του Γκέοργκ Φρήντριχ Χέντελ (του 
πασίγνωστου δημιουργού του «Μεσσία») και με λιμπρέτο του 
Τζιοβάνι Μπαρλότσι, προβλήθηκε το βράδυ της ίδιας μέρας από το 
γερμανικό κανάλι ZDFtheater. ∆υο έργα ταυτόχρονα, σε δύο 
διαφορετικές γλώσσες αλλά με την ίδια ακριβώς υπόθεση. Ο 
Αγαμέμνων δολοφονείται από την Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο και 
ο Ορέστης επιστρέφει στο Άργος για να εκδικηθεί για το χαμό του 
πατέρα του. 

Από καιρό, τώρα, διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον του 
ευρωπαϊκού (και όχι μόνο) τηλεοπτικού κοινού, για θέματα που 
βασίζονται στην αρχαία ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. 
Ας μην αναφερθούμε σε κινηματογραφικές ταινίες του τύπου «Μέγας 
Αλέξανδρος» και «Τροία», όπου τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα, 
διαστρεβλώνονται και προσαρμόζονται στις εμπορικές απαιτήσεις 
των πελατών / θεατών που αγνοούν παντελώς την ελληνική ιστορία. 
Θα επισημάνω μόνο τα καλλιτεχνικά γεγονότα που υπέπεσαν στην 
αντίληψή μου τον τελευταίο καιρό και αφορούσαν όπερες και 
θεατρικά έργα, με υπόθεση και πλοκή παρμένη απ’ την ελληνική 
ιστορία. 

Πρόπερσι, είχα την τύχη να παρακολουθήσω μια κωμική κι 
ευχάριστη όπερα με τίτλο «LA BELLE HELENE», η οποία είχε 
ανεβαστεί στο θέατρο CHATELET του Παρισιού και αναμεταδόθηκε 
από το κανάλι TV 5 Europe της γαλλικής τηλεόρασης. Ήταν ένα 
χάρμα μελωδιών και έξυπνων διαλόγων. 

Αργότερα, είδα μια άλλη «ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ», την όπερα μπούφα 
του Ζακ Όφενμπαχ. 
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Ακολούθησαν οι όπερες «ΠΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΣΑΝΘΗ» του 
Ντεμπισί, η «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙ∆Ι» του Γκλουκ και η «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α» του Μοντεβέρντι. Πέρυσι 
προβλήθηκε από το ARTE TV η όπερα του Αντόνιο Σαλιέρι «Η 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ» με ελληνική πλοκή και ονόματα (ίσως 
είναι αδόκιμη η προαναφερόμενη μετάφραση του τίτλου EUROPA 
RECONOSCIUTA). 

Με την ευκαιρία του έτους «ΜΟΤΣΑΡΤ» προβλήθηκε επίσης 
από το ARTE η όπερα του μεγάλου αυστριακού μουσουργού 
«Ι∆ΟΜΕΝΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ». Το ίδιο έργο ανεβάστηκε 
και στην όπερα της Νάπολης, αλλά προ ολίγων μηνών και στην 
όπερα του Βερολίνου. Η τελευταία αυτή παράσταση αναβλήθηκε, 
γιατί στην υπερμοντέρνα σκηνοθετική παρουσίαση του έργου, 
εμφανίζονται στη σκηνή τα κομμένα κεφάλια του θεού Ποσειδώνα, 
του Χριστού, του Μωάμεθ και του Βούδα, και η γερμανική κυβέρνηση 
φοβήθηκε τις έντονες και απειλητικές αντιδράσεις των φανατικών 
ισλαμιστών. Τελικά, το έργο παρουσιάστηκε στο κοινό λίγες μέρες 
αργότερα, χωρίς περικοπές και τροποποιήσεις και χωρίς να 
επαληθευτούν οι αρχικοί φόβοι. 

Στην Ελλάδα, πως προβάλλουμε αυτή την πολιτιστική 
κληρονομιά, την οποία η σύγχρονη Ευρώπη εξακολουθεί να τιμά και 
να σέβεται; 

∆εν είμαι καθόλου αισιόδοξος πως, η σχεδόν εχθρική αυτή 
στάση προς τις πνευματικές δημιουργίες που βασίζεται στην αρχαία 
ελληνική ιστορία και μυθολογία, θα ανατραπεί σύντομα. Τα καίρια 
πόστα στους μηχανισμούς της κρατικής εξουσίας έχουν καταληφθεί, 
στην πλειοψηφία τους, από διανοούμενους της γνωστής, δήθεν, 
προοδευτικής πνευματικής πρωτοπορίας, ανεξάρτητα από το κόμμα 
που κυβερνά τη χώρα. Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί το εφετινό 
βιβλίο ιστορίας της 6ης τάξης του ∆ημοτικού. Τόσο κραυγαλέα 
αποσιώπηση των ιστορικών γεγονότων του Έθνους δεν θα υπήρχε κι 
αν ακόμα το βιβλίο γραφόταν από αλλοδαπούς ιστορικούς. Το 
δίδαγμα είναι απλό. Για να μη μας χαρακτηρίζουν οι «άσπονδοι φίλοι 
μας» ως πατριώτες, ας μεταμορφωθούμε σε απάτριδες, όπως 
άλλωστε μας θέλει και επιδιώκει η παγκοσμιοποιημένη 
αγγλοσαξονική νοοτροπία του καιρού μας. Κι όμως, είδατε τους 
ξένους με τι σεβασμό, φανατισμό και πάθος δείχνουν τον 
πατριωτισμό τους: ∆εν μιλάμε μόνο για τους δυτικοευρωπαίους. 
Ακόμα και στην άλλοτε κομμουνιστική Ρωσία, τίμησαν πρίγκιπες και 
τσαρικούς αξιωματούχους, από τον Αλεξάντερ Νέφσκι και ως τον 
Γκριγκόρ Ποτέμκιν, για την προσφορά τους στο «ρωσικό λαό». 

Η πολιτιστική τους, επίσης, κληρονομιά είναι σεβαστή απ’ 
όλους. Βλέπει κανείς Εγγλέζους με μεσαιωνικές στολές και πανοπλίες 
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σε πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις, Γάλλους σε 
κονταρομαχίες σιδερόφρακτων ιπποτών ή Ιταλούς σε ποικιλόχρωμες 
αναγεννησιακές ρεγκάτες σε Βενετία και Φλωρεντία. Αυτοί δεν είναι 
στρατοκράτες και μιλιταριστές; ∆ηλαδή, θα πείραζε αν στην 
Αμφίπολη διοργανωνόταν μια όμορφη καλλιτεχνική φιέστα σε 
ανάμνηση του ερωτικού δράματος της κόρης του τοπικού βασιλιά των 
Ηδωνών της Φυλλίδας, με το γιο του μυθικού ήρωα Θησέα; Θα ήταν 
μήπως σημάδι αρρωστημένης προγονολατρείας αν, στη Βισαλτία, 
γίνονταν κάποιες φολκλορικές εκδηλώσεις για το χρυσόμαλλο δέρας 
του Φρίξου και της Έλλης (Αργοναυτική Εκστρατεία – Ιάσων – 
Μήδεια κ.λπ.); Η Βισαλτία είναι η περιοχή που, κατά τη μυθολογία, 
γεννήθηκε το χρυσόμαλλο κριάρι, από την ένωση της Θεοφάνης, της 
κόρης του βασιλιά και γενάρχη των Βισαλτών, με το θεό Ποσειδώνα. 

Γιατί στην Βερόνα έκαναν τουριστική ατραξιόν τους 
Καπουλέτους και τους Μοντέκους (με το Ρωμαίο και την Ιουλιέττα) και 
δεν δικαιούται να κάνει το ίδιο ο ∆ήμος της Νιγρίτας ή ο ∆ήμος της 
Αμφίπολης; 

Γενικά, από προσωπικές εμπειρίες, είμαι δύσπιστος όσον 
αφορά στις προθέσεις των δημοτικών αρχόντων ν’ ασχοληθούν με τα 
πολιτιστικά θέματα των περιοχών τους. Κάποιοι λένε πως (για τους 
γνωστούς λόγους) ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τους δημάρχους 
μόνο οι προκηρύξεις δημοπρασιών και οι εργολαβίες. Τα δύο 
βραβευθέντα βιβλία μου ιστορικής πεζογραφίας, αποτελούν 
πολιτιστικό ύμνο για δυο ελληνικές πόλεις. Στους αντίστοιχους 
δημάρχους έστειλα αντίτυπα για τις βιβλιοθήκες των ∆ήμων τους και 
την έγγραφη εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσουν τα έργα για 
πολιτιστικούς λόγους χωρίς καμιά οικονομική απαίτηση για 
συγγραφικά δικαιώματα. ∆εν έλαβα ούτε μια μονοσύλλαβη 
ευχαριστήρια επιστολή, τουλάχιστον για τα βιβλία που τους έστειλα. 

Ένα άλλο παράδειγμα. Στο ∆.∆. Εμμ. Παπά δημιουργήθηκε, με 
πρωτοβουλία ιδιωτών και λαογραφικού συλλόγου, το μοναδικό στη 
Μακεδονία (με εξαίρεση τα μουσεία της Θεσσαλονίκης) ιστορικό 
μουσείο της επανάστασης του 1821. Καμιά, απολύτως, προσπάθεια 
δεν έγινε από τους πολιτευτές του νομού και τους δημοτικούς 
άρχοντες, στα τέσσερα περίπου χρόνια ύπαρξης αυτού του μουσείου, 
για την αξιοποίησή του, για οργάνωση επισκέψεων από σχολεία, 
τουρίστες κ.λπ. Τα εκθέματα και οι προθήκες δεν έχουν ακόμα 
αγοραστεί από τον οργανωτή και προμηθευτή του μουσείου. Ούτε το 
Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε η Νομαρχία, ούτε ο ∆ήμος 
ενδιαφέρθηκαν για την χρηματοδότηση και εξόφληση της αξίας των 
εκθεμάτων ή για να οργανωθεί το πρόβλημα υποδοχής και 
ξενάγησης των επισκεπτών. Αν ο δικαιούχος ιδιώτης, μετά την 
παρέλευση τόσων ετών, ζητήσει την επιστροφή των προθηκών και 

 192



των εκθεμάτων του, τότε από το μουσείο αυτό θα μείνουν οι τοίχοι και 
το πάτωμα. Αν αυτό δεν είναι πολιτιστική κατάντια, τότε σημαίνει πως 
έχουμε φτάσει σε μια μη αναστρέψιμη πνευματική αλλοτρίωση. 

Η κεντρική πολιτική εξουσία, οι διανοούμενοι και οι κατά τόπους 
δημοτικές αρχές, είναι υπεύθυνοι για το κατάντημα αυτό στα 
πολιτιστικά μας δρώμενα. Ποιος δεν είδε ή δεν άκουσε να ανεβάζουν 
τα ελληνικά θέατρα δέκα ή είκοσι φορές τη «στρίγκλα που έγινε 
αρνάκι» και τον «Ριχάρδο Γ’» του Σαίξπηρ ή τον «αρχοντοχωριάτη» 
του Μολιέρου; Πραγματικά μεγάλοι αυτοί οι δύο δημιουργοί της 
Αγγλίας και της Γαλλίας, αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε τουλάχιστο 
την περιέργεια να δούμε και έργα γνωστών Ελλήνων, έστω κι αν 
υποτίθεται πως υστερούν, από πλευράς τεχνικής αρτιότητας, από 
τους προαναφερόμενους; ∆εν πρέπει να δούμε και έργα ξένων 
δημιουργών βασισμένα στην ιστορία και μυθολογία μας; 

Ποιός από μας είδε και άκουσε την όπερα «ΡΕΑ» του Σπύρου 
Σαμάρα, μια από τις συνθέσεις του οποίου αποτελεί τον ύμνο των 
σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων; Μία από τις όπερες αυτού του 
Έλληνα μουσικού ανέβηκε και στη φημισμένη Σκάλα του Μιλάνου. 

Σε ποιο θέατρο παίχθηκε ο «ΑΓΗΣ» του Αλφιέρι;  Πότε, τα 
τελευταία χρόνια, ανέβηκαν σε σκηνή «Ο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ» του 
Νίκου Καζαντζάκη, ένα έργο που μελοποίησε ο Καλομοίρης; Μήπως 
είδαμε την όπερα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ» ή το 
χορόδραμα «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΗΣ», δύο από τα έργα 
του ίδιου Έλληνα μουσουργού; Πότε μας παρουσίασαν την τραγωδία 
«Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΓΕΝΗ» του Άγγελου Σικελιανού; 

Αν συνεχίσω θα πρέπει αν γεμίσουν κάποιες σελίδες. 
Επιτέλους, ας το καταλάβουμε όλοι μας! Η πολιτιστική μας 
κληρονομιά, κι αν ακόμα σε κάποιες μορφές της έρχεται σε αντίθεση 
με σημερινές δοξασίες, ιδεολογίες ή κοινωνικές αντιλήψεις, αποτελεί 
τον πνευματικό πλούτο του έθνους μας. Είναι η πρώτη στον κόσμο, 
από πλευράς μεγέθους και ποιότητας ιδεών, αλλά δεν την 
αξιοποιήσαμε ούτε στο εσωτερικό της χώρας, ούτε στην αλλοδαπή. 
Ίσως μόνο οι Έλληνες της διασποράς, διασκορπισμένοι σ’ Ανατολή 
και ∆ύση, έχουν το προνόμιο να αντιλαμβάνονται, από τη συνεχή 
επαφή τους με τους ξένους καλλιτέχνες κι επιστήμονες, πόσο μεγάλη, 
πόσο τεράστια, είναι αυτή η κληρονομιά.    

    
Ιαν. 2007 
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Η πλαστογράφηση της    
ιστορίας της Μακεδονίας 
 
Η μεγαλύτερη πολιτιστική απάτη του 20  ου αιώνα 

Το θέμα της ονομασίας της FYROM απασχολεί, κατά 
καιρούς, τα ελληνικά ΜΜΕ αλλά και την ελληνική πολιτική 
ηγεσία με ερασιτεχνικό (ας μου επιτραπεί η έκφραση) 
τρόπο. 

Απομονώσαμε το θέμα της ονομασίας, χωρίς να 
επισημάνουμε τις σοβαρές προεκτάσεις που κρύβονται 
πίσω από την εξοργιστική εμμονή των Σκοπιανών να 
αποκτήσουν γενική διεθνή αναγνώριση για την αποκλειστική 
χρήση του ονόματος και της ιστορίας της Μακεδονίας. 

Επειδή έχω την ευκαιρία, πάνω από μια δεκαετία, να 
παρακολουθώ στη δορυφορική τηλεόραση σταθμούς 
εγνωσμένου κύρους, όπως π.χ. TV5 Europe, ARTE, 
Euronews , έχω διαπιστώσει πως, όταν κάποιος ξένος 
αναφέρεται στα Βαλκάνια και θίξει καλόπιστα κατά τη 
συζήτηση και το λεγόμενο «μακεδονικό», δεν μπορεί να 
κατανοήσει πλήρως την αιτία της διαμάχης μεταξύ Ελλάδας 
και FYROM γι '  αυτό το θέμα. Οι περισσότεροι θεωρούν 
επουσιώδες το πρόβλημα της ονομασίας, γιατί αγνοούν τις 
πραγματικές αιτίες που το δημιούργησαν. Και τις αγνοούν 
γιατί εμείς δεν φροντίσαμε, σε αντίθεση με τη συστηματική 
και επί δεκαετίες προπαγάνδα των Σκοπιανών, να 
ενημερώσουν σωστά και με τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και τη 
διεθνή κοινή γνώμη, για τις αλυτρωτικές ιδέες των άλλοτε 
κομμουνιστών και νυν αμερικανόφιλων βουλγαροσκοπια-
νών. 

Ένα παράδειγμα. Επί χρόνια το  EURONEWS έδειχνε 
χάρτες με την ένδειξη ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ αντί FYROM. Μόνο με 
πρόσφατη παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης 
διορθώθηκε αυτή η απρέπεια ενός τηλεοπτικού σταθμού 
που ανήκει στην Ε. Ε. Τον τελευταίο καιρό άρχισε να 
λειτουργεί στη Γαλλία ένας ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός 
ειδήσεων μεγάλης εμβέλειας (ο BFM), οι χάρτες του οποίου 
επαναλαμβάνουν το διορθωθέν λάθος του EURONEWS. ∆ε 
νομίζω πως υπάρχει κακή πρόθεση από τον σταθμό. Μια 
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Γενικά, η έλλειψη ενημέρωσης της διεθνούς κοινής 
γνώμης για τα πραγματικά αίτια της μετονομασίας της 
πρώην γιουγκοσλαβικής Βαρδαρίας σε δημοκρατία της 
Μακεδονίας, αποτελεί την αιτία που, πολλές φορές, 
δυσανασχετούμε γιατί ακόμα και «φίλοι» μας 
αντιμετωπίζουν με δυσπιστία. 

Είχαμε την αφέλεια να πιστεύουμε πως η ιστορία 
γράφεται και διδάσκεται, όπως πραγματικά εξελίσσονται τα 
ιστορικά γεγονότα. Γι '  αυτό ίσως αδιαφορήσαμε για την 
αντίκρουση των πλαστογράφων με επιστημονικό τρόπο, 
όπως με αριστοτεχνικό «επιστημονικοφανή» τρόπο 
ξαναέγραψαν την ιστορία της Μακεδονίας τα τιτοσταλινικά 
εργαστήρια προπαγάνδας. 

Αυτή η αδιαφορία μας για σοβαρά εθνικά θέματα, 
χαρακτηριστική επίκτητη ιδιότητα πολλών νεοελλήνων και 
κυρίως της λεγόμενης «προοδευτικής διανόησης», μαζί με 
την έκδηλη φοβία μας απέναντι σε οποιαδήποτε 
τουρκοαμερικανική πίεση, δίνει στους ξένους τη 
δικαιολογημένη εντύπωση πως είμαστε πάντα πρόθυμοι για 
υποχωρήσεις. Ας μην ξεχνούμε πως υπήρξαν κορυφαίοι 
έλληνες πολιτικοί που υποστήριξαν, με φανατισμό, το 
σχέδιο / έκτρωμα Ανάν, με το οποίο διαλυόταν η Κυπριακή 
∆ημοκρατία. 

Σε όλα τα βασικά εθνικά μας θέματα δείχνουμε μια 
ανεξήγητη «κατανόηση» στις διεκδικήσεις των άλλων. 
Κάναμε, την περασμένη δεκαετία, ειδική συμφωνία με τα 
Σκόπια, για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων μας. 
Υπάρχουν σ '  αυτή ειδικοί όροι για επίλυση της διαφοράς για 
το όνομα αλλά και για το σταμάτημα της αλυτρωτικής 
προπαγάνδας στα σχολεία, για τους χάρτες που 
συμπεριλαμβάνουν στο κρατίδιο τους ακόμα και τον Όλυμπο 
κ.λ.π. 

Ποτέ δεν καταγγείλαμε, με δικαιολογημένη οργή, στη 
διεθνή κοινότητα τη μη εφαρμογή, από τα Σκόπια, βασικών 
όρων της ειδικής συμφωνίας. 

Πολλοί Ευρωπαίοι καγχάζουν όταν τους μιλάμε για τις 
αλυτρωτικές βλέψεις μιας οπερετικής FYROM, έτοιμης να 
αυτοδιαλυθεί. Καγχάζουν, γιατί ίσως αγνοούν τα μακρόπνοα 
μελλοντικά παιχνίδια των συνοριακών ανακατατάξεων στη 
Βαλκανική από τη σημερινή μοναδική υπερδύναμη. Αυτή η 
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Φαντασθείτε τι πρόκειται να επακολουθήσει αν η 
FYROM αναγνωρισθεί με το συνταγματικό της όνομα. Αφ ' 
ενός παγιώνεται και δικαιώνεται η απάτη και αφ '  ετέρου 
υφίσταται το ενδεχόμενο, με παρεμβάσεις διεθνών 
οργανισμών και δικαστηρίων (όλα είναι 
αμερικανοκρατούμενα) να αποκτήσει το δικαίωμα της απο-
κλειστικής χρήσης των ονομάτων Μακεδονία, μακεδονικός 
κ.λ.π. 

Ας μου επιτραπεί να επαναλάβω και να τονίσω την 
έκδηλη απονευρωμένη υποχωρητικότητα της ελληνικής 
διπλωματίας στα εθνικά μας θέματα. Εκτός από το 
«μακεδονικό» εμφανιζόμαστε και αφελείς, μέχρι 
γελοιοποίησης, και σ '  άλλα θέματα. ∆εχθήκαμε Αμερικανούς 
επιδιαιτητές για την ειδική συμφωνία αλλά και στη 
διελκυστίνδα, στο θέμα της ονομασίας, που παγιώνει τις 
επιδιώξεις της FYROM. Ο «μεσολαβητής» κ. Νίμιτς 
αποδείχθηκε μαέστρος σ '  αυτό το παιχνίδι της 
παραπλάνησης. ∆εχθήκαμε Αμερικανούς και Εγγλέζους να 
μεσολαβήσουν για το κυπριακό. Αγοράζουμε τα αεροπλάνα 
τους. Τους πληρώσαμε τρομακτικά ποσά (μετά από τους 
γνωστούς εκβιασμούς) για τη δήθεν ασφάλεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Πιστεύουμε πραγματικά πως οι 
αμερικανοεγγλέζοι θα είναι αμερόληπτοι μεσολαβητές! 
∆ηλαδή χάθηκαν οι αξιόπιστοι ουδέτεροι μεσολαβητές 
άλλων χωρών; Περιμένουμε από τους λύκους να οδηγήσουν 
τα πρόβατα στο μαντρί; Τρώμε ευκολοχώνευτα παραμύθια 
«περί στρατηγικών εταίρων», όταν στην πράξη 
αποδεικνύεται πως είμαστε εταίροι της καρπαζιάς; 
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Χρειάζεται πλέον να προβάλλουμε ξεκάθαρα και χωρίς 
αλληγορίες και λοξοδρομήσεις τα εθνικά μας θέματα. 
Χρειάζεται θάρρος (όχι θράσος) και επιμονή σε δίκαιους και 
αιτιολογημένους στόχους. Για το θέμα της ονομασίας και 
των λοιπών προβλημάτων με τη FYROM, θα πρέπει αυτή 
την ύστατη στιγμή να ασκήσουμε ασφυκτικές πιέσεις για την 
μη είσοδο της στην Ε. Ε. και στο NATO. Είναι η μόνη 
γλώσσα που καταλαβαίνουν. Πρέπει να επιλυθούν οι 
διαφορές εδώ και τώρα, πριν ληφθούν αποφάσεις για 
οποιαδήποτε συζήτηση στο πλαίσιο των οργάνων της Ε. Ε. 
Ο καιρός που περνά είναι εις βάρος των εθνικών μας 
συμφερόντων. Αυτό το ξέρουμε κι εμείς και οι Σκοπιανοί 
αλλά και οι Αμερικανοί. 

Καμιά όμως, προσπάθεια δεν επιτυγχάνει τους 
στόχους της αν δεν αποδείξει πως στηρίζεται στη λογική και 
στο δίκαιο. Γι '  αυτό, βασική προϋπόθεση είναι η έγκαιρη και 
σωστή ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης, για τους 
βαθύτερους σκοπούς της πλαστογράφησης της ιστορίας της 
Μακεδονίας. 

Είχα παλαιότερα προτείνει (αλλά και σε προσφάτως 
εκδοθέν πεζογράφημά μου) τη σύγκληση διεθνούς 
συνεδρίου ειδικών επιστημόνων στη Βεργίνα. Καθηγητές 
ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων ( ιστορικοί, 
αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι, νομισματολόγοι, επιγραφολόγοι 
κ.ά.) θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και να 
καταλήξουν σε αποφάσεις. Είναι γνωστό σε όλους πως οι 
εγκυρότεροι αλλοδαποί καθηγητές έχουν την ίδια ακριβώς 
άποψη, με μας τους Έλληνες, για τη Μακεδονία και τους 
Μακεδόνες. Τα συμπεράσματα ενός τέτοιου συνεδρίου θα 
αποτελούσαν το ισχυρότερο, ίσως, όπλο μας για μια 
διπλωματική εκστρατεία της Ελλάδας, για να διασωθεί η 
εναπομείνασα ελάχιστη εθνική αξιοπρέπεια μας σ '  ένα 
πρόβλημα που ταλάνισε και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα την 
εθνική περηφάνια των Ελλήνων. 

 
 

Μάρτης 2006 
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Οργανωτικές αδυναμίες  
της δημόσιας διοίκησης 

 
 Είμαστε ένας λαός που, όπως απέδειξαν σχετικές έρευνες 
εξειδικευμένων επιστημονικών φορέων του εξωτερικού, διακρίνεται 
για τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Στην πράξη αυτή η διαπίστωση 
επαληθεύεται από το πλήθος των Ελλήνων επιστημόνων, που 
κατακλύζουν τα ερευνητικά εργαστήρια και τα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, αλλά και από το επιχειρηματικό δαιμόνιο των αποδήμων 
Ελλήνων που τους κάνει να σημειώνουν επιτυχίες στην ελεύθερη 
αγορά. 
 Γιατί, λοιπόν, στην Ελλάδα και κυρίως στον κρατικό μηχανισμό 
παρατηρείται μια αδράνεια και δυσλειτουργία στους εγκεφάλους των 
υπεύθυνων στελεχών, τα οποία υποτίθεται ότι θα πρέπει να βρίσκουν 
λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών; Τι φταίει και 
παραμένουν άλυτα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία 
κάλλιστα θα μπορούσε να επιλύσει και ένας πολίτης με δείκτη 
νοημοσύνης χαμηλότερο του μέσου όρου; 
 Στη χώρα μας η κακή οργάνωση του κρατικού μηχανισμού δεν 
είναι θέμα μόνο εξειδίκευσης ή δυσεπίλυτο πρόβλημα κατάλληλο για 
να τεθεί σε ομάδα σοφών. ∆ιακρινόμαστε για την έλλειψη 
επαγγελματισμού και για την επίδειξη, μερικές φορές, εγκληματικής 
προχειρότητας. Μας αρέσει να κάνουμε κάποιες σοβαρές δουλειές 
στο «γόνατο», ενώ παράλληλα αδιαφορούμε για τους νόμους, αφού 
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται καθόλου ή 
εφαρμόζονται επιλεκτικά στους μη έχοντες «τα μέσα» και την 
κομματική προστασία. 
 Θα αναφερθώ σε πολύ απλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
πολίτης, αφού για τα πιο σοβαρά και σύνθετα, όπως η ιατρική 
περίθαλψη, η εκπαίδευση κ.λπ., γράφονται και λέγονται κάθε μέρα 
αρκετά στις εφημερίδες και στους τηλεοπτικούς σταθμούς. 
 Τον περασμένο χρόνο έψαχνα στις Σέρρες για κάποιο 
κατάστημα, σε δρόμο της περιοχής της Πλατείας Εμπορίου. Σε όλες 
τις γωνίες οι ενδεικτικές πινακίδες με την ονομασία της οδού είχαν 
αφαιρεθεί από τους καταστηματάρχες που ανακαίνισαν τα 
καταστήματά τους και αδιαφόρησαν ή σκόπιμα δεν θέλησαν να τις 
επανατοποθετήσουν. Στα σπίτια δεν υπήρχαν αριθμοί ή αν υπήρχαν 
θα έπρεπε να είσαι μάντης για να τους βρεις. Τελικά βρήκα το όνομα 
της οδού σε τζαμαρία εισόδου μιας πολυκατοικίας. Μόνο εκεί υπήρχε, 
με όμορφα ασημί γράμματα, το όνομα της οδού και ο αριθμός. 
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 Αυτό το φαινόμενο, τελείως ασυνήθιστο για ευρωπαϊκή πόλη, 
παρατηρείται όχι μόνο στις Σέρρες, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην 
Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις. 
 Αν αναζητήσουμε τα αίτια δεν θα κουραστούμε και πολύ. 
Παντελής αδιαφορία αυτών που αφαιρούν τις πινακίδες, αλλά και 
ελλείψει ελέγχου και επιβολής ποινών από τους ∆ήμους. 
 Σήμερα, στις Σέρρες, έχει εκλεγεί ένας δήμαρχος που 
προέρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο και συνεπώς αντιμετωπίζει 
με πρακτικό τρόπο τα προβλήματα, σε αντίθεση με το πνεύμα της 
αργόσχολης και πνευματικά νωθρής κρατικής γραφειοκρατίας. 
Νομίζω πως θα πρέπει ν’ ασχοληθεί με το θέμα και να βρει τη λύση, 
για να ξαναμπούν επιτέλους οι πινακίδες των οδών και οι αριθμοί στις 
θέσεις τους. 
 Άλλο παράδειγμα που αφορά ιδιωτικό φορέα, ο οποίος όμως 
ασκεί δημόσιο λειτούργημα. Τα λεωφορεία των Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όπως και άλλων πόλεων, δεν έχουν 
πίνακες του δρομολογίου και των στάσεων για κάθε αστική γραμμή. 
Το αποτέλεσμα είναι ντόπιοι και ξένοι επιβάτες να ρωτούν συνεχώς 
για τις στάσεις τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες τους, ενώ για τα 
λεωφορεία εξπρές (όπως του Σιδ. Σταθμού – Αεροδρόμιο) που 
σταθμεύουν σε ορισμένες στάσεις, γίνεται το «έλα να δεις». 
 Πρόσφατα είδα με απορία, σε κάποια αστική γραμμή, τέτοιους 
πίνακες αναρτημένους πάνω από τις πόρτες του λεωφορείου. Ήταν 
διαφημιστική προσφορά μια εφημερίδας της Θεσσαλονίκης. Είχα 
εκπλαγεί γιατί όταν, πριν από τρεις δεκαετίες και μετά από ταξίδι μου 
στο εξωτερικό, τηλεφώνησα σε κάποιον διευθυντή του Οργανισμού 
για να του υποδείξω τη χρησιμότητα της ανάρτησης αυτών των 
πινάκων, μου απάντησε με ευγένεια πως υπήρχαν άλλα πιο σοβαρά 
προβλήματα και ότι «η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη». Και για τα πιο 
απλά ζητήματα έχουμε πάντα μια κουτοπόνηρη δικαιολογία, που 
καλύπτει την απραξία και οκνηρότητα. 
 Πολλά καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης 
στην Εφορία, στην Πολεοδομία, στις Νομαρχίες, στο Ι.Κ.Α., στους 
∆ήμους κ.λπ. θα είχαν επιλυθεί, και μάλιστα πολλές φορές χωρίς 
καμία κρατική δαπάνη, αν ο κάθε υπεύθυνος προσπαθούσε να 
απλοποιήσει τις διαδικασίες. Όταν για πρώτη φορά, στη δεκαετία του 
’60, ταξίδεψα στη Γερμανία και αργότερα στη Γαλλία, είχα εκπλαγεί 
από την οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών τους. Θυμάμαι, στη 
Γαλλία, θα έπρεπε να επισκεφθώ πολλές δημόσιες υπηρεσίες, όπως 
εκπαιδευτικούς φορείς, αστυνομία, το γαλλικό υπουργείο οικονομικών 
κ.α. στο πλαίσιο των διαδικασιών μια μετεκπαίδευσής μου. Όταν 
εισήλθα στο κτίριο διοίκησης του υπεύθυνου φορέα μετεκπαίδευσης, 
ακριβώς απέναντι από την κεντρική είσοδο βρισκόταν το γραφείο της 
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επί της υποδοχής και των πληροφοριών αρμόδιας υπαλλήλου. Με 
ενημέρωσε επιτροχάδην για τις απαιτούμενες διαδικασίες και μου 
έδωσε ένα απλό φύλλο οδηγιών με οδούς, αριθμούς και ορόφους 
υπηρεσιών τις οποίες θα έπρεπε να επισκεφθώ, τα ονόματα και τα 
τηλέφωνα των υπευθύνων αυτών των γραφείων, τα απαιτούμενα για 
κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, τη γραμμή του μετρό και τη στάση 
που θα έπρεπε να κατέβω για να φτάσω ευκολότερα στην αρμόδια 
υπηρεσία. Επί δύο μέρες γύριζα από γραφείο σε γραφείο, στο 
παντελώς άγνωστο σε μένα Παρίσι, χωρίς να ρωτήσω κανέναν. Είναι 
μήπως πολύ δύσκολο, για τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, να 
συντάξουν τέτοια φυλλάδια για τις βασικές τους εργασίες, ώστε να 
κατατοπίζουν πλήρως τον ταλαιπωρημένο Έλληνα πολίτη για τις 
απαιτούμενες διαδικασίες; Οι δήμαρχοι, με ανησυχίες και οράματα, 
μπορούν να ασχοληθούν και να επιλύσουν τέτοια προβλήματα 
ενημέρωσης των δημοτών τους. Ίσως με τις καινοτομίες τους 
επηρεάσουν και την υπόλοιπη κρατική μηχανή. 
 Μερικές φορές η έλλειψη οργανωτικής υποδομής σε κρατικές 
υπηρεσίες, αλλά ακόμα και σε ιδιωτικές εταιρίες, καταλήγει σε 
δραματικά περιστατικά. Τα ατυχήματα σε εργοτάξια, σε εργοστάσια ή 
σε οδικές και κατασκευαστικές εργασίες είναι πάντα αποτέλεσμα 
αδιαφορίας και κακής πρόβλεψης και οργάνωσης. Στη λίστα των 
θανατηφόρων ατυχημάτων βρισκόμαστε σε περίοπτη θέση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 ∆εν χρειάζεται μεγάλος κόπος για να καταλάβει κανείς πως ως 
λαός είμαστε ανήσυχοι, παρατηρητικοί, εφευρετικοί και ικανοί να 
αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ως κράτος 
αποτελούμε κακό υπόδειγμα οργανωτικής αναρχίας, γραφειοκρατίας, 
πνευματικής νωθρότητας και έλλειψης προγραμματισμού. 
 Αν κάποτε εξαλείψουμε το φαινόμενο της ευνοιοκρατίας και της 
κομματικής επιλογής των στελεχών του κρατικού μηχανισμού, θα 
πρέπει η πολιτεία να καθιερώσει νομοθετικά την επαγγελματική 
αναγνώριση εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι προτείνουν 
ή εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες για την οργάνωση των Υπηρεσιών 
τους, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση του 
κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Ίσως τότε κάποιοι, με 
ικανότητες, αλλά χαμένοι σήμερα σ’ ένα τέλμα γενικής ισοπέδωσης 
και αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς να αφήσουν το μυαλό τους να 
λειτουργήσει με ανησυχίες και δημιουργικότητα και να προτείνουν 
απλοποιημένες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που ταλανίζουν 
τον Έλληνα πολίτη. 
 
Φεβρ. 2003 
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Τα όρια της ελευθερίας 
 

 Τα αποτελέσματα του 1ου γύρου των προεδρικών εκλογών της 
Γαλλίας, την 21η Απριλίου 2002, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στη 
γαλλική κοινωνία, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Από 
εδώ και πέρα η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή θα επηρεάζεται από το 
ανησυχητικό κλίμα που δημιουργεί η συνεχώς εντεινόμενη 
ανασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ παράλληλα θα 
τοποθετηθεί σε νέα πλαίσια η σχέση ανάμεσα στις αρχές της 
ελευθερίας και δημοκρατίας με τις έννοιες της ασυδοσίας και της 
«δημοκρατικής» αναρχίας. 
 Όποιος έχει ακούσει το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου 
Σιράκ για το 2003, έχει πλέον πεισθεί ότι, το άλλο μήνυμα του 
γαλλικού λαού που ανέδειξαν οι κάλπες στις προεδρικές εκλογές του 
περασμένου Απριλίου, έχει ληφθεί και αναλυθεί με προσοχή από τη 
γαλλική κυβέρνηση. Ο γάλλος Πρόεδρος επεσήμανε την απόφασή 
του «να προστατεύσει τους πολίτες» από τους κινδύνους που 
δημιουργούν οι νέες κοινωνικές συνθήκες στη Γαλλία, αλλά και να 
δώσει τη «σιγουριά» στους φτωχούς και συνταξιούχους ότι το κράτος 
είναι κοντά τους. Συνεπώς, το αίσθημα ασφαλείας θα πρέπει να 
ερμηνευθεί πως έχει διττό χαρακτήρα, δηλαδή πολιτικό και κοινωνικό. 
 Η ανασφάλεια για το γάλλο πολίτη, έχει ευρύτερες προεκτάσεις, 
λόγω και των αλλαγών που επήλθαν στη σύνθεση της γαλλικής 
κοινωνίας μετά τον πόλεμο της Αλγερίας. Τα πέντε εκατομμύρια 
μουσουλμάνων (που πολλαπλασιάζονται με πρωτόγνωρους για τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα δείκτες) αποτελούν σήμερα για τη Γαλλία ένα 
σοβαρό πρόβλημα, στη συνέχιση της διατήρησης των γαλλικών 
θεσμών και εθίμων. Ακόμα και οι νέοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι 
γεννήθηκαν και υποτίθεται πως διαπαιδαγωγήθηκαν με τη γαλλική 
κουλτούρα, αποτελούν ένα είδος νέων πολιτών που πιστεύουν σε 
άλλες, μη ανεκτές από τη γαλλική κοινωνία, πολιτιστικές αξίες, αλλά 
και επιδιώκουν, με την καθοδήγηση των θρησκευτικών τους ηγετών, 
να αποκτήσουν πολιτική δύναμη και να επιβάλλουν «το δικό τους 
πολιτισμό και τις δικές τους πολιτιστικές αξίες». Είναι αρκετό να 
θυμηθούμε την κοινωνική αναστάτωση που προκάλεσε η εμμονή της 
ηγεσίας των μουσουλμάνων, να απαιτούν τη νομιμοποίηση του 
δικαιώματος  των μαθητριών που πιστεύουν στο Κοράνι, να 
καλύπτουν με μαντίλα το κεφάλι τους, κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων στα γαλλικά σχολεία. 
 Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Σε λίγες δεκαετίες, με τη 
μετανάστευση και την πληθυσμιακή έκρηξη των μουσουλμανικών 

 201



κρατών, θα καταστεί εμφανής η πολιτιστική άνοδος των πιστών του 
Αλλάχ. Παράδειγμα η Τουρκία. Μέσα σε μισό αιώνα τριπλασίασε τον 
πληθυσμό της, ενώ ταυτόχρονα εξαφάνισε κάθε ουσιαστική 
χριστιανική παρουσία (σφαγές Αρμενίων, Ελλήνων κ.λπ.). 
 Από την άλλη πλευρά, ο ευρωπαϊκός χριστιανικός πολιτισμός 
συνεχώς εκφυλίζεται, αποβάλλοντας πολιτιστικές αξίες που 
διαμορφώθηκαν μετά την Αναγέννηση, με την αφομοίωση αξιών και 
της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Και ο πιο αδαής συγκρίνοντας δύο 
πολιτισμούς, στους οποίους ο ένας βρίσκεται σε τροχιά καθόδου και 
ο άλλος να διακρίνεται από μια δυναμική έντονης (μέχρι πάθους) 
πίστης στον Αλλάχ και στην ιδέα της πληθυσμιακής υπεροχής, 
οδηγείται σε ευλογοφανή συμπεράσματα. Ο μουσουλμάνος γνωρίζει 
ότι το Κοράνι δεν περιέχει μόνο θρησκευτικές παραινέσεις, αλλά και 
οδηγίες για άσκηση κρατικής εξουσίας. Προσεύχεται, αλλά 
ταυτόχρονα, ο θεός του συνιστά να ακονίζει το σπαθί του. 
 Στη Γαλλία, οι κίνδυνοι από την υπέρβαση των θεμιτών ορίων, 
των ατομικών ελευθεριών, των προσφύγων, την αύξηση του αριθμού 
των μουσουλμάνων κ.λπ., έχουν πλέον κατανοηθεί από την 
κυβέρνηση Ραφαρέν. Ίσως τώρα να έγιναν περισσότερο ορατά τα 
εγκληματικά σφάλματα της Ευρώπης, με τη δημιουργία δύο 
μουσουλμανικών κρατών στη διαλυμένη Γιουγκοσλαβία. 
 Τα κρατίδια αυτά αποτελούν ήδη νησίδες παρανομίας για 
εμπόρους όπλων, ναρκωτικών, εκπαίδευσης τρομοκρατών κ.λπ. Η 
μουσουλμανική πλημμυρίδα, με την υπεργεννητικότητα και την 
παράνομη μετανάστευση, τρομοκρατεί τώρα τους δυτικοευρωπαίους. 
Έτσι εξηγείται και η στάση τους στο ενδεχόμενο της εισόδου της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Συντακτικής Συνέλευσης Ζισκάρ ντ’ Εστέν το ομολόγησε χωρίς 
περιστροφές και υπονοούμενα. Η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζει ήδη 
σχέδιο νόμου για να ελέγξει (με το πρόσχημα της οργάνωσης των 
διαφόρων ισλαμικών θρησκευτικών ομάδων) την πολιτική 
δραστηριότητα του μουσουλμανικού κλήρου. 
 Ένα ακόμα σοβαρό βήμα, για να ενισχυθεί το αίσθημα 
ασφάλειας των γάλλων πολιτών, είναι η υποβολή, από τον υπουργό 
Εσωτερικών Νικολά Σαρκοζί, ενός σχεδίου νόμου για την «εσωτερική 
ασφάλεια», το οποίο οι γαλλικές εφημερίδες βάφτισαν «Σχέδιο 
Σαρκοζί». 
 Η σημερινή αχυροκουλτουριάρικη Ευρώπη διευκόλυνε την 
ανάπτυξη  μιας δήθεν ανθρωπιστικής πολιτικής, η οποία δεν 
δικαιώνει τα θύματα, τον σώφρονα, τον νομοταγή και φιλήσυχο 
πολίτη, αλλά με την ενίσχυση ενός πνεύματος άκρατης ελευθερίας 
(που ξεπερνά τα όρια της διακήρυξης της Γαλλικής Επανάστασης) 
ενισχύει την αλαζονεία και επιθετικότητα του θύτη, του περιθωριακού, 
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του χωρίς ηθικούς φραγμούς πολίτη. Γι’ αυτό ο Σαρκοζί, απαντώντας 
στους επικριτές του σχεδίου του ότι οι προτεινόμενες διατάξεις «είναι 
επικίνδυνες για τη δημοκρατία» υποστηρίζει: «Je m’ intéresse aux 
victims, la France des oubliés», δηλαδή, μ’ ενδιαφέρουν τα θύματα, η 
Γαλλία των ξεχασμένων, με λίγα λόγια, η Γαλλία των φιλήσυχων 
πολιτών, οι οποίοι δεν διεκδικούν με τη βία και το θράσος το δίκιο 
τους. 
 Το σχέδιο Σαρκοζί αποτελεί αντικείμενο έντονης διαμάχης, από 
το περασμένο φθινόπωρο και μέχρι σήμερα, σε όλες τις επιτροπές 
στις οποίες υποβλήθηκε για να γνωμοδοτήσουν, πριν ψηφισθεί από 
τη Βουλή και τη Γερουσία. 
 Οι βασικές του διατάξεις αντιμετωπίζουν προβλήματα που 
έχουν εμφανισθεί σ’ όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. 
 Αυτά είναι η πορνεία, η παράνομη κατάληψη δημοσίων και 
ιδιωτικών κτημάτων (συμπεριλαμβάνεται και το παράνομο κάμπινγκ), 
η επαιτεία, η απάτη στις πωλήσεις προϊόντων κ.λπ. 
 Οι προβλεπόμενες ποινές είναι αυστηρές. Για παράδειγμα, οι 
ιερόδουλες που δημοσίως, με την όλη ενδυματική εμφάνιση και 
συμπεριφορά προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες, είναι δυνατόν 
να φυλακισθούν για έξι μήνες και να πληρώσουν πρόστιμο 3.750 
ευρώ. Οι προαγωγοί και προστάτες των ιεροδούλων εξισώνονται με 
εκμεταλλευτές παιδιών και ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι 
τιμωρούνται αυστηρά από τη γαλλική ποινική νομοθεσία. 
Ταυτόχρονα, χωρίς πολλές διατυπώσεις, αφαιρείται από τις 
αλλοδαπές ιερόδουλες η άδεια παραμονής τους και απελαύνονται 
γρήγορα, ενώ δίνεται προσωρινή άδεια παραμονής μόνο σ’ αυτές 
που θα υποδείξουν τον «προστάτη» που τις εκμεταλλεύεται. 
 Όσοι απειλούν εκπροσώπους του κράτους (αστυνομικούς, 
δικαστές) θα φυλακίζονται από δύο ως πέντε χρόνια και ταυτόχρονα 
με χρηματική ποινή που θα κυμαίνεται από 30.000 ως 75.000 ευρώ. 
 Η ενοχλητική και πολλές φορές βίαιη και απειλητική επαιτεία, θα 
τιμωρείται με έξι μήνες φυλάκιση και 3.750 ευρώ πρόστιμο, ενώ για 
τους εκμεταλλευτές επαιτών (π.χ. οι «νονοί» των παιδιών του 
δρόμου, των φαναριών) προβλέπεται φυλάκιση πέντε ετών και 
πρόστιμο 75.000 ευρώ. 
 Το σχέδιο Σαρκοζί δημιούργησε διαφορετικές θέσεις και 
εντάσεις και στην αντιπολίτευση. Άλλοι το επικροτούν, με μικρές μόνο 
διαφοροποιήσεις και άλλοι το θεωρούν «φασιστικό και επικίνδυνο για 
τη ∆ημοκρατία και τους θεσμούς της». Κάποιοι υποστήριξαν πως η 
αφαίρεση των καρτών παραμονής από μετανάστες (έστω και από 
συλληφθέντες για εγκληματική δράση) αποτελεί παραβίαση της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου. Μεγάλα 
και παχιά λόγια από κάποιους δήθεν ανθρωπιστές, οι οποίοι 
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ενδεχομένως να διαβιούν σε προνομιακά προάστια, σε σπίτια / 
φρούρια με συναγερμούς, σωματοφύλακες και αλσατικά σκυλιά. Οι 
σιωπηλοί όμως, πολίτες, η πλειονότητα αυτών που διαμαρτύρονται 
χωρίς να ακούγονται, έχουν διαφορετική γνώμη που την εξέφρασαν 
με αγανάκτηση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. 
 Η Ελλάδα, μια χώρα με υψηλό δείκτη κρατικής διαφθοράς και 
έναν σχεδόν διαλυμένο κρατικό μηχανισμό θα πρέπει, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, να δεχθεί ως το 
2015 περίπου τρεισήμισι εκατομμύρια μετανάστες. Όταν σήμερα, με 
ένα μόνο εκατομμύριο μετανάστες η χώρα μας βρίσκεται σε αδυναμία 
να εμπεδώσει ένα ανεκτό αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, είναι 
εύκολο κανείς να φαντασθεί τι θα επακολουθήσει τη μελλοντική τάση 
της πληθυσμιακής ανομοιογένειας. Σε πολλές περιοχές κυριαρχεί ένα 
είδος τρόμου, ακόμα και την ημέρα.  
 Τα βράδια πολλά σπίτια μετατρέπονται σε φρούρια. Συστήματα 
συναγερμού, σκυλιά, γεμάτα κυνηγετικά όπλα και ό,τι άλλο μέτρο 
μπορεί να ληφθεί για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει πια καμιά αξία. Για λίγα ευρώ ο 
ληστής, δε διστάζει να πυροβολήσει στο ψαχνό. Αλλοδαποί 
εκτελεστές συμβολαίων θανάτου ψάχνουν για πελάτες. Ξέφραγο 
αμπέλι η Ελλαδίτσα μας. Παράδεισος για τους εγκληματίες. Η 
θανατική ποινή έχει καταργηθεί, οι φυλακές είναι τόσο άνετες πλέον, 
με τηλέφωνα, τηλεοράσεις, βιβλιοθήκες, εφημερίδες, άδειες εξόδου, 
ακόμα και σε βαρυποινίτες, ενώ παλαιότερα είχε προταθεί να 
κατασκευασθούν και πισίνες. Η ευκολία αποδράσεων είναι 
εξοργιστική και το εμπόριο ναρκωτικών στα κελιά μια συνηθισμένη 
διαδικασία. Οι διάφορες «ανθρωπιστικές» οργανώσεις αγωνίζονται 
για να καταστήσουν τη διαμονή των εγκληματιών στις φυλακές 
περισσότερο ευχάριστη. Τα θύματα ποιος τα σκέφτεται; 
 Φαίνεται πως στη Γαλλία η εποχή της ασυδοσίας προκαλεί 
σκεπτικισμό και αντιμετωπίζεται με στόχο την προστασία και τη 
δικαίωση των θυμάτων και των αδυνάτων. Ένα ακόμα σχέδιο νόμου 
που προκαλεί συζητήσεις είναι αυτό που αναφέρεται στην οδική βία 
και υποβλήθηκε από τον υπουργό της ∆ικαιοσύνης Ντομινίκ 
Περμπέν. Για να συνετισθούν «οι βάρβαροι των δρόμων» (les 
barbares de la route) γίνονται αυστηρότερες οι διατάξεις της σχετικής 
ποινικής νομοθεσίας. Για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ένας οδηγός 
αυτοκινήτου θα φυλακίζεται μέχρι πέντε χρόνια, ενώ όταν υπάρχουν 
συσσωρευμένα προηγούμενα παραπτώματα (π.χ. πρόστιμα, για 
υπερβολική ταχύτητα, έλλειψη άδειας οδήγησης, απόπειρα διαφυγής 
σε τροχαία παράβαση κ.λπ.), η ποινή μπορεί να φτάσει τα δέκα 
χρόνια φυλάκισης. Πρόκειται για έναν πραγματικά ∆ρακόντειο νόμο. 
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 Μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούμε, αν και στην Ελλάδα θα 
ήταν χρήσιμο να τεθούν επί τάπητος παρόμοια σχέδια νόμου, όπως 
του Σαρκοζί και του Περμπέν; 
 Μήπως έχουμε υπερβεί, σε εξοργιστικό βαθμό, τα θεμιτά όρια 
μιας ελευθερίας, η οποία θα πρέπει να σέβεται τον Άνθρωπο και τις 
πανανθρώπινες αξίες στη σημερινή εποχή του δημοκρατικού 
παραδείσου των βαρβάρων και των αδίστακτων εγκληματιών; 
 
 
  Ιαν. 2003 
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Η Εξουσία και η κουτάλα 
 

 Γνωστός σκιτσογράφος διερωτήθηκε πρόσφατα, σε αθηναϊκή 
εφημερίδα, αν στην Ελλάδα «η κουτάλα αποτελεί ολυμπιακό 
άθλημα». 
 Εύλογο το ερώτημα, αν κάποιος αναλογιστεί ότι στην εφετινή 
έκθεση της Οργάνωσης ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ (Transparency 
International) η χώρα μας καταλαμβάνει την 44η θέση, μεταξύ των 
102 χωρών των οποίων οι δείκτες κρατικής διαφθοράς αναλύθηκαν 
και αξιολογήθηκαν από εννέα κορυφαίους διεθνείς φορείς, όπως π.χ. 
την Παγκόσμια Τράπεζα, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το ∆ιεθνές 
Οικονομικό Φόρουμ κ.α. Στη σχετική βαθμολόγηση και στον πίνακα 
κατάταξης, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που δεν πιάνει τη βάση (βαθμός αξιολόγησης 4,2) και βρίσκεται κάτω 
και από υπανάπτυκτες χώρες, όπως η Μποτσουάνα, η Ναμίμπια, η 
Ουρουγουάη, η Μαλαισία, η Λευκορωσία, η Τυνησία κ.λπ. 
 Πρώτη στον πίνακα φιγουράρει η Φινλανδία με βαθμό 
αξιολόγησης 9,7 που επισημαίνει μηδενική σχεδόν διαφθορά στο 
σύστημα διοίκησης και οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού της. 
Είναι μια δημοκρατική χώρα, την οποία, οι πολιτικοί αξιωματούχοι και 
κρατικοί υπάλληλοι άλλων ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει να έχουν 
ως υπόδειγμα έντιμης και χρηστής δημόσιας διοίκησης. 
 Κάποτε, πολλοί πίστευαν πως η διαφθορά είναι χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των δικτατορικών και γενικά των απολυταρχικών 
καθεστώτων. Παράδειγμα οι μπανανοδημοκρατίες της Λατινικής 
Αμερικής ή τα δικτατορικά καθεστώτα της Αφρικής και της Ασίας. 
Σήμερα, με μια παγκοσμιοποιημένη νοοτροπία των πολιτών της 
ευμάρειας και του γρήγορου πλουτισμού, δυστυχώς η διαφθορά 
κυριαρχεί στις δημοκρατίες εκείνες στις οποίες έχουν αδρανοποιηθεί, 
για τους λόγους που θα εκθέσουμε πιο κάτω, οι μηχανισμοί ελέγχου 
των διαπλεκομένων συμφερόντων και η επιβολή αυστηρών 
κυρώσεων προς τους διεφθαρμένους κρατικούς αξιωματούχους και 
πολιτικούς. 
 Η δωροδοκία, ως φακελάκι, γρηγορόσημο κ.λπ. ήταν και είναι ο 
εύκολος τρόπος για να επιτύχει ο πολίτης συμφέρουσες γι’ αυτόν 
λύσεις, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. 
Στα παλαιότερα χρόνια, πολλοί γλίτωσαν τα κεφάλια τους δίνοντας 
χρυσάφι και ασήμι στους κατήδες, στους άρχοντες ή στα ενδιάμεσα 
τσιράκια κάθε εξουσίας. 
 Σε μια ευνομούμενη όμως δημοκρατία, με θεσμούς διαφάνειας 
και ελέγχου, ο χρυσός δεν αποφέρει πάντοτε τα αναμενόμενα 
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αποτελέσματα. Ας θυμηθούμε την περίπτωση της δωροδοκίας του 
ρήτορα ∆ημοσθένη από τον Άρπαλο. Ο ρήτορας Αισχίνης είχε τότε 
κατηγορήσει, σκληρά και χωρίς υπονοούμενα, τον προσβληθέντα 
δήθεν «εκ κυνάγχης» ∆ημοσθένη ως ασθενήσαντα, στην 
πραγματικότητα «εξ αργυράγχης», διότι ως ομιλητής στη Βουλή των 
Αθηναίων για την εξέταση του αιτήματος παροχής ασύλου στον 
καταχραστή του θησαυροφυλακίου του Μ. Αλεξάνδρου, είχε 
δωροδοκηθεί για να αναιρέσει τις αρχικές του ενστάσεις. Στην 
περίπτωση αυτή η σιωπή του ρήτορα ήταν η πιο ανώδυνη γι’ αυτόν 
λύση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους κομματικούς του φίλους να 
περάσουν μια άλλη θετική προς το αίτημα του Αρπάλου απόφαση. Ο 
∆ημοσθένης είχε τυλίξει το λαιμό του με μια μάλλινη εσάρπα και όταν 
κλήθηκε από τον κήρυκα να εκθέσει τις απόψεις του, με νεύματα 
έδωσε στους Αθηναίους βουλευτές να καταλάβουν πως δεν 
μπορούσε να μιλήσει λόγω κυνάγχης (φαρυγγίτιδας). Η Βουλή 
απέρριψε φυσικά το αίτημα του Άρπαλου, ένδειξη πως τα 
«διαπλεκόμενα» δεν μπορούν να επηρεάσουν τις σωστές λειτουργίες 
του κρατικού μηχανισμού, όταν υπάρχει η διαφάνεια και ο χωρίς 
συμβιβασμούς και μισόλογα αντιπολιτευτικός έλεγχος τύπου Αισχίνη. 
 Ας έλθουμε τώρα, στο βασικό ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα, η 
σημερινή Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβάνεται, 
σύμφωνα με τη «∆ιεθνή ∆ιαφάνεια», μεταξύ των πιο διεφθαρμένων 
κρατών του κόσμου; 
 Το θέμα δεν είναι μόνο οργανωτικό, παρά τα συγκεκριμένα 
κενά και την ελαστικότητα στην εφαρμογή των νόμων και κανονισμών 
των υπηρεσιών ελέγχου. Υπάρχει επίσης και η κοινωνική ανοχή. 
Είναι διάχυτη η νοοτροπία του «μπαχτσίς» που κληρονομήσαμε, ως 
λαός, από την υποδούλωσή μας στην οθωμανική αυτοκρατορία, αλλά 
και τα ελλείμματα διαφάνειας και οι στεγνές συμφεροντολογικές 
κομματικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν τα κόμματα εξουσίας στη 
σύγχρονη δημοκρατία.  
 Πιστεύουμε πως, όπως εξελίσσονται οι σημερινές ευρωπαϊκές 
κοινωνίες (και ιδιαίτερα η ελληνική), με απεμπόληση παραδοσιακών 
θεσμών, αρχών, οραμάτων, ηθών και εθίμων κ.α., η μακροχρόνια 
άσκηση της εξουσίας σε συνδυασμό με τη δημιουργία συμπαγών 
κομματικών μηχανισμών προστασίας των μελών τους, δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις και γόνιμο έδαφος για ανάδειξη ομάδων διαφθοράς. 
Πίσω από κάθε δωροδοκούμενο κρατικό υπάλληλο, υπάρχει πάντα ο 
μηχανισμός προστασίας από προϊσταμένους, διευθυντές, πολιτικούς 
και υπηρεσίες ελέγχου που ανήκουν στο ίδιο «ιδεολογικό πλέγμα 
συμφερόντων». Ο μικροϋπάλληλος εγκαταλείπεται από την ομάδα 
και στο σύστημα, μόνο όταν οι σοβαρές παραλείψεις και οι άστοχες 
ενέργειές του τον θέτουν στο στόχαστρο της ∆ικαιοσύνης και υπάρχει 
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κίνδυνος η έρευνα να οδηγηθεί πιο ψηλά. Οι «μεγάλοι» έχουν πάντα 
την κάλυψη της υπέρτατης κρατικής εξουσίας, διότι κανένας 
«έντιμος» κομματικός μηχανισμός δεν αφήνει στα χέρια των 
υπηρεσιών ελέγχου ή της ∆ικαιοσύνης τα στελέχη του, «τους δικούς 
του ανθρώπους», όση μπόχα κι αν αναπνέουν. 
 Το πρόβλημα δεν είναι στενά κυβερνητικό, με την έννοια πως 
αποτελεί χαρακτηριστικό ενός μόνο κόμματος. Όποιο κόμμα ασκήσει 
τώρα την εξουσία, από την αριστερά ως τη δεξιά, εάν με την 
πολύχρονη διακυβέρνηση, κατορθώσει να στελεχώσει με κομματικά 
της όργανα όλους τους μηχανισμούς εξουσίας, θα μπορεί 
ταυτόχρονα να διαχειρίζεται, προς όφελος του κόμματος και των 
στελεχών του, και τους μηχανισμούς μιας γενικευμένης κοινωνικής 
διαφθοράς. 
 Στις αρχές Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στο «ΑΝΤΙ» άρθρο ενός, 
γνωστής εντιμότητας, ευρωβουλευτή του κυβερνώντος κόμματος. Σ’ 
αυτό, μεταξύ άλλων, περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο κρατικά 
στελέχη, σε συνεργασία με εργολάβο και στελέχη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε κάποιο «μη κατονομαζόμενο) νομό της χώρας, 
δημοπρατούσαν και εκτελούσαν δημόσια έργα. Ο ίδιος πάντα 
εργολάβος, με κομπίνες και με το σύστημα της απευθείας ανάθεσης, 
εκτελούσε όλα τα έργα. Το φαγοπότι φαίνεται πως ήταν 
απερίγραπτο. Όταν ο ευρωβουλευτής ρώτησε τον Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας για το λόγο που αυτός ο όμιλος των κομπιναδόρων 
δεν στέλνονταν στον Εισαγγελέα, η απάντηση ήταν απλή: «∆εν θα το 
κάνω γιατί όλοι είναι δικοί μας άνθρωποι». Κι όταν λέμε «δικοί μας» 
εννοούμε ξεκάθαρα τα εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη των 
κομματικών οργανώσεων. 
 Ιδού το ηθικό δίδαγμα για τους υπόλοιπους πολίτες και 
ιδιαίτερα για τη νεολαία. Φροντίστε πρώτα να καλυφθείτε κάτω από 
την ομπρέλα της κομματικής προστασίας του κυβερνώντος, του 
οποιουδήποτε κυβερνώντος, κόμματος. 
 Μετά μη φοβάστε! Κλέβετε ελεύθερα! Θα ανεβείτε απρόσκοπτα 
την ιεραρχική κλίμακα. Θα γίνετε προϊστάμενοι, διευθυντές, γενικοί 
διευθυντές ή διευθύνοντες σύμβουλοι γιατί είστε «τα δικά μας 
παιδιά». 
 Ένας αισιόδοξος πολίτης θα μπορούσε να ελπίζει πως στο 
μέλλον η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί, αν εξακολουθούσε 
να ισχύει ο νόμος Πεπονή για τις προσλήψεις και ένα αξιοκρατικό 
(εθνικό και όχι κομματικό) σύστημα αξιολόγησης των κρατικών 
στελεχών. ∆υστυχώς, ο νόμος Πεπονή πετάχτηκε, όπως φαίνεται, 
στα σκουπίδια, ενώ και οι πέτρες γνωρίζουν ότι κανένας δεν μπορεί 
να ανεβεί στα ανώτερα σκαλιά της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας αν 
δεν είναι γραμμένος σε μια τοπική κομματική οργάνωση ή αν δεν τον 
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εγκρίνουν οι κομματάρχες του συνδικαλισμού. Αυτοί οι 
εργατοπατέρες είναι η σύγχρονη πηγή του Φαραώ για τις δημόσιες 
υπηρεσίες και οργανισμούς, ενώ στον ιδιωτικό τομέα ο ρόλος τους 
έχει εκμηδενιστεί από τη δύναμη της εργοδοσίας και έχει περιοριστεί 
μόνο στις επαναστατικές κορώνες στα πρωτομαγιάτικα πανηγύρια. 
 Στις τελευταίες δεκαετίες η τάξη των προνομιούχων έχει 
υποστεί σοβαρές διαφοροποιήσεις. Κάποιοι νέοι εργολάβοι και 
προμηθευτές των οργανισμών του δημοσίου και του στρατού, 
κάποιοι που απέκτησαν περιουσίες ξεκοκαλίζοντας ευρωπαϊκά 
προγράμματα, με τη δημιουργία εταιριών συμβούλων και μελετών, 
κάποια σαΐνια του χρηματιστηρίου (όσοι είχαν σωστή ενημέρωση, 
από την… πηγή), άλλοι που χρόνια κατέχουν υψηλόμισθες θέσεις 
κ.λπ. είδαν ξαφνικά να συσσωρεύονται στα πόδια τους πλούτη, 
σχεδόν χωρίς να ιδρώσουν. 
 Πέντε έξι μεγαλοεπιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να 
αλώσουν τον χώρο της ενημέρωσης και των κατασκευαστικών έργων 
του δημοσίου. Ας μην ξεχνούμε και τις μίζες στα εξοπλιστικά 
προγράμματα. Είναι αρκετό, για να μην περιοριστούμε στις 
πρόσφατες παραγγελίες, να θυμηθούμε τις παράνομες προμήθειες 
στους πυραύλους «magic», για τις οποίες ο κύριος ένοχος έπεσε στα 
μαλακά λόγω, δήθεν, σοβαρής ανίατης ασθένειας, ενώ σήμερα 
υγιέστατος εμφανίζεται ως αθλητικός παράγων σε μεγάλο αθηναϊκό 
ποδοσφαιρικό σύλλογο. 
 Πολλά πράγματα άλλαξαν και φυσικά ορισμένες απ’ αυτές τις 
αλλαγές ήταν και αναγκαίες, αλλά και προσαρμοσμένες στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. 
Όμως, μέσα σ’ ένα τέτοιο κύκλο αλλαγών διαφοροποιήθηκε και το 
κατεστημένο. Τα παιδιά του λαού της μεταπολίτευσης έγιναν οι 
προνομιούχοι. Νεαροί, κάποτε, αφισοκολλητές κατέλαβαν επί χρόνια 
ανώτατες θέσεις με παχυλούς μισθούς και σήμερα έχουν περιουσίες, 
«καπιταλιστικού επιπέδου». Οι άλλοτε νεαρές εκφωνήτριες της 
τηλεόρασης, με τα ζιβάγκο και τα τζιν, έγιναν σήμερα χρυσοστόλιστες 
κυρίες με πανάκριβα κολιέ, σκουλαρίκια, μεταξωτές μπλούζες και 
στρας, που θαμπώνουν τον τηλεθεατή. 
 Ο παράς και ο βήχας δεν κρύβονται. Οπωσδήποτε όμως, θα 
κρύβονται τα κολοσσιαία έσοδα από τις μεγάλες μίζες. Αυτά θα 
αποκαλυφθούν μετά από δεκαετίες, όταν ξαφνικά απόγονοι 
σημερινών παραγόντων της δημόσιας ζωής θα εμφανισθούν ως 
εφοπλιστές ή συνιδιοκτήτες μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. 
 Αναδείχθηκε ήδη μια νέα αριστοκρατία του χρήματος, η οποία, 
σε αντίθεση με την παλιά, διατυμπανίζει προς όλες τις κατευθύνσεις 
ότι είναι γέννημα και θρέμμα της φτωχολογιάς. 
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 Στο τέλος του περασμένου Αυγούστου έγινε στις Πρέσπες μια 
πολιτιστική εκδήλωση, για να τιμηθεί ένας αξιόλογος στιχουργός και 
δημοσιογράφος, γνωστός για τις διασυνδέσεις του με τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και τα κέντρα εξουσίας. Μαζί του και όλη η συντροφιά 
του «νέου πολιτιστικού κατεστημένου», με καλλιτέχνες που ανήκουν 
στον ίδιο κομματικό χώρο με υπουργούς και βουλευτές. Ήταν εκεί 
όλοι αυτοί οι επώνυμοι που προβάλλονται σκανδαλωδώς 
νυχθημερόν από τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
αναλαμβάνουν την παρουσίαση ή συμμετέχουν σε επιδοτούμενες και 
καλά αμειβόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στη στιγμή που άλλοι 
εξίσου αξιόλογοι καλλιτέχνες έχουν κυριολεκτικά χαθεί από κάθε 
είδους προβολή. Μαζεύτηκαν εκεί, στις ακριτικές Πρέσπες, όλα τα 
φτωχόπαιδα με έσοδα εκατομμυρίων, με βίλες στα νησιά, με 
πολυτελή αυτοκίνητα, με οδηγούς και υπηρέτες, με σωματοφύλακες, 
με συμμετοχή σε κρατικά τραπεζώματα και γλέντια, όπου υπό τους 
ήχους λαϊκής μουσικής σερβίρονται αστακοί και μαύρο χαβιάρι, και 
ό,τι άλλο μπορεί να απολαύσει η προοδευτική φτωχογκλαμουριά. Και 
όλοι αυτοί, όλα αυτά τα απελπισμένα παιδιά του λαού, έκλεισαν αυτό 
το σπάταλο γλέντι επίδειξης και κοινωνικής προβολής τραγουδώντας, 
εν χορώ, την επιτυχία του Στ. Ξαρχάκου «Φτωχολογιά». Ένα 
τραγούδι / σύμβολο της εποχής του Γέρου της ∆ημοκρατίας. Ένα 
τραγούδι γεμάτο εύγλωττους συνειρμούς και οράματα για τους 
ανθρώπους του μόχθου, το οποίο μας συγκινούσε έντονα σ’ εκείνα τα 
δύσκολα νεανικά μας χρόνια, όταν οι δυο βασικές απαιτήσεις των μη 
προνομιούχων ήταν η εργασία και οι δημοκρατικές ελευθερίες. 
 Στις Πρέσπες αυτό το υπέροχο τραγούδι, ήχησε σαν 
παραφωνία. Ένα είδος ιεροσυλίας από ανθρώπους καλοβολεμένους 
και με αναμφισβήτητη οικονομική άνεση. Ήταν εξαιρετικά 
επιτυχημένος ο χαρακτηρισμός που έδωσε σε άρθρο του, στην 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 28ης Αυγούστου, ο κ. Γ. Μαλούχος, 
ονομάζοντας «Πρεσπαίους» τους προνομιούχους που συνάχθηκαν 
στις παραμεθόριες λίμνες, σε μια ατμόσφαιρα ρωμαϊκής χλιδής και 
εξοργιστικού τηλεοπτικού υπερθεάματος. Υπερβολικά εξοργιστικού 
για όσους, σ’ αυτή τη χώρα, προσπαθούν να επιβιώσουν με 
συντάξεις και μεροκάματα πείνας. Ήταν εκεί πολλοί απ’ αυτούς που 
χειρίστηκαν ή επωφελήθηκαν από τα πελώρια ευρωπαϊκά κονδύλια, 
πολλά από τα οποία δεν έφθασαν ποτέ στο σκοπό τους, όπως είχε 
γίνει (κατά την αυτολεξεί αντιγραφή του κειμένου) και «παλαιότερα με 
πολλά από τα λεφτά του Σχεδίου Μάρσαλ, που τα είχε χειριστεί ένα 
άλλο κατεστημένο». Γι’ αυτό θεωρούμε πως ο τίτλος του άρθρου 
«Αιδώς Πρεσπαίοι» αποδίδει θαυμάσια την προκλητική 
επιδειξιομανία της κοινωνικά και πολιτικά πανίσχυρης πλέον 
προδικτατορικής «φτωχολογιάς» που σήμερα αποτελεί κατεστημένο, 
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εξαργυρώνοντας γνήσια, αλλά και πλαστά γραμμάτια του 
αντιδικτατορικού αγώνα. Πόσα όμως καθαρά και γνήσια τέτοια 
γραμμάτια έμειναν κλειδωμένα σε συρτάρια, από αγωνιστές με ήθος, 
σεμνότητα και δημοκρατικές ευαισθησίες! 
 Φτωχολογιά είναι ο νέος με πτυχίο, με ξένες γλώσσες και άλλα 
προσόντα, που εκλιπαρεί για μια θέση εργασίας με 500 ευρώ μηνιαίο 
μισθό. Είναι ο συνταξιούχος, ο καταχρεωμένος αγρότης, ο 
απελπισμένος μικροεπαγγελματίας, ο κάθε μη προνομιούχος που 
αγωνίζεται να επιβιώσει… Η φτωχολογιά έχει ροζιασμένα χέρια απ’ 
τον μόχθο του μεροκάματου. Αν οι «Πρεσπαίοι» έχουν κι αυτοί 
ρόζους στα χέρια, θα πρέπει μάλλον να τους έχουν αποκτήσει από το 
πολύ ανακάτωμα της κουτάλας στο μέλι της εξουσίας. 
 
  
∆εκ. 2002     
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Παγκοσμιοποίηση  
και Σιωνισμός 

 
Α’ Μέρος 
 Πριν από ένα, περίπου, χρόνο, φίλος Έλληνας καθηγητής σε 
αμερικανικό πανεπιστήμιο, είχε διαβάσει άρθρο μου για την 
παγκοσμιοποίηση και συμφώνησε με τις αναφερόμενες σ’ αυτό 
διαπιστώσεις, με μια μόνο εξαίρεση. ∆εν συμμεριζόταν την αισιόδοξη 
άποψή μου πως η κοινωνία, οι απλοί πολίτες, έχουν τη δυνατότητα 
να αντιδράσουν για να αντιστραφεί το κλίμα της παγκοσμιοποιημένης 
αυθαιρεσίας. Πιστεύει ότι ο κόσμος, όλα σχεδόν τα έθνη του πλανήτη, 
έχουν καλυφθεί από ένα καλοσχεδιασμένο δίχτυ πολιτιστικής, 
οικονομικής και κοινωνικής ομοιομορφίας και ισοπέδωσης 
προαιώνιων αξιών, με τη δύναμη πολυεθνικών κεφαλαίων και της 
κατευθυνόμενης πληροφόρησης, ώστε η παλινδρόμηση σε 
παραδοσιακούς εθνικούς και κοινωνικούς θεσμούς ελέγχου να 
μοιάζει πλέον ουτοπία. 
 Το συμπέρασμα από αυτή τη συζήτηση ήταν πως, η 
παγκοσμιοποιημένη ομοιομορφία θεσμών τείνει να «καλουπωθεί» 
στους στόχους ενός σιωνιστικού ονείρου παγκόσμιας κυριαρχίας, με 
πολιορκητικό κριό την πέραν του ατλαντικού μοναδική, πλέον, 
υπερδύναμη. 
 Για έναν ψύχραιμο παρατηρητή αυτή η άποψη ίσως φανεί 
κάπως παρατραβηγμένη, όταν μάλιστα γνωρίζει πως Εβραίοι 
ανθρωπιστές, μέσα και έξω από το Ισραήλ, αγωνίζονται, 
καταδιωκόμενοι και λοιδορούμενοι από ομοεθνείς τους, για την 
επικράτηση ανθρωπιστικών ιδεών και αντιδρούν σε πράξεις και 
γεγονότα τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το 
παντοδύναμο Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο που εδρεύει στις ΗΠΑ. 
 Στον κόσμο και κυρίως στη Μέση Ανατολή και στην Ασία, 
επικρατεί ένας έντονος αντιαμερικανισμός και αντισημιτισμός, που 
υπερβαίνει τα όρια του θανάσιμου μίσους. 
 Αμερικανοί και Εβραίοι ταυτίζονται, ως προς την πολιτική, τους 
στόχους και στα σκληρά μέσα επιβολής μιας απάνθρωπης 
κυριαρχίας στον αραβικό και ισλαμικό κόσμο, απ’ την οποία 
αναπηδά, ως αντίδραση, μια επίσης απάνθρωπη ισλαμική 
τρομοκρατία. Η αμερικανική πολιτική, με στόχους την προστασία του 
Ισραήλ και τον έλεγχο των πετρελαίων, αποτελεί την αιτία αυτού του 
θρησκευτικού φανατισμού. 
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 Σ’ αυτό το πολιτικό παιχνίδι (παιχνίδι αίματος) της αμφίδρομης 
προπαγάνδας, ποια πραγματικά είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα; 
 Κανείς εχέφρων άνθρωπος δεν είναι δυνατόν ν’ αρνηθεί το 
δικαίωμα των Εβραίων να έχουν δική τους ασφαλή πατρίδα. Από 
αιώνες ήταν οι κυνηγημένοι, οι διεσπαρμένοι σε όλες τις χώρες του 
κόσμου, κλεισμένοι σε γκέτο, σε κοινωνίες εχθρικές που τους 
αντιμετώπιζαν άλλοτε με απέχθεια και καχυποψία κι άλλοτε με μίσος. 
Το ολοκαύτωμα, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν το 
επιστέγασμα για ολοκληρωτικό αφανισμό του εβραϊκού έθνους, με 
στόχο τη ναζιστική επιδίωξη για την «τελική λύση». Η κτηνωδία στο 
αποκορύφωμά της. 
 Η συμπάθεια όλου του κόσμου γι’ αυτό το δράμα των Εβραίων, 
ήταν το υπόβαθρο για να αναπτυχθεί και να γιγαντωθεί ο σιωνιστικός 
ολοκληρωτισμός. 
 Έχουμε δύο κατηγορίες Εβραίων, είτε κατοικούν μέσα στα όρια 
του κράτους του Ισραήλ, είτε βρίσκονται στη διασπορά: Τους 
μετριοπαθείς και τους σιωνιστές. Οι δεύτεροι αποτελούν έναν ισχυρό, 
αλλά «νομιμοποιημένο», από την αμερικανοεπικυριαρχούμενη διεθνή 
κοινότητα, πυρήνα παγκοσμιοποιημένου οικονομικού και πολιτικού 
ελέγχου. Ενός ελέγχου σκληρού και ταπεινωτικού για όσους 
αντιδρούν, αλλά κυρίως στους εχθρούς τους, τους οποίους 
ταυτόχρονα εξευτελίζουν και δολοφονούν με βάση την εκδικητική 
ναζιστική αρχή των αντιποίνων και του «βαρύτερου τιμήματος» από 
πλευράς αίματος ενόχων και αθώων. Η Αλ Κάιντα του Οσάμα Μπιν 
Λάντεν γιγαντώθηκε, σαν Λερναία Ύδρα, εκμεταλλευόμενη τις 
συνέπειες αυτής της πολιτικής. 
 Για να μην αδικούμε με χαρακτηρισμούς τον εβραϊκό λαό, οι 
διαπιστώσεις μας στα κείμενα που ακολουθούν θα αναφέρονται 
αποκλειστικά στους φανατικούς σιωνιστές που τον κυβερνούν και τον 
κατευθύνουν, από μέσα ή έξω από το Ισραήλ. Πρόκειται για μια 
κατηγορία φανατικών, από λαϊκούς και τον κλήρο, η οποία 
περιλαμβάνει πλέον και πολίτες μη εβραϊκής καταγωγής που έχουν 
ενταχθεί στο σύστημα, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
οικονομικών ή επαγγελματικών προσδοκιών, αλλά και των πολιτικών 
πλεονεκτημάτων που αποκτούν έχοντας τη στήριξη ενός λόμπυ με 
ισχυρές διασυνδέσεις σε Αμερική και Ευρώπη. 
 Όταν ο Αμνόν Καπελιούκ, ο διακεκριμένος Εβραίος 
δημοσιογράφος που ζει στη Γαλλία, έγραψε για τη γενοκτονία των 
Παλαιστινίων στη Σάμπρα και στη Σατίλα, της οποίας εμπνευστής 
ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν, οι 
σιωνιστές όλου του κόσμου ξεσηκώθηκαν για να αντικρούσουν τα 
«ψεύδη». Αληθινή, κατ’ αυτούς, είναι μόνο η γενοκτονία στα ναζιστικά 
στρατόπεδα του Άουσβιτς ή του Νταχάου. ∆εν υπάρχει ούτε η 
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γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων στη Μικρά Ασία, αλλά 
ούτε η γενοκτονία των Κούρδων. Ποτέ εβραϊκή οργάνωση δεν μίλησε 
γι’ αυτές τις γενοκτονίες. Φυσικά και οι δολοφονίες γυναικόπαιδων 
στην Τζενίν, θεωρούνται προσπάθεια εξουδετέρωσης τρομοκρατών. 
Για έναν ένοπλο Παλαιστίνιο, οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωμα να 
δολοφονήσουν και δέκα παιδιά. Μήπως ένα τέτοιο δικαίωμα δεν 
επικαλούνταν και τα Ες-Ες, στην Κατοχή, για να εκτελούν αθώους; 
 Όλος ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να βλέπει, πολύ συχνά, σε 
κινηματογράφους και σε τηλεοράσεις τους ομαδικούς τάφους των 
αποσκελετωμένων Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα. Κανένα 
όμως, τηλεοπτικό συνεργείο δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τις 
πραγματικές διαστάσεις των εγκλημάτων γενοκτονίας που 
διαπράχθηκαν στην Σάμπρα, στη Σατίλα και στην Τζενίν. Ιδιαίτερα, 
στην τελευταία αυτή παλαιστινιακή πόλη και παρά τις σχετικές 
αποφάσεις του Ο.Η.Ε., τα συνεργεία των τηλεοράσεων εισήλθαν 
στους χώρους των ισοπεδωμένων τετραγώνων και των σφαγών, 
μόνον όταν είχαν «αποσυρθεί» τα πτώματα των γυναικόπαιδων. Οι 
σιωνιστές φροντίζουν πάντα να μη γίνεται τηλεοπτική σύγκριση με τις 
ναζιστικές θηριωδίες εις βάρος του εβραϊκού λαού. Γνωρίζουν πολύ 
καλά τη δύναμη της τηλεόρασης και του κινηματογράφου και γι’ αυτό 
ελέγχουν τις μεγαλύτερες εταιρίες μαζικής ενημέρωσης στην Αμερική 
και στην Ευρώπη. 
 
 
Β’ Μέρος 
 Τα τελευταία χρόνια και μετά τη δολοφονία του Ράμπιν, στο 
Ισραήλ κυβερνούν οι αδιάλλακτοι, σιωνιστές. Θα ήταν αφέλεια να 
πιστέψει κανείς πως ένας φανατικός νεαρός εκτέλεσε, χωρίς πολλές 
δυσκολίες, τον τότε πρωθυπουργό του Ισραήλ, γιατί δεν 
συμφωνούσε με τις ενέργειες του δολοφονημένου πολιτικού. Ο Αριέλ 
Σαρόν ανέβηκε στα σκαλοπάτια της εξουσίας, για να υλοποιήσει τα 
σχέδια των σιωνιστών του Ισραήλ και κυρίως των σιωνιστών της 
διασποράς. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για την «τελική λύση» του 
παλαιστινιακού προβλήματος. 
 Παντοδύναμα αόρατα χέρια κινούν τις μαριονέτες και 
κατευθύνουν το παιχνίδι. Με την ίδρυση του ∆ιεθνούς Ποινικού 
∆ικαστηρίου υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις (οι νομικοί τις λένε 
αποχρώσες ενδείξεις) πως ο Σαρόν θα ήταν μεταξύ των πρώτων 
κατηγορουμένων για εγκλήματα γενοκτονίας. Ο αρχηγός των 
φαλαγγιτών του Λιβάνου που άρχισε να σιγομουρμουρίζει, στον 
περίγυρό του, κάτι λεπτομέρειες από τα σχέδια του «σφαγέα» και 
υπεύθυνου των εντολών για τις δολοφονίες γυναικοπαίδων στη 
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Σάμπρα και Σατίλα, εκτελέστηκε πρόσφατα αθορύβως και 
μυστηριωδώς για να εκλείψει η πιο αξιόπιστη μαρτυρία.  
 Οι σιωνιστές ακολουθούν σήμερα μια μεθοδολογία στόχων, η 
οποία προσεγγίζει σε πολλά σημεία τη ναζιστική. Είναι φανατικοί, 
θρησκευόμενοι ρατσιστές που πολεμούν όχι για να επιβιώσουν, 
όπως ισχυρίζονται, από τους επίσης φανατικούς ισλαμιστές 
τρομοκράτες, αλλά για να επεκτείνουν, με τους εποικισμούς, τα 
εδαφικά όρια του Ισραήλ, κατακρατώντας επίσης και τα αραβικά 
εδάφη που κατέκτησαν στον πόλεμο του 1967. Το ότι απέρριψαν το 
σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας για ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, 
με ταυτόχρονη αναγνώριση του Ισραήλ και εγγύηση για την ασφάλεια 
των πολιτών του από όλα τα αραβικά κράτη, αποδεικνύει τις 
προθέσεις των σιωνιστών για τη συνέχιση του αιματοκυλίσματος στη 
Μέση Ανατολή. 
 Οι κοινωνικές δομές όλων των εθνών μετασχηματίζονται, κάτω 
από τη στρατιωτική και οικονομική πίεση της νέας τάξης πραγμάτων. 
Παλιά έθιμα, θρησκευτικές συνήθειες και παραδοσιακά ήθη, 
αλλάζουν σ’ όλες τις Ηπείρους. Οι κοινωνικοί ιστοί αποσυναρμο-
λογούνται και επαναδιαπλέκονται στη βάση μιας διεθνιστικής και 
παγκοσμιοποιημένης αντίληψης. Ας δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα 
μας. Ναρκωτικά, διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, πολυεθνικά 
συνδικάτα εγκλήματος, κυριαρχία αντιλήψεων για πολυπολιτισμική 
και πολυεθνική κοινωνία και η εκκλησία να αποκόβεται από τις ρίζες 
που την καθιστούσαν εθνικό ενωτικό κρίκο. Θα επιβίωνε το ελληνικό 
έθνος μετά από οθωμανική κυριαρχία τεσσάρων αιώνων χωρίς αυτόν 
τον κρίκο; Θα υπήρχαν οργανωμένες ελληνικές κοινότητες στον 
κόσμο, χωρίς τον συνεκτικό ρόλο της Ορθοδοξίας; Σήμερα, στην 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας αποτελεί εμπόδιο για να 
επιτευχθούν οι στόχοι για την αποδιοργάνωση των παραδοσιακών 
θεσμών. Ο σταυρός εξοστρακίζεται από τα εθνικά σύμβολα, τα 
θρησκευτικά τείνουν να καταργηθούν στα σχολεία, οι λέξεις έθνος, 
θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα, θεωρούνται λήμματα του φασιστικού 
λεξιλογίου. Όλα αλλάζουν. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι 
εκφυλιστικές κοινωνικές αλλαγές έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο 
αποσάθρωσης του κοινωνικού ιστού, ώστε μοιραία οδηγούνται σε 
πλήρη εξαφάνιση των εθνολογικών και των πολιτιστικών τους 
χαρακτηριστικών. Το κενό θα το καλύψει η παγκοσμιοποιημένη 
πολυπολιτισμική και πολύχρωμη κοινωνία, αλλά και η πίστη του 
Ισλάμ που εξαπλώνεται, με μια εκπληκτική δυναμική και ζωτικότητα, 
στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην αμερικανική ήπειρο. 
 Στο Ισραήλ επικρατεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Με 
θρησκευτική ευλάβεια τηρείται η παράδοση και οι αρχές της Παλιάς 
∆ιαθήκης. Κυριαρχούν η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια. Όσοι 
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τολμήσουν ν’ αλλαξοπιστήσουν, είτε με γάμο είτε για άλλους λόγους, 
θεωρούνται απόβλητοι και φυσικά δεν υπολογίζονται πλέον ως 
Εβραίοι. Εκτός αν υπάρχει η σιωπηρή ή ρητή συναίνεση των 
σιωνιστών, όπως στην περίπτωση του Λόρδου Πάλμερστον, για να 
εξυπηρετηθούν μακρόπνοα πολιτικά σχέδια και επιδιώξεις. Ο 
προαναφερόμενος πολιτικός, γνωστός και για τη σκληρότητά του 
στην τόσο ταπεινωτική για την Ελλάδα υπόθεση του Εβραίου ∆. 
Πατσίφικο, αλλαξοπίστησε για να γίνει πρωθυπουργός της Αγγλίας, 
αλλά στο κρεβάτι του θανάτου ψιθύριζε ψαλμούς του ∆αυίδ ως την 
ώρα που βγήκε η ψυχή του. 
 Η πολιτική των σιωνιστών υλοποιείται με κάθε πολιτικό μέσο ή 
με τη δύναμη των όπλων, χάρη στην άλωση, εκ των έσω, όλων 
σχεδόν των κρατικών μηχανισμών της πέραν του Ατλαντικού 
μοναδικής υπερδύναμης. Είναι μια επιτυχία του σιωνιστικού 
κινήματος που άρχισε αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (και το 
ολοκαύτωμα) και έφτασε στον τελικό στόχο μετά την κατάρρευση των 
κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. 
 Οι περισσότερες χώρες έσκυψαν τα κεφάλια. Στη χώρα μας, 
ακόμα και στην περίοδο μια φραστικής αντιαμερικανικής αδιαλλαξίας 
για μια «εθνικά περήφανη και ανεξάρτητη Ελλάδα», το παγκόσμιο 
εβραϊκό συμβούλιο έθεσε στην τότε κυβέρνηση όρους (π.χ. μνημείο 
στη Θεσσαλονίκη, ίδρυση εβραϊκού μουσείου, τελετές 
ολοκαυτώματος κ.λπ.) και μάλιστα σε τόνο επιτακτικό και αλαζονικό, 
οι οποίοι μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν όλοι. Μεταξύ των όρων ήταν 
και η κατάργηση της ένδειξης του θρησκεύματος στις ταυτότητες, μια 
ένδειξη που οι Ισραηλινοί θεωρούν για τους πολίτες τους απολύτως 
φυσιολογική, αφού η θρησκεία του Αβραάμ και του Ισαάκ αποτελεί το 
πρωταρχικό και το πιο αξιόπιστο χαρακτηριστικό της ιθαγένειας κάθε 
πραγματικού, κάθε γνήσιου Εβραίου. 
 Εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι δήθεν προοδευτικοί και δήθεν 
αντιρατσιστές, διαλαλούσαν από τα παράθυρα των τηλεοράσεων 
πως, η απόφαση για την απάλειψη του θρησκεύματος από τις 
ταυτότητες είχε ληφθεί από την υπηρεσία για την προστασία των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών. «Θου, κύριε, 
φυλακήν τω στόματί μου!»   
 
 
Γ’ Μέρος 
 Πριν εξηγήσουμε τον τρόπο επικράτησης των σιωνιστών στις 
ΗΠΑ και δι’ αυτής σε ένα μεγάλο τμήμα του πλανήτη (το πλέον 
βιομηχανοποιημένο), είναι χρήσιμο να επισημάνουμε κάποια σημεία 
της ψυχολογίας του Εβραϊκού λαού, τα οποία από μακραίωνη 
παράδοση χαρακτηρίζουν την έντονη τάση αυτοπροστασίας, 
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συσπείρωσης και απόκτησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερης δύναμης, 
στον αγώνα του για επιβίωση. 
 Οι Εβραίοι, στο διάβα της ιστορίας τους, είδαν σφαγές, 
καταστροφές, εκτοπίσεις, κατεδαφίσεις πόλεων και γενικά αιματηρές 
περιπέτειες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μικρές ή μεγάλες 
γενοκτονίες. Η μόνη ελπίδα για επιβίωση ήταν η συσπείρωση των 
μαζών γύρω από τους ηγέτες του, οι οποίοι είχαν και τη θρησκευτική 
εξουσία, ως εκλεκτοί του θεού τους, αλλά και στη γενικότερη 
αντίληψη ότι, «ως περιούσιος λαός του Κυρίου» θα υπερπηδούσαν 
τα δεινά για να καταφέρουν, κάποια μέρα που δεν προσδιορίζεται 
επακριβώς στις προφητείες και στους ψαλμούς τους, να 
κυριαρχήσουν στα γύρω έθνη αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, με βασιλιά 
(κυβερνήτη) που θα είχε το θρόνο του στο άγιο όρος της Σιών. Τότε, 
οι κυρίαρχοι (σιωνιστές), που οι πράξεις τους είχαν πάντα τη 
συναίνεση του Θεού και Κυρίου τους, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα 
να καταστήσουν «τη Σιών αληθινή πατρίδα όλων των λαών», όπως 
διακηρύσσεται σε έναν από τους ψαλμούς της Π. ∆ιαθήκης. 
 Κι αν κανείς ισχυρισθεί πως η παρότρυνση αυτή έχει 
αλληγορική και πνευματική ερμηνεία, είναι αρκετή η διευκρίνιση 
στους ψαλμούς του ∆αυίδ για σωστή απόδοση των εννοιών. Ο Θεός 
υποδεικνύει στον εβραίο ηγέτη (και σε κάθε εβραίο ηγέτη) να καθίσει 
στα δεξιά του «ώσπου να υποτάξει τους εχθρούς του κάτω από την 
εξουσία του και από τη Σιών θα του στείλει (ο Κύριος) το σκήπτρο της 
εξουσίας». Αλλά στη συνέχεια του ψαλμού, ο Θεός γίνεται πιο 
ένθερμος υποστηρικτής του ηγέτη του περιούσιου λαού του, αφού 
του «παραστέκεται για να συντρίψει βασιλιάδες, για να δικάσει 
ανάμεσα στα έθνη, για να γεμίσει πτώματα τη γη και να συντρίψει 
τους αρχηγούς πολλών χωρών». 
 Το μίσος και η εκδίκηση (προπαντός αυτή), αλλά και το 
μεγαλείο και η αναγεννητική λύτρωση του κατατρεγμένου εβραϊκού 
λαού, είναι ένας αδιάλειπτος και συνεχής στόχος των σιωνιστών. Τον 
διακηρύσσει και ο Ησαΐας όταν εξομολογείται: «Σιών, δεν θα 
σωπάσω, ούτε για σένα θα ησυχάσω Ιερουσαλήμ, ωσότου 
ολόλαμπρη προβάλει η λύτρωσή σου, λαμπάδα αναμμένη η σωτηρία 
σου. Τα έθνη θα δουν τη λύτρωσή σου κι όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα 
σου… Εσείς φρουροί που όλα τα υπενθυμίζετε στον Κύριο, μην 
ησυχάζετε καθόλου. Κι αυτόν μην τον αφήνετε να ησυχάσει, ωσότου 
αποκαταστήσει την Ιερουσαλήμ, ωσότου πάνω στη γη όλοι τη 
δοξάσουν». 
 Να, λοιπόν, που και σήμερα η Ιερουσαλήμ γίνεται το επίκεντρο 
φρικιαστικών πολεμικών αναμετρήσεων, με θύματα κυρίως τον 
άμαχο πληθυσμό. Για τους σιωνιστές η Ιερουσαλήμ (Σιών) δεν είναι 
μια οποιαδήποτε πόλη. Είναι η πόλη στην οποία θα επιβεβαιωθεί η 
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παγκόσμια κυριαρχία των ηγετών του Ισραήλ και η «συντριβή των 
αρχηγών πολλών χωρών». Κι όμως, η Σιών θα μπορούσε να 
μετατραπεί σε σταυροδρόμι ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών, 
αφού αποτελεί τον χώρο σύγκλισης τριών πολιτισμών: του ιουδαϊκού, 
του χριστιανικού και του μουσουλμανικού. 
 Η σημερινή ανελέητη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων, έχει τις ρίζες της στη γιγάντωση του σιωνισμού και 
στην άρνησή του να αποδεχθεί ειρηνικές λύσεις για επίλυση του 
προβλήματος. Ο Ράμπιν εκτελέστηκε εν ψυχρώ γι’ αυτό το σκοπό. 
Για να αναρριχηθεί στην εξουσία ο Σαρόν και να ανατραπούν οι 
ειρηνικές ισορροπίες που προέβλεπε η συμφωνία του Όσλο, πριν 
από εννέα περίπου χρόνια. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκαν και οι 
φονταμενταλιστές και τρομοκράτες των μουσουλμανικών κρατών, οι 
οποίοι με την τωρινή πρακτική της διευκολύνουν τα ακραία πολιτικά 
σχέδια των σιωνιστών. Ο φανατισμός των δυο πλευρών στο μεγαλείο 
του. 
 Με την εγκατάσταση εποίκων σε παλαιστινιακές περιοχές, 
επιχειρείται η διαιώνιση των συγκρούσεων και η εκ νέου επιβολή του 
ελέγχου και της ισραηλινής κυριαρχίας και στην αριστερή όχθη του 
Ιορδάνη ποταμού. Κάθε έκρηξη βόμβας, με θύματα αθώους 
ισραηλινούς πολίτες, επισύρει την «εκδίκηση και τα αντίποινα» των 
Ισραηλινών. Και στην περίπτωση αυτή σκοτώνονται γυναικόπαιδα, 
αλλά η σιωνιστική προπαγάνδα τα καταφέρνει ώστε να μην 
χαρακτηρίζεται κι αυτή η πράξη έργο τρομοκρατίας και ψυχρές 
δολοφονίες αθώων πολιτών. Ο εκδικητής, όπως ο goel της Παλαιάς 
∆ιαθήκης, επιτελεί θείο έργο, επιδιώκοντας την εξαφάνιση των 
«τρομοκρατών μετά των τέκνων των». 
 Κλείνοντας την παρένθεση, ας επανέλθουμε στο θέμα της 
επικράτησης των σιωνιστών στις ΗΠΑ και στην άσκηση απ’ αυτούς 
μιας παγκοσμιοποιημένης, αλλά κεκαλυμμένης κυριαρχίας και 
εξουσίας. Χρησιμοποιούμε τον όρο «κεκαλυμμένη» γιατί, με εξαίρεση 
κάποιους εβραϊκής καταγωγής πολιτικούς, όπως π.χ. ο Κίσινγκερ, η 
Ωλμπραϊτ κ.α., στην αμερικανική πολιτική σκηνή εμφανίζονται άτομα 
κυρίως αγγλοσαξονικής καταγωγής, ενώ τους θεσμικούς 
μηχανισμούς κρατικού ελέγχου τους έχουν στα χέρια τους οι 
σιωνιστές των ΗΠΑ. Το εβραϊκό λόμπυ, με ηγετικό πυρήνα το 
παγκόσμιο εβραϊκό συμβούλιο, έχει στα χέρια του την πραγματική 
εξουσία. Ελέγχουν τα πάντα. Τις πολεμικές βιομηχανίες, τις μεγάλες 
κινηματογραφικές εταιρίες, τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα, τις 
μεγάλες εφημερίδες, τις πολυεθνικές εταιρίες, αλλά και τα κυριότερα 
πανεπιστήμια, στα οποία οι διοικήσεις έχουν αλωθεί με πλειοψηφίες 
εβραίων συμβούλων με τη μέθοδο των κολοσσιαίων χρηματικών 
δωρεών. 
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∆’ Μέρος 
 Τα think tanks, με τους καλύτερους αναλυτές και συμβούλους, 
καταρτίζουν προγράμματα και εναλλακτικές λύσεις για κάθε μέρος 
του πλανήτη. Και αυτό δεν αφορά μόνο την κυριαρχία των σιωνιστών 
στις ΗΠΑ. Σε πολλές χώρες οι υπουργοί (κυρίως των Εξωτερικών) 
αναλαμβάνουν καθήκοντα μετά από συναίνεση των ΗΠΑ. Σε κανέναν 
διεθνή οργανισμό δεν υπάρχει θέση για στελέχη που εκφράζουν 
αντίθετες απόψεις. Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός των σιωνιστών 
(οι δήθεν έγκυρες μεγάλες εφημερίδες ή τα τηλεοπτικά δίκτυα που 
ελέγχουν) τους χαρακτηρίζει αντισημίτες και ρατσιστές, μια «ρετσινιά» 
που εξοργίζει και αυτούς τους «προοδευτικούς αριστεριστές» και τους 
καθιστά ήπιους σε αντιδράσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος (ο 
σημερινός είναι και μετρίων διανοητικών ικανοτήτων) είναι στην ουσία 
μαριονέτα των μηχανισμών εξουσίας, οι οποίοι επιβάλουν την 
πολιτική τους στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Οδηγούμαστε, σιγά σιγά, με την οικονομική κυριαρχία των 
πολυεθνικών και τον έλεγχο του «Μεγάλου Αδελφού», τύπου 
συστημάτων ΕΣΕΛΟΝ, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία ελέγχου, 
καταναγκασμού και παρακολούθησης των πολιτών. ∆εν ξέρουμε 
πότε θα σκάσει το αυγό του φιδιού. Ένας Αμερικανός πολιτικός 
αναλυτής (αν δεν με απατά η μνήμη, νομίζω ο Τσόμσκι) είπε: «Οι 
Ευρωπαίοι αναστατώθηκαν στην ιδέα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να 
κυβερνήσει στο μέλλον τη Γαλλία ένας Λε Πεν. Είναι όμως ήσυχοι 
που σήμερα κυβερνά τις ΗΠΑ η άκρα δεξιά». 
 Είμαστε όλοι ήσυχοι. Αλλά και οι απανταχού Εβραίοι είναι 
ήσυχοι. Την ώρα της παντοδυναμίας τους, με το κράτος αρματωμένο 
με ό,τι καλύτερο και τελειότερο διαθέτει η σημερινή ηλεκτρονική 
πολεμική βιομηχανία, με την κολοσσιαία ετήσια οικονομική βοήθεια 
των ΗΠΑ και με το γεγονός πως οι αντίπαλοι είναι «ξυπόλυτοι» (με 
μοναδικό σχεδόν όπλο τους τις ανθρώπινες βόμβες), ίσως δεν 
αντιλαμβάνονται πως όταν σκάσει το αυγό, θα είναι μια αμελητέα και 
εγκαταλειμμένη βαρκούλα τριών εκατομμυρίων ψυχών, μέσα σ’ έναν 
τρικυμισμένο φοβερό ωκεανό τριακοσίων εκατομμυρίων Αράβων. 
Σπέρνουν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες. Ίσως σε δύο, τρεις ή 
πέντε αιώνες. Ο χρόνος δεν έχει σημασία. Οι Εβραίοι είναι ένας λαός 
με ιστορία και πολιτιστικές καταβολές αιώνων, όπως οι Έλληνες, οι 
Κινέζοι ή οι Πέρσες. Παρά τις διώξεις, επέζησαν στο πέρασμα των 
αιώνων. 
 Έτσι και τώρα θα πρέπει να επιβιώσουν και στους αιώνες και 
στις χιλιετηρίδες που θ’ ακολουθήσουν. Ένας λαός που πρόσφερε 
στον κόσμο το Χριστό, το Μαρξ και τον Αϊνστάιν, τρεις μορφές / 
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σύμβολα που άλλαξαν τον κόσμο και την ιστορία του, δεν θα πρέπει 
να πέσει στην ίδια του την παγίδα. 
 Γιατί φυσικά το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πως, σε καμιά 
περίπτωση, τα ολοκληρωτικά συστήματα ελέγχου του κόσμου δεν 
είναι δυνατόν να συμπέσουν απόλυτα με τις επιδιώξεις του 
σιωνισμού. Και δυστυχώς γι’ αυτούς, η παγκοσμιοποίηση είναι ένα 
σύστημα πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικού 
ελέγχου, προσαρμοσμένου στα μέτρα μιας υπερδύναμης / 
αυτοκρατορίας. Καμιά όμως αυτοκρατορία, όπως μας δείχνει η 
ιστορία, δεν μπορεί να κυριαρχεί και να επιβιώνει αιώνια. Σήμερα, 
υπάρχουν απτά σημάδια κόπωσης και οικονομικής καχεξίας, που 
δείχνουν πως οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν στο απώτερο μέλλον να 
διαφεντεύουν τον πλανήτη. Αν κάποιος αναλύσει τους οικονομικούς 
δείκτες και τις πλουτοπαραγωγικές ικανότητες της Κίνας ή της 
Ρωσίας, θα διαπιστώσει τις δυνατότητες αυτών των πληθυσμιακών 
γιγάντων να αναδειχθούν σε νέες αυτοκρατορίες. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι επίσης ένας αναδυόμενος κολοσσός. Αν ανατραπούν οι 
ισορροπίες, το αυγό του φιδιού ίσως εκκολαφθεί στην ίδια την 
Αμερική, στην οποία οι ακροδεξιές δυνάμεις διαθέτουν όχι μόνο 
πολιτική ισχύ, αλλά και ένοπλες ομάδες δράσης. Σήμερα, αυτές οι 
δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύπνωσης γιατί τους συγκρατεί η 
οικονομική βασιλεία του δολαρίου και η ευμάρεια του αμερικανικού 
λαού. Αρκεί μια οικονομική καταστροφή στο εγγύς ή απώτερο μέλλον, 
για να αποδιοργανωθεί το μωσαϊκό του πιο πολυπολιτισμικού έθνους 
της υφηλίου. 
 Το καθοδηγούμενο από τους σιωνιστές του Σαρόν Ισραήλ είχε 
παλαιότερα την ευκαιρία, μετά τη συμφωνία του Όσλο, να 
οικοδομήσει γέφυρες φιλίας με τους νουνεχείς Παλαιστινίους, 
αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα πολιτικά τους φανατικούς 
φονταμενταλιστές. Είχε, επίσης, την ευκαιρία, εφαρμόζοντας τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, να αποδώσει στους Άραβες τα εδάφη που 
κατέλαβε το 1967. Αγνόησε τον ΟΗΕ, έχοντας την υποστήριξη των 
ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 
 Μέσα στο μεθύσι της δύναμής τους, δίπλα σε έναν πειθήνιο 
σήμερα στους σκοπούς τους παντοδύναμο σύμμαχο, οι σιωνιστές 
υποθηκεύουν με αίμα το μέλλον του Εβραϊκού λαού. Αντί, πανίσχυροι 
σήμερα, να τείνουν χείρα φιλίας στους πολυπληθείς, αλλά 
ανίσχυρους εχθρούς τους, εφαρμόζουν αμείλικτα το Μωσαϊκό νόμο 
του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού». 
 Αντί, μετά το ολοκαύτωμα, να εφαρμόσουν την ειρηνική και 
ανθρωπιστική συνταγή του ιαπωνικού πυρηνικού ολοκαυτώματος, με 
τις διακηρύξεις των θυμάτων για παγκόσμια ειρήνη, προτίμησαν να 
καθοδηγήσουν τον, πέραν του Ατλαντικού, κραταιό σύμμαχό τους, σε 
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λύσεις που μεταβάλουν τη Μέση Ανατολή σε πύρινο ηφαίστειο. Θα 
ενεργούσαν με σωφροσύνη, αν αρνούνταν να εφαρμόσουν το 
δεύτερο όραμα του προγόνου και προφήτη τους Ζαχαρία για την 
τιμωρία των εχθρικών εθνών. Σ’ αυτό το όραμα ο προφήτης απορεί 
για τους τέσσερις σιδηρουργούς και ρωτά τι πρόκειται να κάνουν. Και 
ο θεός του Ισραήλ (σαν τον συχνά μνημονευόμενο από τον πρόεδρο 
Μπους θεό των Αμερικανών) αποκρίθηκε: «Αυτοί ήρθαν να 
τρομάξουν και να συντρίψουν τα ισχυρά έθνη, που ξεσηκώθηκαν 
εναντίον της χώρας του Κυρίου και διασκόρπισαν το λαό του Ιούδα, 
ώστε κανείς να μην του αντισταθεί πια». 
 ∆εν ξέρουμε αν αυτή η προτροπή θα μπορέσει να εφαρμοσθεί 
όταν, με την πτώση της παγκοσμιοποιημένης αυτοκρατορίας (όπως 
κάθε αυτοκρατορίας) ανατραπούν οι σημερινές ισορροπίες και 
αναδειχθούν καταστάσεις οι οποίες, ενδεχομένως, να διευκολύνουν 
τις εκκολάψεις αυγών. Οι ενδείξεις από την Ευρώπη και την Αμερική 
μας προειδοποιούν ότι, οι ρατσιστικές ιδεολογίες περιμένουν 
υπομονετικά την κατάλληλη ευκαιρία για να συρθούν έξω απ’ τη 
φωλιά τους. 
 Ίσως οι υπεύθυνοι της ισραηλινής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, 
να έχουν ήδη κατανοήσει ότι το κλίμα που διαμορφώνεται 
παγκοσμίως είναι εις βάρος τους και δίνει την ευκαιρία, σε 
νοσταλγούς των ναζιστικών επιλογών, να δικαιολογούν τα σχέδια του 
Χίτλερ για την εξόντωση του εβραϊκού λαού. Η «συνταγή Σαρόν» 
είναι επιζήμια για τους Εβραίους, περισσότερο ίσως απ’ ό,τι για τους 
Παλαιστινίους. Η τελευταία κυβερνητική κρίση στο Ισραήλ, πριν από 
λίγες μέρες (στα τέλη Οκτωβρίου), με την άρνηση του εργατικού 
κόμματος να ψηφίσει τον προϋπολογισμό για την επέκταση των 
εποικισμών, αποτελεί ενδεχομένως αμυδρή ένδειξη για αλλαγή μιας 
αιματοβαμμένης πορείας στην πολύπαθη γη της Επαγγελίας. Λέτε, 
αυτή η ελπίδα των απλών ενδείξεων να εγγίζει τα όρια μιας ουτοπίας; 
 
 
 Νοέμ.2002 
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Η προβολή και η ανάδειξη 
της Σερραϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς 
 

Οι ήρωες και τα μνημεία 
 
 Πέρασαν αρκετά χρόνια από την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας και της Θράκης, ώσπου οι Βορειοελλαδίτες να 
καταλάβουν πως η προβολή των πολιτιστικών αξιών κάθε περιοχής 
αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα των κατοίκων της, με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των αρμόδιων κρατικών φορέων. 
 Οι πολίτες της Νότιας Ελλάδας και κυρίως της Πελοποννήσου, 
είχαν έγκαιρα αντιληφθεί, αμέσως μετά τη δημιουργία του 
νεοελληνικού κράτους, αυτή την ανάγκη της συνεχούς προβολής των 
τοπικών πολιτιστικών αξιών, είτε πρόκειται για ιστορικά γεγονότα, 
πνευματικές δημιουργίες, παραδόσεις, μνημεία κ.λπ., είτε ως 
προσπάθεια ανάδειξης και προβολής ηρώων, εθνικών ευεργετών, 
ποιητών κ.α. με αναγνωρισμένη συμβολή στην πολιτιστική 
αναγέννηση της νεότερης Ελλάδας ή του τόπου καταγωγής τους. 
 Πριν από τριανταπέντε, περίπου χρόνια ένας Πελοποννήσιος 
υποδιευθυντής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Θεσσαλονίκης, μου 
μίλησε για τη συγκίνηση που ένιωσε όταν, κατά τύχη, διάβασε για τη 
ζωή και τη δράση του Εμμανουήλ Παπά. Στα πενήντα του χρόνια για 
πρώτη φορά πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτού του Μακεδόνα ήρωα 
και για τους αγώνες του ίδιου και των παιδιών του στον 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821. 
 Τότε, με κάποια έκπληξη, αλλά και κρυφή αγανάκτηση μου είχε 
πει: «Εμείς είχαμε σημαντικούς, αλλά και ασήμαντους ήρωες, μερικοί 
από τους οποίους ήταν κατσικοκλέφτες, λήσταρχοι ή μισθοφόροι των 
πασάδων. Όλους τους προβάλαμε με πείσμα, στήνοντας αγάλματα 
και αναγκάζοντας το Υπουργείο Παιδείας να τους συμπεριλάβει στα 
βιβλία ιστορίας των σχολείων. Οι περισσότεροι δικοί μας ήρωες ήταν 
φτωχοί, χωρίς στον ήλιο μοίρα και δεν είχαν να χάσουν τίποτ’ άλλο, 
πέρα απ’ τη ζωή τους, πολεμώντας τους Τούρκους. Η θυσία του 
Εμμανουήλ Παπά έχει μια άλλη διάσταση και ένα ανυπέρβλητο 
μεγαλείο. Ο πάμπλουτος αυτός άνθρωπος θυσίασε την περιουσία 
του, πολλά παιδιά του, αλλά και την ίδια του τη ζωή από τις πίκρες 
και τις κακουχίες. Απορώ γιατί εσείς οι Σερραίοι είστε τόσο αδιάφοροι 
και αγνώμονες προς έναν τόσο αξιόλογο συντοπίτη σας ήρωα». 
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 Από τότε αρκετά άλλαξαν σε σχέση με την προσπάθεια 
προβολής του Εμμανουήλ Παπά. Οι δάσκαλοι του νομού Σερρών και 
αργότερα οι πολιτιστικοί σύλλογοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι 
οποίοι ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία όσων κατάγονται από τη γενέτειρα 
του ήρωα, έδωσαν αγώνες για να αναγνωρισθεί η μεγάλη προσφορά 
του Παπά και να στηθούν προτομές σε διάφορες πόλεις. Ας μην 
παραλείψουμε να αναφερθούμε στη μεγάλη συμβολή του αείμνηστου 
εκπαιδευτικού Βασ. Παπαστεφάνου στην ανέγερση του ανδριάντα 
του ήρωα στην πλατεία Ελευθερίας των Σερρών και στο σημαντικό 
έργο του περιοδικού «Εμμ. Παπάς» του ομώνυμου Πολιτιστικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το οποίο επί εικοσιτέσσερα χρόνια τώρα, 
με υπεύθυνο σύνταξης τον ακάματο δάσκαλο Γ. Βοζιάνη, επιτελεί 
άρτια τους σκοπούς της έκδοσής του. 
 Παρά τις μεγάλες αυτές προσπάθειες θα είναι ίσως χρήσιμο να 
τονίσουμε ότι δεν έχει ακόμα εμπεδωθεί στη συνείδηση όλων των 
Σερραίων η ανάγκη για συνεχή προβολή και συμπλήρωση των κενών 
της ιστορίας στα σχολικά βιβλία. Είδατε μήπως την 25η Μαρτίου, στις 
διάφορες εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνεγερσίας, κάποιες αφίσες με 
φωτογραφίες του Εμμ. Παπά δίπλα σ’ αυτές του Κολοκοτρώνη, του 
∆ιάκου, του Καραϊσκάκη ή του Μπότσαρη; Είδατε στις αίθουσες των 
σχολείων της Ελλάδας ή κάποιων δημόσιων υπηρεσιών του νομού 
Σερρών καδραρισμένα πορτρέτα του Εμμ. Παπά, εκτός από τα 
ελάχιστα, που έχουν δωρίσει, με πενιχρά τους έσοδα, οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι της γενέτειράς του; Για να κατανοηθεί το μέγεθος αυτής της 
μειωμένης επίδειξης ενδιαφέροντος για προβολή, θα πρέπει να 
αναφερθεί το γεγονός της μη απόδοσης ανάλογα προς την 
προσφορά του ήρωα τιμής από την πόλη των Σερρών. Καμιά 
κεντρική πλατεία ή κεντρικός δρόμος της πόλης δεν φέρει το όνομα 
του ήρωα. Οι Σέρρες είναι ίσως η μόνη πόλη σ’ όλη την Ελλάδα που 
έχει μια τέτοια όχι και τόσο τιμητική πρωτιά. ∆ικαιολογημένα ο 
βασικός ομιλητής, σε εκδήλωση της 26ης Μαΐου 2002 στη γενέτειρα 
του ήρωα (για να τιμηθούν οι πρωτεργάτες ανέγερσης προτομών σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας), επεσήμανε, ενώπιον του Νομάρχη 
Σερρών και Βουλευτών του νομού, την ανάγκη μετονομασίας της 
Πλατείας Ελευθερίας σε Πλατεία Εμμ. Παπά με ταυτόχρονη 
μετονομασία ενός μεγάλου και κεντρικού δρόμου που ξεκινά από την 
πλατεία αυτή. 
 Η προσπάθεια για προβολή και ανάδειξη των διαχρονικών 
πολιτιστικών αξιών του νομού Σερρών, δεν είναι μόνο υποχρέωση 
πολιτιστικών φορέων ή κρατικών υπηρεσιών, αλλά και καθήκον όλων 
των Σερραίων. Ο καθένας από το μετερίζι του, μικρό ή μεγάλο, 
μπορεί να συμβάλει σ’ αυτό το σκοπό. Ο καθένας απ’ το πόστο του 
μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι ή ν’ αγωνισθεί για να ωριμάσει και να 
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υλοποιηθεί ένας στόχος. Ας δείξουμε, εμείς οι παλιοί, στους νέους ότι 
από κάθε επαγγελματική τους δραστηριότητα, ακόμα και από εκείνη 
που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να έχει σχέση με πολιτιστικές 
ενασχολήσεις, μπορεί να τους δοθεί η ευκαιρία για να βάλουν αυτό το 
μικρό λιθαράκι σε μια γενικότερη προσπάθεια. 
 Θα αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής μου ζωής, που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, για να 
ενεργήσω ως Σερραίος και ως Μακεδόνας. 
 Την άνοιξη του 1992 ήμουν προϊστάμενος εμπορικής 
εκμεταλλεύσεως στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ΟΣΕ Μακεδονίας – 
Θράκης. Ως τότε, στο πλαίσιο της συστηματικής έρευνας μου για τη 
συγγραφή του ιστορικού μυθιστορήματός μου «Το Συνέδριο ή ο 
άλλος Περσέας», είχα επισκεφθεί αρκετές φορές το Μουσείο της 
Αμφίπολης. Το προαναφερόμενο μυθιστόρημά μου, το οποίο 
αναφέρεται στη ζωή του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά Περσέα και 
βραβεύτηκε (Α’ βραβείο) από τον φιλολογικό σύλλογο των Αθηνών 
«Παρνασσός», βασίζεται σε αληθινά και άκρως τραγικά γεγονότα που 
έλαβαν χώραν στην Αμφίπολη. Θεώρησα, λοιπόν, σκόπιμο, για την 
αποφυγή παραλείψεων ή λαθών, να θέσω το αρχικό σχέδιο του 
έργου υπόψη της αρχαιολόγου κυρίας Πέπης Λαζαρίδου. Η ίδια, 
ακολουθώντας τα βήματα του αρχαιολόγου καθηγητή πατέρα της, 
συνέχισε το ανασκαφικό του έργο και φυσικά η γνώμη της για τις 
τοποθεσίες, τους ναούς, τα κτίσματα κ.λπ. που αναφέρονται στο 
βιβλίο, είχε σημαντική αξία.  
 Σε μια απ’ αυτές τις επισκέψεις μου στο Μουσείο της 
Αμφίπολης, μαζί με τον προκάτοχό μου προϊστάμενο στην εμπορική 
εκμετάλλευση του ΟΣΕ κ. Κων. Κουμαργιανό, η κυρία Λαζαρίδου μας 
έθεσε το θέμα της δωρεάν παραχώρησης στο Μουσείο των 
εγκαταλειμμένων κτισμάτων του ΟΣΕ, δίπλα στην κοίτη του 
Στρυμόνα. Το θέμα είχε ήδη τεθεί και εγγράφως από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία Καβάλας, στην οποία υπάγεται το Μουσείο 
Αμφιπόλεως, αλλά ο ΟΣΕ δεν είχε καμιά απολύτως πρόθεση για 
τέτοιου είδους παραχώρηση. 
 Όταν επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη, δώσαμε εντολή στο 
αρμόδιο γραφείο της υπηρεσίας μας να συντάξει και να υποβάλει 
θετική εισήγηση για δωρεάν παραχώρηση των κτισμάτων στο 
Μουσείο της Αμφίπολης. Ο κ. Κουμαργιανός, του οποίου ο πατέρας, 
ως στέλεχος της υπηρεσίας γραμμής των τέως ΣΕΚ με έδρα τη 
∆ράμα, είχε λάβει μέρος στις εργασίες κατασκευής της γραμμής 
Αμφίπολης – Μυρίνης (κατά τη διάρκεια των εργασιών υποδομής 
είχαν βρεθεί και τεμάχια από τον μεγαλοπρεπή Λέοντα της 
Αμφίπολης), είχε γι’ αυτό το λόγο μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι 
αφορούσε την Αμφίπολη. Η ∆ιοίκηση του ΟΣΕ απάντησε αρνητικά 
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διότι «ενδεχομένως στο μέλλον» να ετίθετο θέμα ανακατασκευής της 
γραμμής και συνεπώς ο σταθμός και τα άλλα κτίσματα να ήταν, στην 
περίπτωση αυτή, απαραίτητα. 
 Όταν αντικατέστησα τον κ. Κουμαργιανό συνέχισα με επιμονή 
τις προσπάθειες σε συνεννόηση πάντα με την κυρία Λαζαρίδου. 
Έθεσα, πολλές φορές, προφορικά το θέμα στις συναντήσεις μου με 
ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ, αλλά και στον ίδιο τον Γενικό 
∆ιευθυντή (∆ιοικητή) κ. Καραπάνο. Οι εισηγήσεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας γραμμής ήταν αρνητικές και ο Γενικός δίσταζε να λάβει 
αντίθετες αποφάσεις. Στο τέλος, την 3-3-1992 και με Αρ. Πρωτ. 
2.641.279 τους έστειλα νέα αναφορά, ενώ ζήτησα από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία Καβάλας να προβεί σε ταυτόχρονη ενέργεια 
προς τη ∆ιοίκηση του ΟΣΕ. Στην αναφορά μου δεν πήρα απάντηση. 
Η ιδιαίτερη γραμματέας, όμως, του Γενικού ∆/ντή, με την οποία με 
συνδέει μακροχρόνια φιλία, με ενημέρωσε τηλεφωνικά πως ο κ. 
Καραπάνος, σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο είχε δώσει τη 
σιωπηρή συναίνεσή του για την παραχώρηση. ∆εν γνωρίζω αν, 
αργότερα, αυτή η παραχώρηση επισημοποιήθηκε με τη σύνταξη 
εγγράφων μεταξύ ΟΣΕ και της αρμόδιας Αρχαιολογικής Εφορείας 
Καβάλας. 
 Με ικανοποίηση, ως συνταξιούχος πλέον, έλαβα την 
πρόσκληση της κυρίας Λαζαρίδου, για να παραστώ στα εγκαίνια 
χρήσης των οικημάτων από το Μουσείο της Αμφίπολης. Είχαν γίνει οι 
αναγκαίες επισκευές, τα έβαψαν όπως παλιά με ώχρα και 
ισοπέδωσαν και καθάρισαν το χώρο ανάμεσα στα κτίσματα και στα 
αρχαία τείχη. Όλος ο χώρος είχε έναν ιδιαίτερο χαρούμενο τόνο και 
αξιοποιήθηκε απόλυτα για τις ανάγκες των αρχαιολογικών ερευνών. 
 Παλαιότερα, άλλη μια εισήγησή μου, έξω από τα υπηρεσιακά 
μου καθήκοντα, νομίζω πως αξιολογήθηκε θετικά από τη ∆ιοίκηση 
του ΟΣΕ. Ήταν η περίοδος της έντονης διαμάχης με τα Σκόπια, 
σχετικά με την παραχάραξη της ιστορίας της Μακεδονίας. Με την υπ’ 
αρ. 2.509.843/23-8-1988 αναφορά μου προς τη ∆ιεύθυνση 
Οργάνωσης, Μελετών και Προγραμματισμού του ΟΣΕ, πρότεινα 
ώστε η (πρώην) «Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ΟΣΕ Θεσσαλονίκης» να 
μετονομασθεί σε «Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης». 
Στην αναφορά μου αυτή δεν έλαβα απάντηση, αλλά σε μερικούς 
μήνες, με απόφαση του υπουργού Μεταφορών που κοινοποιήθηκε με 
εγκύκλιο της ∆ιοίκησης του ΟΣΕ, τροποποιήθηκε ο κανονισμός του 
Οργανισμού και επιβλήθηκε η νέα ονομασία της Περιφερειακής 
∆ιεύθυνσης. 
 Χρειάζεται, ως Σερραίοι και Μακεδόνες, να επιμείνουμε στις 
προσπάθειές μας για την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Αυτή η αντίληψη ας γίνει κτήμα των νέων, της γενιάς 
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που παίρνει τη σκυτάλη απ’ τα χέρια των παλιών, για να 
αξιοποιηθούν οι μικρές ή μεγάλες ευκαιρίες που θα δοθούν στο 
μέλλον. 
 
 
 Ιούνης 2002 
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Σκέψεις και συμπεράσματα από 
τις Γαλλικές  

Προεδρικές Εκλογές 
 

 Η 21η Απριλίου είναι για την Ελληνική ∆ημοκρατία μια 
αποφράδα ημέρα, από το γεγονός πως η ημερομηνία αυτή μας 
θυμίζει το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και την κατάλυση των 
ατομικών ελευθεριών των Ελλήνων. 
 Φαίνεται πως η ίδια μέρα του Απριλίου ήταν μοιραία και για την 
5η Γαλλική ∆ημοκρατία. Αποκαλύφθηκε η παθογένεια του όλου 
πολιτικού συστήματος της Γαλλίας, με προεκτάσεις σε όλον τον 
ευρωπαϊκό χώρο. Αναδείχθηκε με έμφαση η τάση ανόδου ακραίων 
κομματικών σχηματισμών στην πολιτική σκηνή των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών ήταν ένα 
κομβικό σημείο, το οποίο αναπότρεπτα θα επηρεάσει από εδώ και 
πέρα την πολιτική αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων στη γηραιά 
μας ήπειρο. Ο δεύτερος γύρος της 5ης Μαΐου 2002 με τον 
αδιαφιλονίκητο θρίαμβο του Ζακ Σιράκ ήταν χωρίς ιδιαίτερη πολιτική 
σημασία. Από ανάγκη και για τη «σωτηρία της γαλλικής 
δημοκρατίας» τον ψήφισαν όλες οι κομματικές παρατάξεις, ακόμα και 
οι κομμουνιστές και οι οικολόγοι, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες 
καλούσαν τη δικαιοσύνη να τον οδηγήσει στις φυλακές «για διαφθορά 
και για κατάχρηση δημοσίου χρήματος». 
 Τι συνέβη λοιπόν και οι Γάλλοι ψηφοφόροι απέκλεισαν από τον 
δεύτερο γύρο τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Λιονέλ Ζοσπέν, για να 
αναδείξουν ως αντίπαλο του Σιράκ τον ακραίο εθνικιστή (και 
ευρωβουλευτή) Ζαν-Μαρί Λε Πεν; 
 Ακόμα και οι Κορσικανοί, στους οποίους ο Ζοσπέν έδωσε ένα 
είδος αυτονομίας και θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες, τον 
τοποθέτησαν στην λίστα μετά τον Λε Πεν. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι 
υποτίθεται πως ευεργετήθηκαν με τη μείωση των ωρών εργασίας και 
την καθιέρωση του 35ώρου, στις βιομηχανικές περιοχές τον 
καταψήφισαν μαζικά. 
 Τί λοιπόν έφταιξε και οι ψηφοφόροι τον ανάγκασαν να 
«εγκαταλείψει την πολιτική», όπως ο ίδιος δήλωσε τα μεσάνυχτα της 
ίδιας ημέρας, μόλις βεβαιώθηκε για το εκλογικό αποτέλεσμα; 
 Από την αρχή παρακολούθησα, στη γαλλική τηλεόραση, όλο το 
σίριαλ των εξελίξεων και του απρόσμενου αποτελέσματος. Κλάματα 
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στα κεντρικά γραφεία του σοσιαλιστικού κόμματος, διαδηλώσεις 
στους δρόμους, πολιτικές αναλύσεις για τα αίτια και οργισμένες 
αντιδράσεις των πολιτικών της ευρύτερης αριστεράς. Καμιά 
σφυγμομέτρηση δεν προέβλεπε ως αντιπάλους στον δεύτερο γύρο 
τον Σιράκ και τον Λε Πεν. Πως και γιατί έγινε μια τέτοια συγκλονιστική 
αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας; Κατά τον οικολόγο Νοέλ 
Μαμέρ, το κόμμα του οποίου συμμετείχε στην κυβέρνηση Ζοσπέν, η 
ευρύτερη αριστερά έχασε τις εκλογές του πρώτου γύρου γιατί ποτέ 
της δεν εφάρμοσε αριστερή πολιτική. Πολλοί είπαν πως θέλησε «να 
αντιγράψει» την πολιτική της δεξιάς, εφαρμόζοντας ένα 
αναμορφωμένο Θατσερικό μοντέλο με στόχο την επίτευξη της 
παγκοσμιοποίησης, δικαιώνοντας έτσι τον Λε Πεν ο οποίος πάντα 
δήλωνε πως το «πρωτότυπο είναι καλύτερο από το φωτοαντίγραφο».      
 Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά παράξενα. Πρώην 
μαρξιστές πολιτικοί και «κρατικοδίαιτοι προοδευτικοί διανοούμενοι» 
αποτελούν σήμερα φανατικούς σταυροφόρους της 
παγκοσμιοποίησης, ταυτίζοντάς την με το παλιό τους όραμα για 
διεθνοποίηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. 
 Από θαυμαστές του σοβιετικού ονείρου, κατέληξαν 
υπερασπιστές της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ. 
 Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε πιο 
προσεκτικά την πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα 
τελευταία χρόνια, στη Γαλλία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. 
 Η ανεξέλεγκτη είσοδος μεταναστών και η αύξηση της 
εγκληματικότητας, η ανεργία, η ταύτιση των σοσιαλιστών με την 
κυριαρχία της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων, η 
επιμονή των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων, που κυβερνούν τα 
τελευταία χρόνια την Ευρώπη, να βασίζονται στις εισηγήσεις των 
τραπεζιτών και την απεμπόληση των ανθρωπιστικών αρχών του 
κοινωνικού κράτους κ.α., είναι μερικές από τις αιτίες. 
 Και ο πιο καλόπιστος (ή εύπιστος) αριστερός πώς να πιστέψει 
ότι ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας είναι δήθεν 
σοσιαλιστής; Ο αξιότιμος Τόνι Μπλερ έπαθε ένα φιλοπολεμικό και 
αντικοινωνικό αμόκ. Μπροστά του η Μάργκαρετ Θάτσερ είναι ένα 
αγγελούδι. Μήπως όμως ο ίδιος, ο σοσιαλιστής Ντ’ Αλέμα, ο 
«πράσινος» Γιόσκα Φίσερ, ο καγκελάριος Σρέντερ, ο Ζοσπέν, το 
αριστερό πρωτοπαλίκαρο του Μάη του 1968 Κον Μπέντιτ και άλλοι 
«προοδευτικοί» δεν ήταν αυτοί που σκόρπισαν το θάνατο στη 
διαλυμένη ήδη πρώην Γιουγκοσλαβία, με το πρόσχημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμαχία τους με τους τρομοκράτες 
του Ου-Τσε-Κα; Αυτοί, κάθε φορά δεν σκύβουν δουλικά τα κεφάλια, 
σαν τσιράκια, στο μεγάλο υπερατλαντικό αφεντικό; Τους βλέπουμε 
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πως ενεργούν στην ευνοούμενη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τουρκία, 
αγνοώντας πλήρως τα συμφέροντα της «εταίρου» τους Ελλάδας. 
 Τι κάνουν στην Παλαιστίνη για να τιθασεύσουν τον σιωνιστικό 
μιλιταρισμό και την πολιτική της επέκτασης των εποικισμών, που 
αποτελεί την ουσία του προβλήματος; Ποια απτά μέτρα (εκτός από 
φληναφήματα) πήραν για την ανεργία και την αύξηση των 
λαθρομεταναστών; 
 Ο Λε Πεν, άνθρωπος με πείρα και ρητορικές ικανότητες, 
ακούμπησε σθεναρά αυτά τα προβλήματα έδειξε ότι βρίσκεται κοντά 
στον κοινό άνθρωπο που υποφέρει «από τα δεινά του Μάαστριχτ», 
την αβεβαιότητα, το φόβο της αυξανόμενης εγκληματικότητας, την 
δουλικότητα προς τις ΗΠΑ κατακεραυνώνοντας τον πρώην γενικό 
γραμματέα του ΝΑΤΟ και νυν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Χαβιέ Σολάνα κ.α., που απασχολούν το μέσο γάλλο αλλά και 
ευρωπαϊκό πολίτη. 
 Επειδή δεν άσκησε πολιτική εξουσία είναι φυσικό να γίνεται 
πιστευτός και να μπαίνουν οι ψηφοφόροι στον πειρασμό «να τον 
δοκιμάσουν κι’ αυτόν». 
 Ανησυχία όμως δεν προκαλεί μόνο η άκρα δεξιά. Ενώ ο 
κομμουνιστής Ρομπέρ Ου κυριολεκτικά κονιορτοποιήθηκε παίρνοντας 
το 3,39% των ψήφων, η άκρα αριστερά με την Λαγκιγιέρ και τον 
Μπεζανσενό ξεπέρασε το 10%. Οι δυο τους είναι οι μόνοι που δεν 
ξεκαθάρισαν αν στο δεύτερο γύρο θα υποστηρίξουν τον Σιράκ. 
 ∆εν είναι σύμπτωση που στις ανατολικές και νότιες περιοχές 
της Γαλλίας, όπου υπάρχουν πολλοί μετανάστες και μεγάλη ανεργία, 
οι ακροδεξιοί, δηλαδή ο Λε Πεν και ο Μπρούνο Μεγκρέ, έλαβαν 
εκπληκτικό αριθμό ψήφων. Στην περιοχή της Αλσατίας το ποσοστό 
έφτασε στο 27,78%, στη Μασσαλία στο 27,14%, στις Αρδέννες 
24,11% κ.λπ. ∆εν είναι τυχαία η άνοδος του Λε Πεν σ’ αυτές τις 
εκλογές. Έπιασε το σφυγμό και τις αγωνίες του απλού πολίτη, όταν οι 
αντίπαλοί του προσπαθούσαν να πείσουν τους φτωχούς της Γαλλίας, 
με αριθμούς και σχεδιαγράμματα ότι ευημερούν και ότι όλα πάνε 
καλά και σωστά.   
 Αξίζει τον κόπο να δούμε αποσπασματικά μερικά σημεία του 
λόγου που εκφώνησε ο Λε Πεν προς τους συγκεντρωμένους 
οπαδούς γύρω στις 10 μ.μ. της 21-4-2002, όταν τα πρώτα 
αποτελέσματα και τα προγνωστικά τον έφερναν βέβαιο αντίπαλο του 
Σιράκ στον δεύτερο γύρο. Είναι ένα αριστούργημα δημαγωγίας, 
πειθούς, ρεαλισμού και γνώσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο μέσος Γάλλος (αλλά και γενικότερα ο Ευρωπαίος) πολίτης. 
 Άκουσα αυτή την ομιλία στο TV5–Europe της γαλλικής τηλεό-
ρασης, αλλά και επιβεβαίωσα όλα τα σημεία της από την εφημερίδα 
“Le Monde” της 23 Απριλίου.  
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 Πρώτα πρώτα ευχαρίστησε αυτούς που τον ψήφισαν αλλά και 
τους συνεργάτες του, οι οποίοι «παρά τις βιαιότητες και τις αδικίες 
που αντιμετώπισαν από τους αντιπάλους του», οδήγησαν το Εθνικό 
Μέτωπο (Front National) στην επιτυχία. 
 Έπειτα απευθύνθηκε στους γάλλους ψηφοφόρους έχοντας ως 
στόχο τον δεύτερο γύρο της 5ης Μαΐου.  
 Τους είπε: «Μη φοβάστε να γυρίσετε στην ελπίδα. Μη φοβάστε 
να ονειρεύεστε εσείς οι μικροί, οι υποβαθμισμένοι, οι αποκλεισμένοι 
(απ’ τη ζωή). Μην αφήνεστε δεμένοι στα παλιά οράματα της 
αριστεράς και της δεξιάς, εσείς που επί είκοσι χρόνια υπομένετε τα 
σφάλματα και τις τρικλοποδιές των πολιτικών. Εσείς, οι 
μεταλλωρύχοι, οι μεταλλεργάτες, οι εργάτισσες και εργάτες όλων των 
κατεστραμμένων βιομηχανιών από τον ευρωμοντιαλισμό του 
Μάαστριχτ. Εσείς, οι αγρότες, με τις συντάξεις της μιζέριας, που 
οδηγηθήκατε στην καταστροφή και την εξαφάνιση. Εσείς, τα πρώτα 
θύματα της ανασφάλειας στα προάστια, στις πόλεις και στα χωριά. 
Καλώ τις γαλλίδες και τους γάλλους, όποια κι’ αν είναι η φυλή τους, η 
θρησκεία τους και η κοινωνική τους συμπεριφορά, να ενωθούν γι’ 
αυτή την ιστορική τύχη (στιγμή) της εθνικής αναγέννησης. Είμαι 
άνθρωπος του λαού. Θα είμαι πάντα στο πλευρό αυτών που 
υποφέρουν, γιατί γνώρισα το κρύο, την πείνα, τη φτώχεια. 
 Αγωνίζομαι για το μεγαλείο και την ανεξαρτησία της πατρίδας 
μας, της Γαλλίας, για την ενότητα της ∆ημοκρατίας, για να 
ξαναφέρουμε την ασφάλεια στο σύνολο του εθνικού εδάφους και να 
απελευθερώσουμε τους συμπατριώτες μας από την φορολογία και 
την γραφειοκρατία. Σας καλώ να μην αφήσετε να παρασυρθείτε από 
τα παλιά τρικ των πολιτικών, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν 
“leur petite boutique” (δηλαδή το μικρομάγαζό τους).  
 Και κατέληξε με μια άκρως πολυσυλλεκτική δημαγωγική 
αναφορά προς τους γάλλους ψηφοφόρους λέγοντας πως ο ίδιος είναι 
κοινωνικά αριστερός (socialement a gauche), οικονομικά δεξιός 
(économiquement a droite) και εθνικά με τη Γαλλία (nationalement de 
France)». 
 Αυτές οι διακηρύξεις του Λε Πεν προς τους ανθρώπους του 
μόχθου, τους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους 
μικρομεσαίους επαγγελματίες, τους ανέργους και γενικά προς τους 
φτωχούς και τους απελπισμένους, θα πρέπει να μελετηθούν με 
προσοχή από τους πολιτικούς που κυβερνούν σήμερα την Ευρώπη. 
 Η ευημερία των αριθμών και τα ιδεολογικά ευφυολογήματα για 
δήθεν κινδύνους της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δημιουργούν σιωπηρές αντιδράσεις και κρυφή αγανάκτηση που δεν 
εκδηλώνονται απόλυτα στις σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης. 
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 Όπως σωστά είπε ένα γάλλος σχολιαστής «από την έκρηξη 
των δρόμων του Μάη του ’68 φτάσαμε σήμερα στην έκρηξη των 
καλπών». 
 Μακάρι οι υπεύθυνοι να συναισθανθούν το χρέος τους για χάρη 
της «δημοκρατίας των πολιτών» και των θεσμών της. 
 
 
Μάης 2002 
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Ευθυνοφοβία, διαφθορά και 
αναξιοκρατική επιλογή 

στελεχών 
 

        Οι αθεράπευτες πληγές της δημόσιας διοίκησης 
        Μια προσωπική εμπειρία 
 
 Το Ελληνικό Κράτος, παρά την πολιτιστική και οικονομική 
ένταξή του στις δομές των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών, δεν 
μπόρεσε δυστυχώς μέχρι σήμερα να αποβάλει τις αταβιστικές 
μορφές διοίκησης που κληρονόμησε από την οθωμανική 
αυτοκρατορία. Η αλαζονεία των κρατικών οργάνων, η έλλειψη 
αξιοκρατίας, το κομματικό «βόλεμα» του αφισοκολλητή και το 
«μπαξίς» (στη νεοελληνική: φακελάκι, γρηγορόσημο κ.λπ.), 
αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αναποτελεσματικής και 
διεφθαρμένης κρατικής μηχανής, η οποία λειτουργεί με απόλυτα 
ασιατικά και ισχνά / επιφανειακά ευρωπαϊκά αντανακλαστικά. ∆ίκαια 
στις ευρωμετρήσεις κατέχουμε την πρώτη θέση σε θέματα 
διαφθοράς. 
 Φυσικά, είναι ευνόητο πως για την κατάσταση αυτή, οι μόνοι 
που δεν ευθύνονται είναι οι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Το 
«σύστημα» δεν εντάσσει στις δομές του όλους τους κρατικούς 
υπαλλήλους, αλλά μόνο τους ελάχιστους εκείνους που δημιούργησαν 
σχέσεις εξουσίας (ανεξάρτητα με τη θέση τους στην ιεραρχική 
βαθμίδα) και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θέσεις / κλειδιά για να 
έχουν παράπλευρες ωφέλειες, με δεδομένο ότι έχουν εξασφαλίσει 
την ανοχή ενός εκφυλισμένου και γραφειοκρατικού μηχανισμού 
ελέγχου. Από την άποψη αυτή, ένας κλητήρας, είναι ενδεχόμενο να 
«κατέχει» ποσοστό εξουσίας πολλαπλάσιο από τον διευθυντή του. Οι 
άλλοι, οι πολλοί, σωπαίνουν και αδιαφορούν για να επιβιώσουν 
επαγγελματικά και να αποφύγουν δυσάρεστες εξελίξεις (π.χ. μια 
δυσμενή μετάθεση). 
 ∆ίκαια, λοιπόν, θα διερωτηθεί κάποιος: Μα πως είναι δυνατόν 
να διορθωθεί η κατάσταση; Πως θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε 
κρατική μηχανή αντάξια ενός ευρωπαϊκού κράτους και μάλιστα 
κράτους της Euroland; 
 Πριν από τρεις περίπου δεκαετίες, ρώτησα έναν νεαρό 
επιθεωρητή των γαλλικών σιδηροδρόμων με ποιο τρόπο ήταν δυνατή 
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η αξιοκρατική επιλογή στελεχών στη Γαλλία. Η απάντηση ήταν απλή 
και σαφής. Οργάνωση ενός αμερόληπτου συστήματος επιλογής 
στελεχών, μέσα από διαδοχικά στάδια συνεχούς επιμόρφωσης, κατά 
τα οποία οι κρίνοντες θα ‘πρεπε να αποδεικνύουν την δίκαιη και 
σωστή κρίση τους. Με λίγα λόγια, έλεγχος και των ελεγχόντων. 
Βασικά κριτήρια: ο απόλυτος σεβασμός (όχι δουλοπρέπεια και 
φόβος) προς τον εκάστοτε προϊστάμενο και η απουσία οποιασδήποτε 
κομματικής παρέμβασης στις επιλογές των στελεχών. Ισχύει η ρήση 
του τέως προέδρου της Γαλλικής ∆ημοκρατίας Φρ. Μιτεράν, ότι η 
δημόσια διοίκηση είναι μια συμπαγής και ενιαία μονάδα, μια μπάλα, 
την οποία η εκάστοτε κυβέρνηση, ανάλογα με τις ιδεολογικές 
τοποθετήσεις της, την κατευθύνει είτε αριστερά, είτε δεξιά. Η 
«μπάλα» όμως παραμένει η ίδια για να συνεχίσει, χωρίς 
διαφοροποιήσεις τον εθνικό και κοινωνικό της ρόλο. 
 Σε ένα τέτοιο σύστημα, όπου η ιεραρχική βαθμίδα αποτελεί 
θεμελιώδη λειτουργικό πυλώνα, ο διεφθαρμένος και ανάξιος 
υπάλληλος δεν έχει καμιά πιθανότητα επαγγελματικής καταξίωσης. 
Θα αποβληθεί ή θα καθηλωθεί σε ασήμαντο πόστο, μη μπορώντας 
να ξεπεράσει κάποια από τα πολλά σημεία ελέγχου που θα 
υποχρεωθεί να συναντήσει για να διασκελίσει τα σκαλοπάτια που 
οδηγούν στη βαθμολογική κλίμακα και συνεπώς προς την εξουσία. 
 Προσωπικά πιστεύω πως κι ένας μόνο ανάξιος προϊστάμενος, 
διευθυντής κ.λπ. σε μια αλυσίδα εξουσίας δέκα ή είκοσι στελεχών, 
είναι πολλές φορές ικανός να «μπλοκάρει» διαδικασίες που δίνουν 
λύσεις σε σοβαρά προβλήματα. Όπως, επίσης, θεωρώ πως κι ένα 
μόνο έμπειρο στέλεχος, απαλλαγμένο από την ευθυνοφοβία, μπορεί 
να «σπάσει» την παραδοσιακή λειτουργία του αποχαυνωμένου 
συστήματος κρατικής εξουσίας. 
 Ο καθένας γνωρίζει καλύτερα αυτό που έμαθε στη δική του 
δουλειά. Ο υποφαινόμενος, ως τέως εμπορικό στέλεχος των 
Ελληνικών Σιδηροδρόμων, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει πως ο 
οποιοσδήποτε κρατικός υπάλληλος μπορεί, απ’ το δικό του μετερίζι, 
να βάλει ένα λιθαράκι για να λειτουργήσει κάποτε ικανοποιητικά μια 
μηχανή που συνήθως λειτουργεί εξοργιστικά απαίσια. Ένας έντιμος 
γιατρός στο Νοσοκομείο, ένας συνετός μηχανικός στην Πολεοδομία, 
ένας δίκαιος Νομάρχης κ.λπ., μπορούν να ανατρέψουν τον κανόνα, 
ώσπου κάποια μέρα (πότε;) το ελληνικό κράτος να θεσμοθετήσει 
κανόνες, μακριά από μικροκομματισμούς, νεποτισμούς και 
φατριαστικές επιλογές, για να επιτευχθεί αξιοκρατική επιλογή των 
στελεχών της δημόσιας διοίκησης. 
 Ο γράφων εργάστηκε σε έναν κρατικό οργανισμό, στον οποίο ο 
τρόπος επιλογής των στελεχών ήταν κατ’ εικόνα και ομοίωση της 
υπόλοιπης κρατικής μηχανής. Τίποτα περισσότερο, τίποτε λιγότερο. 
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Στη διάρκεια της τριακονταετούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας 
είδε να αλλάζουν κυβερνήσεις και καθεστώτα, αλλά και να 
εξαγγέλλονται μέτρα «για δικαιοσύνη και αξιοκρατία». ∆ιακηρύξεις 
χωρίς σημασία και νόημα. Σε ένα διήγημά μου, το οποίο 
δημοσιεύτηκε το 1987 με τον τίτλο «Η προαγωγή», παρουσιάζεται μια 
αισχρή διαδικασία αξιολόγησης ενός κρατικού στελέχους. Τα 
περιγραφόμενα περιστατικά βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. 
 Θα ήθελα, για να ενισχύσω την επιχειρηματολογία μου πως και 
ο πιο μικρός υπάλληλος, στον τομέα του, μπορεί να συμβάλλει θετικά 
στην λειτουργία της κρατικής μηχανής, να αναφερθώ σε ένα 
συγκλονιστικό γεγονός που αφορά αρκετούς παλιννοστήσαντες 
Έλληνες, ποντιακής καταγωγής, από την τέως Σοβιετική Ένωση. 
Μερικοί απ’ αυτούς εγκαταστάθηκαν στις Σέρρες, στο Σιδηρόκαστρο, 
στη ∆ράμα, στο Κιλκίς κ.λπ. 
 Στις αρχές του 1992, όταν πια είχαν καταρρεύσει τα 
σοσιαλιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, πολλοί Έλληνες 
της τέως Σοβιετικής Ένωσης άρχισαν να επαναπατρίζονται ομαδικά. 
Επειδή πλέον τα ρούβλια δεν είχαν καμιά αξία, εκτός Σοβιετικής 
Ένωσης, οι επαναπατριζόμενοι πουλούσαν όσο όσο τις περιουσίες 
τους και φόρτωναν σε βαγόνια τις επιπλοαποσκευές τους, αλλά και 
αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως π.χ. ασημικά, πιάνα, ζωγραφικούς 
πίνακες κ.α. Φρόντισαν να πληρώσουν σε ρούβλια όλα τα τέλη 
μεταφοράς (κόμιστρα) ως τους Ελληνικούς σταθμούς προορισμού. 
Τα χρήματα που τους απέμειναν ήταν πλέον απλά χαρτιά, χωρίς 
καμιά αγοραστική αξία. Είχαν προηγουμένως προνοήσει να 
εφοδιαστούν με εισιτήρια και ήρθαν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα 
στην Ελλάδα για να παραλάβουν τις επιπλοαποσκευές τους.      
 Οι Ρουμανικοί και οι Βουλγαρικοί Σιδηρόδρομοι, φοβούμενοι 
πως, λόγω της πολιτικής κατάστασης, δεν θα λειτουργούσε το 
σύστημα συμψηφιστικών πληρωμών από τα προπληρωθέντα 
κόμιστρα, μπλοκάρισαν τις προωθήσεις. Πολλά βαγόνια είχαν 
συγκεντρωθεί στα ρουμανοσοβιετικά σύνορα και τα παραπάνω δύο 
σιδηροδρομικά δίκτυα ζήτησαν εγγυήσεις από τους Ελληνικούς 
Σιδηροδρόμους ότι θα πραγματοποιούνταν η είσπραξη των 
κομίστρων που απαιτούσαν. Ο ΟΣΕ δεν είχε καμιά υποχρέωση να 
αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς, οι επαναπατρισθέντες ομογενείς δεν 
είχαν λεφτά για να ξαναπληρώσουν τα κόμιστρα και οι δημόσιες 
υπηρεσίες, που είχαν την ευθύνη του επαναπατρισμού, δεν 
κατανόησαν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος ελπίζοντας 
σε γρήγορο και απλό διακανονισμό. 
 Οι αρμόδιες προξενικές αρχές, αγνοώντας τους πολύπλοκους 
διεθνείς σιδηροδρομικούς κανονισμούς και συμβάσεις, 
πελαγοδρομούσαν επί πολλές βδομάδες. Τα βαγόνια 

 234



συσσωρεύονταν στους συνοριακούς σταθμούς Ρουμανίας και 
Σοβιετικής Ένωσης (νυν Μολδαβίας) SOCOLA και UNGENI. 
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούσαν για 300 ως 400 βαγόνια. Οι 
εγκληματικές ομάδες της περιοχής μυρίστηκαν «ψητό». Άρχισαν τις 
διαρρήξεις και πολλές φορές για να καλύψουν τα ίχνη τους 
πυρπολούσαν τα βαγόνια. Οι καταστροφές ήταν απερίγραπτες. 
Όπως αργότερα είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ο ίδιος, μαζί με τον 
ολοφυρόμενο δυστυχή παραλήπτη ενός τέτοιου βαγονιού, εκτός από 
τα κλαπέντα είδη οι διαρρήκτες είχαν κυριολεκτικά θρυμματίσει με 
τσεκούρι δυο πιάνα μεγάλης αξίας, ένα μπρούντζινο σύμπλεγμα 
(αληθινό έργο τέχνης), κάποιους ζωγραφικούς πίνακες μοντέρνας 
τέχνης και έσκισαν με μαχαίρι ένα στρώμα ελπίζοντας, προφανώς, 
στην εξεύρεση χρημάτων, λιρών ή άλλων πολύτιμων ειδών. 
Ακατανόητη καταστροφή. 
 Ήμουν, την εποχή εκείνη, προϊστάμενος εμπορικής 
εκμετάλλευσης στην Περιφερειακή ∆/νση ΟΣΕ Μακεδονίας – Θράκης 
και έζησα από κοντά το δράμα των δύστυχων ομογενών. Έκλαιγαν, 
εκλιπαρούσαν, έτρεχαν σε υπουργεία ή νομαρχίες, χωρίς να δίνεται 
λύση στο πρόβλημά τους. Από την πρώτη στιγμή που έλαβα γνώση 
της απαγόρευσης των προωθήσεων, είχα προτείνει στην ∆/νση 
Εμπορικής Εκμετάλλευσης του ΟΣΕ (στην Αθήνα) και στον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Βορείου Ελλάδας (ο οποίος μου 
τηλεφώνησε γι’ αυτό το θέμα), να δίνεται από την αρμόδια Νομαρχία 
σημείωμα στον κάθε παραλήπτη, για τον ΟΣΕ, με το οποίο το κράτος 
θα εγγυόταν την πληρωμή των κομίστρων στον ΟΣΕ για να 
διακανονιστούν οι απαιτήσεις των Ρουμανικών και των Βουλγαρικών 
Σιδηροδρόμων. ∆εν μου δόθηκε καμιά απάντηση. Το πιο σημαντικό, 
κατά την άποψή μου, ήταν να αρχίσει η άμεση προώθηση των 
βαγονιών, ενώ ο διακανονισμός των κομίστρων εντός Ελλάδας ήταν 
θέμα δευτερεύον. Έκανα νέα πρόταση στην προϊσταμένη μου 
∆ιεύθυνση, των Αθηνών. Εισηγήθηκα οι παραλήπτες να υποβάλουν 
υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες να αναφερόταν ότι τα οφειλόμενα 
κόμιστρα θα καταβάλλονταν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και 
σε αντίθετη περίπτωση από τον ίδιο τον παραλήπτη. Ο αρμόδιος 
υπάλληλος (Ι.Ιντζόγλου) με πληροφόρησε ότι «η ∆ιοίκηση δεν 
συμφωνούσε μ’ αυτή τη λύση» γιατί πιθανόν να δημιουργούσε 
νομικές εμπλοκές στον ΟΣΕ.     
 Επέμενα πως δεν υπήρχε σ’ αυτό καμιά παρατυπία ή 
παρανομία και σημείωσα ότι την ευθύνη θα την αναλάμβανα εγώ εξ 
ολοκλήρου, υπογράφοντας τα τηλεγραφήματα προς τα ξένα 
σιδηροδρομικά δίκτυα και δίνοντας έγγραφες εντολές στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας. Η απάντηση ήταν 
και πάλι αρνητική. Ακολούθησε έντονος διάλογος. ∆ήλωσα πως η 
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συνείδησή μου δεν μου επέτρεπε να παραμείνω απλός θεατής 
μπροστά σ’ ένα τέτοιο δράμα. Θα ασκούσα, εκτός ρητής έγγραφης 
εντολής της ∆ιοίκησης, τα δικαιώματά μου ως περιφερειακού 
προϊσταμένου εμπορικής εκμετάλλευσης. 
 Μόλις οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν τις πρώτες υπεύθυνες 
δηλώσεις, εστάλη το πρώτο τηλεγράφημα προς τα τρία ξένα 
σιδηροδρομικά δίκτυα, με κοινοποίηση στην αρμόδια ∆/νση 
Εμπορικής Εκμετάλλευσης Αθηνών. Η πρώτη ομάδα βαγονιών 
ξεκίνησε αμέσως από τη SOCOLA. Ακολούθησε δεύτερο 
τηλεγράφημα. Ο αρμόδιος εισηγητής του Γραφείου Εμπορικών 
Υποθέσεων (Α. Πατρώνης) μου εκμυστηρεύθηκε πως φοβόταν ότι θα 
τον παρέπεμπαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, γιατί κάποιοι από την 
Αθήνα τον «νουθετούσαν» να μην ακολουθήσει τον προϊστάμενό του 
στον ολισθηρό και απείθαρχο δρόμο του. Καθησύχασα τον εισηγητή 
με τη συμβουλή μου να μην θέτει την υπογραφή του στα κείμενα των 
τηλεγραφημάτων, αλλά για περισσότερη κατοχύρωσή του να 
σημειώνει την παρατήρηση «το παρόν συνετάγη με εντολή 
προϊσταμένου». 
 Στο τρίτο τηλεγράφημα τηλεφώνησε πάλι ο Ι. Ιντζόγλου και με 
πληροφόρησε ότι «η ∆ιοίκηση» έδωσε εντολή να δοθεί ακυρωτικό 
τηλεγράφημα, με υπογραφή του Περιφερειακού ∆ιευθυντή και ότι θα 
ακολουθούσε έγγραφη επιβεβαίωση. Επίσης άφησε υπονοούμενα για 
πιθανή μελλοντική πειθαρχική μου δίωξη. Ακολούθησε έντονος 
διάλογος. Επειδή ήταν ή ώρα αποχώρησης του προσωπικού, του 
είπα πως θα έστελνα την επομένη το ακυρωτικό τηλεγράφημα προς 
τα ξένα δίκτυα, χωρίς να περιμένω την έγγραφη επιβεβαίωση. Είχα 
εκνευριστεί και ταυτόχρονα αηδιάσει. ∆εν παρέλειψα να τονίσω πως 
«αυτό που θα γινόταν θα ήταν ένα εν ψυχρώ έγκλημα εναντίον των 
επαναπατριζομένων Ελλήνων». 
 Την επομένη το πρωί ο κλητήρας με ενημέρωσε πως, εδώ και 
μισή ώρα, το τηλέφωνο του γραφείου μου «είχε πιάσει φωτιά». Την 
ίδια στιγμή το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Ήταν ο Ι. Ιντζόγλου από την 
Αθήνα. Με ήρεμο και φιλικό ύφος μου ζήτησε να μην συντάξω το 
ακυρωτικό τηλεγράφημα και με πληροφόρησε πως την ίδια μέρα η 
∆ιοίκηση θα απευθυνόταν στα ξένα δίκτυα για να ζητήσει την 
προώθηση όλων των υπολοίπων βαγονιών, χωρίς να απαιτείται η 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους παραλήπτες. 
 ∆εν θυμάμαι αν έκανα τον σταυρό μου από την έκπληξη. ∆εν 
πίστευα στ’ αυτιά μου. Οι απορίες μου λύθηκαν όταν, σε λίγες μέρες, 
έλαβα γνώση ενός εγγράφου της υφυπουργού Εξωτερικών Βιργινίας 
Τσουδερού. Σ’ αυτό, η υφυπουργός επέπληττε με σκληρή γλώσσα τις 
αρμόδιες προξενικές αρχές, τις Νομαρχίες, τις Υπηρεσίες Υποδοχής 
Παλιννοστούντων, τον ΟΣΕ και κάθε αρμόδια υπηρεσία, για την 
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απραξία τους μπροστά «στο έγκλημα» της καταστροφής περιουσιών 
Ελλήνων πολιτών. Απειλούσε ότι θα τιμωρούσε πειθαρχικά τον 
οποιονδήποτε υπεύθυνο. 
 Ίσως οι άλλες υπηρεσίες να «έσκυψαν τα κεφάλια» και να 
περίμεναν τις αυστηρές ποινές. Οι αετονύχηδες όμως, του ΟΣΕ 
Αθηνών έδωσαν μια… αποστομωτική απάντηση στην υφυπουργό. 
Απάντησαν πως ο ΟΣΕ ενήργησε ταχύτατα μόλις δημιουργήθηκε το 
πρόβλημα, όπως αποδεικνυόταν από τα τρία δικά μου τηλεγρα-
φήματα προς τους Σοβιετικούς, Ρουμανικούς και Βουλγαρικούς 
Σιδηροδρόμους. Αυτοί φρόντισαν για να σωθούν οι περιουσίες των 
παλιννοστούντων Ελλήνων! Ποιος μίλησε για απραξία ή αδιαφορία! 
 
 
 Μάης 2002 
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Η παγκοσμιοποίηση,                   
η αυθαιρεσία της εξουσίας και        
η αυτοπροστασία του πολίτη 

 
 Όσο οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες απομακρύνονται από τις 
ανθρωποκεντρικές ιδέες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά και 
τα διδάγματα αγάπης, πραότητας και καλοσύνης του Χριστιανισμού, 
τόσο η φιλοχρηματία, η αυθαιρεσία, η βαναυσότητα και η απαν-
θρωπιά θα αποτελούν τα βασικά στοιχεία στις ανθρώπινες σχέσεις. 
 Ο υλισμός της παγκοσμιοποίησης, χωρίς καμιά ιδεολογία, 
οδηγεί τον άνθρωπο σε μια καταστροφική απληστία. Είναι χειρότερος 
από το μαρξιστικό υλισμό, γιατί ο Μαρξ φρόντισε να τον ντύσει με μια 
«χριστιανική ιδεολογία» για μια δίκαιη κοινωνία της ισότητας, παρά το 
γεγονός πως πρωταρχικό καθήκον ενός μαρξιστή ήταν η αποκήρυξη 
της θρησκευτικής πίστης. Αυτή η ιδεολογία στη μαρξιστική θεωρία 
ήταν το κίνητρο για ανθρώπους με οράματα, με πίστη στην ιδέα μιας 
καλύτερης κοινωνίας και με θετικές ελπίδες για το μέλλον, να 
αποφασίσουν να πολεμήσουν, να υποστούν διωγμούς και εξορίες ή 
να θυσιαστούν για να ζήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους «σ’ αυτή 
την ιδανική κοινωνία του μέλλοντος». Πολλοί ιδεολόγοι μαρξιστές 
πέθαναν με την πίστη ότι η θυσία τους θα βοηθούσε τα παιδιά τους 
«να τρώνε με χρυσά κουτάλια». Ένα τέτοιο όραμα είναι πάνω απ’ 
όλα ιδεαλιστικό και γι’ αυτό αποτελούσε τη δύναμη αλλά και την 
αντίφαση του ιστορικού υλισμού. 
 Όπως αποδείχθηκε, με την κατάρρευση των καθεστώτων του 
υπαρκτού σοσιαλισμού, καμιά ιδεολογία δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
μακροχρόνιες και στέρεες κατευθύνσεις όταν στηρίζεται στη 
(σταλινική) τρομοκρατία, στην προπαγάνδα, σε ολοκληρωτικές 
μεθόδους κρατικής διοίκησης και σε απηνή διωγμό της θρησκείας και 
γενικότερα της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. 
 Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης είδαμε να κυριαρχεί στην 
παγκόσμια σκηνή μια μόνο υπερδύναμη και ο πρόεδρός της δίκαια 
ονομάστηκε πλανητάρχης. 
 Οι ΗΠΑ αποτελούν σήμερα το ισχυρό κράτος με μια φοβερή 
υπεροπλία σε όλα τα σύγχρονα μέσα καταστροφής, με έλεγχο των 
συστημάτων πληροφόρησης, με άμεσα ή έμμεσο έλεγχο των 
περισσοτέρων κρατών και των οικονομιών τους δια μέσου 
πολυεθνικών εταιριών και πολιτικών επιρροών, αλλά και άλλου 
είδους «ανθρωπιστικών» πιέσεων, μόνο φυσικά όταν τα «ειδικά 
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συμφέροντά τους» το απαιτούν. Παράδειγμα οι Κούρδοι της Τουρκίας 
και οι Κούρδοι του Ιράκ. Όταν εξολοθρεύονται από τους Τούρκους 
είναι τρομοκράτες, ενώ όταν τους σκοτώνει ο Σαντάμ Χουσεΐν τότε 
πρόκειται για δολοφονίες αθώων. 
 Σήμερα, λοιπόν, με μια υπερδύναμη στον πλανήτη, η 
παγκοσμιοποίηση των αγορών θα επιφέρει αναπότρεπτα και την 
παγκοσμιοποίηση των κοινωνικών και πολιτικών δομών και θεσμών, 
με αντιγραφή του τρόπου ζωής της αμερικανικής κοινωνίας. ∆ίκαια, 
συνεπώς, ο μεγάλος ευρωπαϊστής Ζακ Ατταλί επισημαίνει προς τις 
δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι η παγκοσμιοποίηση είναι 
ταυτόσημη με την αμερικανοποίηση. 
 Σε σχετικά πρόσφατη διάλεξη Ιταλού καθηγητή και ένθερμου 
υποστηρικτή της παγκοσμιοποίησης, στο ιταλικό ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης, έθεσα το ερώτημα για τις υφιστάμενες δυνατότητες 
της Ευρώπης να περιφρουρήσει την πολιτιστική της κληρονομιά. Με 
λίγα λόγια, ποιος είναι ο τρόπος για να διασώσουμε τις αξίες που 
κληρονομήσαμε από τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, το Βιργίλιο, το 
Θερβάντες, το Ζαν Ζακ Ρουσώ ή τα ιστορικά πρότυπα γενεών όπως 
π.χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Γαριβάλδης, ο Κρόμβελ ή οι πολιτικοί 
άνδρες της Γαλλικής Επανάστασης; Μήπως, συγκρίνοντας το 
σημερινό πολιτικό επίπεδο του μέσου Αμερικανού πολίτη, θα πρέπει 
πλέον να αφομοιώσουμε και να εξιδανικεύσουμε τα πρότυπά τους 
τύπου Μπούφαλο Μπιλ ή Τζέσε Τζέιμς; 
 Η απάντηση ήταν υπερβολικά θεωρητική αλλά στο τέλος 
έβγαινε ένα μόνο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ναι μεν υπάρχει πάντα 
ένας τέτοιος κίνδυνος, αλλά οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να 
«επαγρυπνούν» για να σώσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Θα 
πρέπει, δηλαδή, να κάνουν έναν αγώνα χαρακωμάτων για να 
σώσουν το θησαυρό τους. Η ιστορία όμως μας διδάσκει πως όσοι 
επιλέγουν αυτό το είδος του αγώνα σπανίως είναι οι κερδισμένοι. Με 
σακιά άμμου δεν μπορείς να αναχαιτίσεις ένα ορμητικό ποτάμι που 
παρασύρει τα πάντα στο διάβα του. 
 Οι διαδηλώσεις στο Σηάτλ των ΗΠΑ, στο Νταβός της Ελβετίας 
και το αντισυνέδριο στο πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, έδειξαν πως ο 
κόσμος άρχισε να αφυπνίζεται και να ανησυχεί από τον 
οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης. Όμως, ένας τέτοιος αγώνας 
είναι εξαιρετικά δύσκολος και άνισος, αν ληφθεί υπόψη ότι οι ηγέτες 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων παίρνουν αυθαίρετες αποφάσεις 
ελέγχοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πείθοντας τις μεγάλες 
λαϊκές μάζες με μια σύγχρονη «κρατικοδίαιτη και προνομιούχα 
προοδευτική διανόηση». Οι άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης 
έχουν το καθήκον να υπερασπισθούν με πείσμα τις παραδοσιακές 
αξίες. Συμβαίνουν όμως ακατανόητα και παράξενα σ’ αυτό το 
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γαϊτανάκι της παγκοσμιοποίησης! Υπάρχουν πολλοί διανοητές και 
υπηρέτες του πνεύματος, συνήθως «βολεμένοι σε δημόσιες θέσεις ή 
αξιώματα διεθνών οργανισμών», οι οποίοι πριν από την κατάρρευση 
των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης ήταν δεδηλωμένοι 
μαρξιστές, ενώ σήμερα αποτελούν τους διάπυρους κήρυκες και 
προφήτες της παγκοσμιοποίησης. Τον υλιστικό και διεθνιστικό 
χαρακτήρα της κοινωνίας που ήλπιζαν να διαμορφωθεί στο πλαίσιο 
του Σοβιετικού Κράτους, ονειρεύονται να τον δουν υλοποιούμενο σε 
έναν παγκοσμιοποιημένο, πολυεθνικό και αμερικανοκρατούμενο 
κόσμο. Στη θέση της PAX SOVIETICA τοποθέτησαν την επικυριαρχία 
της PAX AMERICANA. 
 ∆εν είναι τυχαίο που κάποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί, οι οποίοι 
αναδείχθηκαν με την προοδευτική και πολλές φορές την 
επαναστατική τους ιδεολογία, όπως ο Κον Μπέντιτ, ο Ντ’ Αλέμα, ο 
Γιόσκαρ Φίσερ ή Τόνι Μπλερ, στήριξαν τον «ανθρωπιστικό πόλεμο» 
της Γιουγκοσλαβίας (τώρα δήθεν κραυγάζουν για τους κινδύνους του 
απεμπλουτισμένου ουρανίου!), ενώ και άλλοι πολλοί αποδείχθηκαν 
«τσιράκια» της αμερικανικής πολιτικής. Προσωπικά δεν έχουμε καμιά 
εμπάθεια ή αποστροφή για τους Αμερικανούς και τους πολιτικούς 
των ΗΠΑ. Φροντίζουν τα συμφέροντα της πατρίδας τους και καλά 
κάνουν για να διατηρήσουν την παντοδυναμία τους από άλλες 
δυνάμεις που ενδεχόμενα να εμφανισθούν στο μέλλον (π.χ. Κίνα, 
Ινδία, Ρωσία). Η «Νέα Τάξη» όμως που προσπαθούν να επιβάλλουν 
στην Ευρώπη (και σ’ όλο φυσικά τον κόσμο) για να επιτύχουν την 
παγκοσμιοποίηση, θίγει ζωτικά συμφέροντα και παραδοσιακές αξίες 
των Ευρωπαίων. 
 Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω στη Γαλλική Τηλεόραση 
αρκετές ομιλίες του δεξιού Προέδρου Σιράκ και του σοσιαλιστή 
Πρωθυπουργού Ζοσπέν, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του 
Κοσσόβου και της Σερβίας. 
 Θα νόμιζε κανείς ότι τους λόγους τους εκφωνούσε ο 
Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ η Γαλλική Τηλεόραση αποσιωπούσε 
τραγικά γεγονότα τα οποία για μας στην Ελλάδα, ήταν μια καθημερινή 
πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των 
περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Πλύση εγκεφάλου γκεμπελικού 
τύπου, την οποία μόνο η σημερινή παγκοσμιοποιημένη, δομή των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσε να επιτύχει σε μια πλήρως 
δημοκρατική και φιλελεύθερη κοινωνία. Θα τρίζουν χωρίς αμφιβολία 
τα κόκαλα του μακαρίτη στρατηγού Ντε Γκολ για τα «απολειφάδια» 
που κυβερνούν σήμερα την Ευρώπη!  
 Η παγκοσμιοποίηση φέρνει ένα είδος παγκόσμιας αλλά και σε 
εθνικό επίπεδο κρατικής αυθαιρεσίας. Οι δομές και λειτουργίες των 
φορέων εξουσίας υποτάσσονται μόνο στα συμφέροντα των 
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ανθρώπων που την υπηρετούν, αρχίζοντας από τον απλό 
συνδικαλιστή και φθάνοντας ως τον πρόεδρο ενός κρατικού 
οργανισμού ή τα στελέχη ενός υπουργείου. Ο απλός πολίτης είναι 
ανήμπορος να περιφρουρήσει την οικογένειά του, τη ζωή του, τα 
συμφέροντά του ή τις αξίες στις οποίες πιστεύει. Οι ασήμαντες, 
φαινομενικά, αλλαγές τρώνε τα θεμέλια κάποιων παραδοσιακών 
αξιών, σιγά – σιγά, όπως το κύμα τη βάση του βράχου. Ο 
καταναλωτισμός και ο καπιταλιστικός υλισμός (ο μαρξιστικός 
απεβίωσε!) παρασύρουν τα άτομα σ’ έναν ολισθηρό κατήφορο, με 
συνέπειες ανυπολόγιστες, οι οποίες όμως θα φανούν μετά από 
δεκαετίες. Όλα γίνονται στο όνομα της ευμάρειας, του ανθρωπισμού, 
της ελευθερίας, της ισότητας, των προοδευτικών ιδεών. Θλιβερό 
κατάντημα μιας αποσυντιθέμενης από την υπογεννητικότητα 
κοινωνίας, η οποία χαροπαλεύει σε χρηματιστηριακές χίμαιρες ή 
προσπαθεί μέσα από τα φώτα της τηλεόρασης να λύσει σοβαρά 
προβλήματα υγείας ή διοικητικής αυθαιρεσίας που αντιμετωπίζει ο 
ανώνυμος πολίτης, χωρίς να βλέπει τη λάβα του ηφαιστείου που 
γλύφει ήδη τα πόδια της. 
 Μπροστά σ’ αυτόν τον κόσμο που αλλάζει πολιτιστικά προς το 
χειρότερο (και όσοι αντιστέκονται στην αλλοτρίωση αποκαλούνται 
«αναχρονιστικοί»!), οι πολίτες έχουν υποχρέωση να παλέψουν για να 
σώσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, αλλά και να αντιπαρατα-
χθούν για να περιφρουρήσουν τα συμφέροντά τους από την ήδη 
παγκοσμιοποιημένη αυθαιρεσία. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι θεσμοί 
τους οποίους  η εμπορευματοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη 
ασυδοσία δεν μπορεί ν’ αγνοήσει και να υπερκεράσει, γιατί αποτε-
λούν βασικά συστατικά του δημοκρατικού και φιλελεύθερου κράτους 
στα οποία στηρίζεται όλη η φιλοσοφία (υπάρχει ποταπή φιλοσοφία;) 
της παγκόσμιας αγοράς. 
 Θα πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για μια κοινωνία ανοχής και 
ειρήνης, χωρίς σοβινισμούς και ρατσιστικές αντιλήψεις, αλλά με 
στόχο να διατηρήσουμε τη σημερινή ομοιογενή δομή της. Μια 
κοινωνία Ελλήνων, την οποία δε θα μπορεί ο οποιοσδήποτε Κλίντον, 
Μπλερ ή Σιράκ να διαλύσει σε αμέτρητα κομμάτια, επικαλούμενος (σε 
πενήντα ίσως χρόνια) κάποιο κομμένο στα μέτρα του «δίκαιο των 
μειονοτήτων». Και φυσικά, ο καθένας χωριστά, θα πρέπει να 
επιζητήσει με πείσμα τα δικαιώματα που του προσφέρει απλόχερα η 
σημερινή δημοκρατική κοινωνία της Ενωμένης Ευρώπης και όχι να 
αντιμετωπίζει την αυθαιρεσία, την αλαζονεία και την κρατική 
διαφθορά με την παθητική συμπεριφορά και τις τακτικές του 
παρελθόντος.  
 Τον αποχαυνωμένο υλισμό και την ασυδοσία, που 
γιγαντώνονται από την εκμετάλλευση ζωτικών αναγκών του πολίτη 
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(όπως π.χ. ασθένειες, φορολογία, πολεοδομικές διατυπώσεις κ.α.) 
από διεφθαρμένους μηχανισμούς εξουσίας, θα πρέπει να τους 
αντιπαλέψουμε με το νόμο και την αυστηρή συνέπεια του ήθους. 
Ευτυχώς, σήμερα, και η εθνική, αλλά και η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
προσφέρουν ανεξάρτητους θεσμούς προστασίας. Σ’ αυτά τα θεσμικά 
όργανα και κυρίως στη ∆ικαιοσύνη, θα πρέπει να προσφεύγει ο 
αδικημένος πολίτης, χωρίς επιείκεια για κάθε αυθαιρεσία, 
βαρβαρότητα, παράνομο χρηματισμό κ.α. από όργανα κρατικής 
εξουσίας. Μόνο έτσι θα συμπορευτούμε με όσους προσπαθούν να 
ανακόψουν τη νέα υλιστική λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης, της 
υπερκατανάλωσης και της εμπορευματοποίησης των πάντων, με τα 
οποία διαμορφώνεται ο σύγχρονος «Άνθρωπος – Μηχανή», χωρίς 
ψυχή, χωρίς συναισθήματα. Οι άνθρωποι του πνεύματος, από τον 
απλό συγγραφέα και ως το φτασμένο δημοσιογράφο ή το φιλόσοφο 
και στοχαστή, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τους οραματισμούς 
τους με γνώμονα την κοινωνία και το κράτος που θα παραδώσουν 
στα παιδιά τους. Θα ήταν κρίμα αυτά τα παιδιά, από σιχαμάρα, να 
φτύσουν κάποτε τους τάφους των γονιών τους. 
 
 
Φεβρ. 2001
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Η περίεργη συμπεριφορά  του         
Γάλλου  προέδρου  σε  βάρος 
της  χώρας μας  
 
∆ιαμορφώνεται στην Ευρώπη μια επικίνδυνη κατάστα-
ση – ∆ιαγράφονται σοβαροί κίνδυνοι 
  
 Στις εξελίξεις που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό στο διεθνή χώρο, 
αναφέρεται ο αναγνώστης μας κ. Σωκρ. Σίσκος, κάτοικος Θεσσαλονίκης. Οι 
παρατηρήσεις του είναι ορθότατες και τα συμπεράσματά του ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. 
 Για τον λόγο αυτό, η διεύθυνση της «Μακεδονίας» έκρινε σκόπιμο να 
δημοσιευθεί η επιστολή, η οποία έχει ως εξής: 
 
 «Με την ευκαιρία της φετινής επετείου της Γαλλικής 
Επανάστασης, ενός τόσο σημαντικού σταθμού για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα, βρίσκομαι στη θέση να κάνω κάποιες δυσάρεστες 
σκέψεις για τον σημερινό ρόλο της γαλλικής πολιτικής στην 
ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτιστική σκηνή. 
 Μιλώ για δυσάρεστες σκέψεις, γιατί, από την παιδική μου 
ηλικία, ήμουν συνεπαρμένος από τα μηνύματα του νεότερου γαλλικού 
διαφωτισμού, γεγονός που με ώθησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου 
με μία, ας μου επιτραπεί να πω, συμπληρωματική γαλλική παιδεία. 
Από μικρός άρχισα να μαθαίνω τη γαλλική γλώσσα, είχα μια 
πολύμηνη μετεκπαίδευση στο Παρίσι, επισκέφθηκα αρκετές φορές τη 
Γαλλία, διαβάζω γαλλικές εφημερίδες,  βλέπω γαλλική τηλεόραση και 
γενικά είμαι ένας από τους πολλούς Έλληνες που έχουν έντονη τη 
γαλλική πολιτιστική επιρροή στην καθημερινή τους ζωή. 
 Τα τελευταία χρόνια βλέπω κάποιες αλλαγές στη Γαλλία, που 
αρχίζουν να με προβληματίζουν. Σήμερα, αυτές οι αλλαγές άρχισαν 
να εμφανίζονται με κυνικό τρόπο κάτω από ένα πέπλο μιας 
ρεαλπολιτίκ (ο όρος θυμίζει λίγο από Βίσμαρκ και Χίτλερ). Άραγε, 
μόνο τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ώθησαν ένα κράτος, που 
παλαιότερα αποτελούσε τον φάρο της πολιτιστικής Ευρώπης, να 
καταντήσει σήμερα συνεργός και ουραγός των γερμανικών 
οραμάτων; Ή μήπως κρύβεται η πολιτιστική σήψη, η οποία θα 
υποτάξει στο μέλλον την Ευρώπη σε ρωμαλέες πολιτικοθρησκευτικές 
δυνάμεις, που διεισδύουν μεθοδικά και αλλοιώνουν την ευρωπαϊκή 
φυσιογνωμία της ηπείρου μας; 
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 Από το αιματηρό παιχνίδι στην πρώην Γιουγκοσλαβία (για τους 
ποταμούς αίματος δεν φταίνε οι καημένοι οι Γερμανοί, ούτε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι “αιμοσταγείς” Σέρβοι), φθάσαμε στην 
επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών και στους ύμνους του κ.  Σιράκ 
“για τον ανεκτίμητο εταίρο της Ευρώπης, την Τουρκία”. Πού είναι, 
λοιπόν, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι οι εκκλήσεις της κας 
Μιτεράν για να σταματήσει η γενοκτονία των Κούρδων από τον 
τουρκικό στρατό στις “ασφαλείς περιοχές του ΟΗΕ” στο βόρειο Ιράκ; 
Τι γίνεται με την κατοχή της Κύπρου, τις απειλές της Τουρκίας 
εναντίον της Ελλάδος αν “τολμήσει” να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο; 
Πού είναι τα οράματα του Σουμάν και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη;     
 Αλλά και το άλλο! Η καημενούλα η “Μακεδονία”, που 
βασανίζεται από την Ελλάδα… ∆εν είναι η FYROM, όπως 
προσωρινά την ονόμασε ο ΟΗΕ; Ο κ. Γκλιγκόροφ είναι “φίλος” του κ. 
Σιράκ και είδαμε να πηγαίνει περίπατο το “Ελλάδα – Γαλλία – 
Συμμαχία”. Η “Μακεδονία” του κ. Σιράκ είναι ο “αξιολύπητος 
απόκληρος της Ευρώπης!”, τον οποίο ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να 
σώσει από τους άδικους και ανάλγητους Έλληνες. 
 Οι Γάλλοι αγαπούν την πατρίδα τους. Αν έβγαινε ξαφνικά 
κάποιος Τίτο και σε συνεννόηση με κάποιον Στάλιν, μετατόπιζαν 
ιστορικά τη Σιτέ του Παρισιού (την καρδιά της γαλλικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς) στη… Νυρεμβέργη, για να δοθούν προσχήματα σε 
φανατικούς Γερμανούς εθνικιστές να “πλάσσουν” ευφάνταστα 
σενάρια για επαναπροσδιορισμό των γαλλογερμανικών συνόρων, 
τότε είμαι βέβαιος πως θα μιλούσαν για πλαστογράφηση της 
ευρωπαϊκής ιστορίας. Τώρα που ο Σιράκ ονομάζει “Μακεδονία” ένα 
κρατίδιο που δεν είναι… Μακεδονία, όλα είναι φυσιολογικά. Τα οχτώ 
δέκατα της πραγματικής (αρχαίας) Μακεδονίας είναι σήμερα τμήμα 
του ελληνικού κράτους. Αποτελεί μια ελληνική περιοχή με 
περισσότερο πληθυσμό από την πλαστογραφημένη Μακεδονία του κ. 
Γκλιγκόροφ. Να, λοιπόν, γιατί ο πρόεδρος (με πολύ μικρό πι) Σιράκ 
θα μείνει ηγέτης που συνέργησε στην πλαστογράφηση της 
ευρωπαϊκής ιστορίας, που μας ξάφνιασε βγάζοντας τη μάσκα του για 
να δούμε ένα πρόσωπο Ούνου στις Κάννες, που ορθά κοφτά μας 
έδωσε να καταλάβουμε – μιλώντας στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο – ότι 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ύμνησε η Γαλλική Επανάσταση κι 
έγιναν παγκόσμια υποθήκη, δεν έχουν αξία μπροστά στην 
καταναλωτική αγορά των “εξήντα εκατομμυρίων Τούρκων και των 
240 εκατομμυρίων τουρκόφωνων της Ασίας”!   
 Ακόμα δημιούργησε ένα νέο είδος υστερίας για τους 
πυρηνικούς εξοπλισμούς και γενικά εμφάνισε έναν αλαζόνα “νέο 
Ναπολέοντα”, του οποίου όμως, ούτε το ανάστημα, αλλά ούτε και την 
“φαιά ουσία” διαθέτει, ώστε να επιχειρήσει να διαφοροποιήσει όλο το 
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γαλλικό πολιτιστικό παρελθόν. ∆εν είναι χαρακτηριστικό σημάδι της 
προσωπικότητας του Γάλλου προέδρου η πρότασή του για 
ανακατάληψη της Σρεμπρένιτσα με “επίθεση των κυανοκράνων 
εναντίον των Σερβοβόσνιων”; Το ότι αυτή η πρόταση απορρίφθηκε 
ασυζητητί από όλους (ακόμα και από τα αμερικανικά και γερμανικά 
“γεράκια”) δείχνει σε ποια επικίνδυνα χέρια έχει πέσει ο άλλοτε 
πολιτιστικός φάρος της Ευρώπης, δηλαδή η Γαλλία. 
 Ευτυχώς, πριν από λίγες μέρες, είχαμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε και να γοητευθούμε από την παρουσία της υπέροχης 
αυτής Γαλλίδας, της Ζακλίν ντε Ρομιγί. Μας απέσπασε για λίγο από 
την  αραχνιασμένη πολιτική και τις εμπάθειες του κ. Σιράκ και των 
“συν αυτώ”. Μας θύμισε για λίγο τη Γαλλία του Ρουσώ, του ∆αντών, 
του Μπαλζάκ, του Ουγκώ… Ας μου επιτραπεί να πω και του τέως 
προέδρου κ. Μιτεράν, γιατί αυτό ο άνθρωπος, που επί 14 χρόνια 
υπηρέτησε τη Γαλλία, υπήρξε ένας μεγάλος ηγέτης και πνευματικός 
άνθρωπος… Και ξαφνικά, τώρα, ήρθε ο αντικαταστάτης του, που 
αναστάτωσε και προβλημάτισε, σε λίγες βδομάδες, όλο τον κόσμο.»  
 
 
Ιούλης 1995  
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Μνήμες θυσίας και  
οράματα ελπίδας 

 
Ο Οκτώβρης του 1912 και του 1940 
 
 Η Ελληνική Ιστορία είναι γεμάτη από σελίδες ηρωισμών κα 
αυτοθυσίας. Μεγάλα συγκλονιστικά γεγονότα, τα οποία άλλαξαν το 
ριζικό αυτού του λαού, διαμόρφωναν κάθε φορά και μια νέα Ιστορική 
πραγματικότητα, που επηρέαζε αναπόφευκτα και τον υπόλοιπο 
κόσμο. Ένας Μαραθώνας, μια Σαλαμίνα, οι Θερμοπύλες του 
Λεωνίδα, οι εποποιίες με το Μεγαλέξανδρο στην Ασία, ήταν ιστορικά 
γεγονότα με σημασία που ξεπερνούσε τα μικρά σύνορα της Ελλάδας. 
 ∆εν θά‘ναι υπερβολή να λεχθεί πως απ’ τα νεότερα γεγονότα 
της ελληνικής Ιστορίας, που είχαν γενικότερες επιδράσεις στο 
Βαλκανικό αλλά και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, δύο είναι οι 
νικηφόρες ιστορικές στιγμές, που σημάδεψαν τη μοίρα του λαού μας. 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας 
Ελλάδας και η 28η Οκτωβρίου 1940, που γιορτάζονται σήμερα σε μία, 
σε ενιαία εθνική γιορτή. 
 Την 26η Οκτωβρίου 1912 ο ελληνικός στρατός μπήκε νικητής 
στην πόλη του μυροβλύτη οσιομάρτυρα, μετά από μια θυελλώδη 
προέλαση. Ήταν η μέρα της γιορτής του Αγίου ∆ημητρίου και αυτή η 
σύμπτωση έδωσε συμβολικές διαστάσεις στην απελευθέρωση της 
πόλης μετά από σκλαβιά μισής περίπου χιλιετηρίδας. 
 ∆εν θα επιμείνω στις χιλιοειπωμένες λεπτομέρειες των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και στον τιτάνιο αγώνα για να 
υπερφαλαγγιστούν ισχυρές τουρκικές αμυντικές θέσεις και να 
μπορέσει έτσι ο στρατός μας να προωθηθεί σε περισσότερες 
αλύτρωτες μέχρι τότε, ελληνικές περιοχές του Βορειοελλαδικού 
χώρου. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Το Σαραντάπορο, την 
κατάληψη των απόρθητων οχυρών των Ιωαννίνων ή τις μάχες στα 
υψώματα του Λαχανά; Αγώνες σώμα με σώμα. Σκληροτράχηλοι 
εύζωνοι πολεμούν όρθιοι. Ιαχές νίκης δονούν τους λόφους και τα 
λαγκάδια. Ήταν στ’ αλήθεια ένας άθλος που δύσκολα μπορεί ν’ 
αποδοθεί με λέξεις. Οι νεκροί ήταν πολλοί και μεταξύ τους το άνθος 
απ’ τους γενναίους αξιωματικούς που καθοδηγούσαν με τόλμη τόσο 
άξιους κι αντρειωμένους στρατιώτες. 
 Είναι μια ευκαιρία σήμερα ν’ αναλογισθούμε το τι χρωστάμε σ’ 
αυτούς τους ήρωες που αψηφώντας τις σφαίρες, έτρεχαν αιμόφυρτοι, 
πεινασμένοι, διψασμένοι, ρακένδυτοι, αντιμέτωποι κάθε φορά με το 
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θάνατο, για να φτάσουν πρώτοι και ν’ απελευθερώσουν, μια αλη-
σμόνητη 26η Οκτωβρίου, τη Βορειοελλαδική πρωτεύουσα. Ήταν στ’ 
αλήθεια ένας συγκλονιστικός δρόμος ταχύτητας και θανάτου, που 
όμοιό του σπάνια βρίσκουμε στην παγκόσμια Ιστορία. 
 Οι Έλληνες του 1912 ήταν μια ανεπανάληπτη γενιά, που 
διπλασίασε σχεδόν την Ελλάδα, με την απελευθέρωση περιοχών, 
που ήταν ζωτικές για την ενοποίηση και επιβίωση του έθνους. 
 Το άλλο ιστορικό γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα, είναι η 
ηρωική αντίσταση του λαού μας στη διττή φασιστική εισβολή του 
Μουσολίνι και του Χίτλερ. 
 Ο κόσμος έμεινε κατάπληκτος όταν την 28η Οκτωβρίου 1940 
παρέστη μάρτυρας μιας τιτανομαχίας στα βουνά της Πίνδου. Η 
σθεναρή αντίσταση των μαχητών μας τις πρώτες κρίσιμες ώρες του 
πολέμου και στη συνέχεια η επίθεσή τους στις βάσεις εξόρμησης των 
επιτιθεμένων, θέρμανε τις ελπίδες του τρομοκρατημένου μέχρι τότε, 
από τις επιτυχίες του Άξονα, κόσμου κι αναπτέρωσε το ηθικό όλων 
εκείνων που αγωνίζονταν για τη συντριβή του φασισμού και του 
ναζισμού. 
 Πριν παρακολουθήσουμε, με μια γρήγορη ματιά, τους ηρωικούς 
φαντάρους μας στην ορμητική επέλασή τους στα χιονισμένα κι 
απόκρημνα βουνά της Βορείου Ηπείρου, ας ρίξουμε ένα βλέμμα σε 
ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν απ’ την έναρξη του πολέμου. 
 Η επίθεση των ορδών του Μουσολίνι κατά της Ελλάδας είχε 
εκδηλωθεί μετά από μακρές διπλωματικές και στρατιωτικές 
προετοιμασίες. Η Ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπιζε συνεχώς άμεσες 
και έμμεσες προκλήσεις, τις οποίες προσπαθούσε να διευθετήσει με 
μια τακτική συνεχών υποχωρήσεων και με την επίδειξη μιας πολιτικής 
καλής θέλησης. 
 Η πολιτική γραμμή της τότε κυβέρνησης βασιζόταν στην 
τήρηση μιας απόλυτης ουδετερότητας μεταξύ των αντιμαχομένων 
δυνάμεων, δηλαδή των συμμάχων και του Άξονα. Η γραμμή αυτή 
τηρήθηκε απαρέγκλιτα μέχρι την 28η Οκτωβρίου, γεγονός το οποίο 
αναγνωρίζεται σήμερα από την πλειονότητα και αυτών ακόμα των 
Ιταλών Ιστορικών. Εντούτοις, στους μήνες που προηγήθηκαν πριν 
αρχίσουν οι πολεμικές συγκρούσεις, η Ιταλική κυβέρνηση 
επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας έντασης στις σχέσεις 
των δύο χωρών, για να δικαιολογήσει έτσι τις προετοιμασίες της στον 
πόλεμο, κατηγορούσε συνεχώς την Ελλάδα για εχθρικές ενέργειες σε 
βάρος του Άξονα. Άλλοτε επέδιδε διπλωματικές διαμαρτυρίες για τη 
δήθεν εμφάνιση Αγγλικών πολεμικών σκαφών στη Μήλο, άλλοτε για 
την απόκρυψη συμμαχικών υποβρυχίων στα Ιόνια Νησιά και στην 
Κρήτη κι άλλοτε για βοήθεια που παρασχέθηκε κρυφά σε 
καταδιωκόμενα εχθρικά προς τον Άξονα πλοία. Η καταβύθιση του 
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Ιταλικού θωρηκτού «Κολεόνι» από Βρετανικό καταδρομικό, που 
εμφανίστηκε αιφνίδια από μικρό κολπίσκο της Κρήτης στην 
κρισιμότερη στιγμή μιας Αγγλοϊταλικής ναυμαχίας, χρησιμοποιήθηκε 
από τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Τσιάνο, σαν τεκμήριο της 
παρεχόμενης από την Ελλάδα βοήθειας προς τους συμμάχους. 
Εντούτοις, αν και αναγνωρίσθηκε ότι ένα ουδέτερο κράτος με τη 
φυσική διαμόρφωση των ακτών της Ελλάδας είναι ανθρωπίνως 
αδύνατο να ασκεί απόλυτο έλεγχο των παράκτιων περιοχών του 
ηπειρωτικού εδάφους και των νησιών του, αν και οι επιτόπιες έρευνες 
της διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα δεν επιβεβαίωσαν καμιά 
υποψία, το Ιταλικό προπαγανδιστικό πρακτορείο «Στέφανι» δεν 
έπαψε να κατηγορεί την Ελλάδα, ότι συμπράττει με τις εχθρικές προς 
την Ιταλία ευρωπαϊκές δυνάμεις.       
 Η διαστρέβλωση των γεγονότων από τον ελεγχόμενο ιταλικό 
τύπο, με επικεφαλής το όργανο του φασιστικού κόμματος «Τζιορνάλε 
ντ’ Ιτάλια», υπήρξε συνεχής και συστηματική. Παράδειγμα αποτελεί η 
ηρωοποίηση ενός Μωαμεθανού ληστή ονόματι Νταούτ Χότζα. Όταν 
ανακαλύφθηκε το ακέφαλο πτώμα του σε κάποια περιοχή της 
Ηπείρου, ο ελεγχόμενος ιταλικός τύπος αναστάτωσε την Ιταλία με τις 
περιγραφές του. Τα ψεύδη συνεχίστηκαν κι όταν ακόμα η ελληνική 
κυβέρνηση απέδειξε ότι ο ηρωοποιηθείς από τους Ιταλούς 
μωαμεθανός ήταν ένας κοινός εγκληματίας που δολοφόνησε τέσσερις 
μωαμεθανούς και δικάστηκε από ελληνικό δικαστήριο για κλοπές, 
βιασμούς και ληστείες μετά φόνου. Εκτός αυτού, η Ελληνική 
Αστυνομία είχε συλλάβει τους δύο μωαμεθανούς δολοφόνους του 
Νταούτ Χότζα, οι οποίοι ομολόγησαν ότι είχαν προβεί στην πράξη 
τους για λόγους εκδίκησης. 
 Η φασιστική προπαγάνδα για τη δολοφονία του Νταούτ Χότζα 
είχε κατασκευάσει ένα μύθο περί αλυτρώτων Αλβανών, για να τον 
αντιπαραβάλει στα περί Βορείου Ηπείρου αιτήματα των Ελλήνων. 
Πολλοί Ιταλοί πίστεψαν σ’ αυτό το μύθο. Όταν όμως αργότερα, σαν 
επιτιθέμενοι, είδαν τον άμαχο πληθυσμό της Ηπείρου και Βορείου 
Ηπείρου ν’ αγωνίζεται μαζί με τους φαντάρους μας στις πρώτες 
γραμμές του μετώπου, έμειναν κατάπληκτοι αλλά και περιδεείς. Η 
αγωνία των Ιταλών μεγάλωνε όταν, με τη νικηφόρα προέλαση των 
ελληνικών στρατευμάτων, αντίκρισαν τα παραληρήματα του 
Βορειοηπειρωτικού λαού. Ο στρατηγός Νάσσι, διοικητής του 
σώματος των Αλπίνων, σε ραδιομήνυμά του ανάφερε μεταξύ άλλων 
στους ανωτέρους του και τα εξής: «Είκοσι θάνατοι από ψύξη κι 
αρκετές δεκάδες με κρυοπαγήματα συνετέλεσαν να μειώσουν το 
σθένος αυτών των ανθρώπων. Το αντίθετο συμβαίνει με τον 
επιτιθέμενο (δηλαδή με τους Έλληνες). Το περιβάλλον γύρω του ήταν 
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ευνοϊκό. Κάθε σπίτι αποτελούσε γι’ αυτόν καταφύγιο, κάθε κάτοικος 
του βουνού ήταν πρόθυμος να του δείξει το δρόμο».  
 Από τη μαρτυρία συνεπώς του Ιταλού στρατηγού αποδείχνεται 
η πλήρης συμπαράσταση των Βορειοηπειρωτών στον μαχόμενο 
Ελληνικό στρατό. Κι ο Ιταλός ιστορικός συγγραφέας και 
δημοσιογράφος Μάριο Τσέρβι, απ’ το βιβλίο του οποίου αντλήσαμε 
αξιόλογα στοιχεία, βασιζόμενος στην παραπάνω ομολογία του 
Νάσσι, αναρωτιέται με ειρωνεία και πικρόχολη διάθεση: «∆εν 
βρισκόμαστε λοιπόν σε Αλβανικό έδαφος όπου οι αξιαγάπητοι και 
αγαθοί Αλβανοί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γιακομόνι (δηλαδή 
του Ιταλού τοποτηρητή της Αλβανίας) ανυπομονούν να 
συνεργαστούν με τον Ιταλικό στρατό;». 
 Εκτός από τους προπαγανδιστικούς μύθους τύπου Νταούτ 
Χότζα, οι Ιταλικές προκλήσεις είχαν επεκταθεί και σε ενέργειες που 
αποσκοπούσαν στην αύξηση της ήδη τεταμένης ατμόσφαιρας στις 
ελληνοϊταλικές σχέσεις. Ο τορπιλισμός του καταδρομικού «Έλλη» στο 
λιμάνι της Τήνου επέφερε μια γενική κατακραυγή σ’ ολόκληρο τον 
κόσμο. Όταν από τα θραύσματα διαπιστώθηκε ότι η τορπίλη ήταν 
Ιταλική και ότι κατασκευάσθηκε στο εργοστάσιο του Φιούμε, η ιταλική 
κυβέρνηση αντέταξε το επιχείρημα ότι από το εργοστάσιο αυτό είχε 
παλαιότερα πουληθεί πολεμικό υλικό στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν 
συνεπώς ευλογοφανής η εκδοχή του τορπιλισμού της «Έλλης» 
αθέλητα ή εσκεμμένα από Αγγλικό υποβρύχιο. Η αλήθεια για την 
«Έλλη» έγινε γνωστή το 1960, όταν δημοσιεύτηκαν σε ιταλική 
εβδομαδιαία εφημερίδα τα απομνημονεύματα του κυβερνήτη των 
∆ωδεκανήσων, ονόματι Ντε Βέκκι. Ο Ιταλός αξιωματούχος ομολό-
γησε ότι το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε από το ιταλικό υποβρύχιο 
«Ντελφίνο» με προφορική διαταγή προς τον πλοίαρχό του Αϊκάρντι. 
 Αλλά δεν ήταν μόνο αυτές οι προκλητικές ενέργειες της 
φασιστικής ιταλικής κυβέρνησης για να δημιουργήσει την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα, για την κήρυξη του πολέμου. Οι βομβαρδισμοί 
ελληνικών πλοίων από ιταλικά αεροπλάνα, που χαρακτηρίζονταν 
άγνωστα, οι προκλήσεις του ιταλικού ραδιοφώνου και του τύπου και η 
προσβλητική συμπεριφορά των Ιταλών προς τους διπλωμάτες μας 
στη Ρώμη, αποτελούσαν μια συνεχή εστία εντάσεων στις 
ελληνοϊταλικές σχέσεις.  
 Από ελληνικής πλευράς τηρούνταν, όπως τονίσαμε ήδη, μια 
ψύχραιμη αλλά και προπαρασκευαστική στάση, για την αντιμετώπιση  
της κατάστασης, που θα μπορούσε να διαμορφωθεί. Γινόταν κάθε 
δυνατή υποχώρηση για να μη δίνονται αφορμές για νέες προκλήσεις. 
Αυτό το γεγονός πιστοποιείται και από ιταλικής πλευράς, μετά τη 
δημοσίευση των απομνημονευμάτων του Ιταλού πρεσβευτή στην 
Αθήνα Γκράτσι, με τίτλο «Η Αρχή του Τέλους». Ο πόλεμος όμως 
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εναντίον της Ελλάδας είχε ήδη αποφασιστεί. Η κατάληψη της χώρας 
μας ήταν, για την ανώτατη πολιτική και στρατιωτική ιταλική ηγεσία, 
ένας απλός περίπατος. Ο αρχιστράτηγος των ιταλικών δυνάμεων της 
Αλβανίας Βισκόντι Πράσκα καυχιόταν πως θα καταλάμβανε την 
Ήπειρο μέσα σε 15 μέρες, τη Θεσσαλονίκη σε δύο μήνες και θα 
βάδιζε προς την Αθήνα με πέντε ή έξι μεραρχίες χωρίς αντίσταση, 
δεδομένου ότι, κατά την άποψη του Πράσκα, ο ελληνικός στρατός θα 
είχε στο μεταξύ διαλυθεί. Αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο ο 
υπερφίαλος αυτός στρατηγός προσπάθησε με παιδαριώδεις 
δικαιολογίες να αιτιολογήσει αυτή την υπεραισιοδοξία του στο βιβλίο 
του «Εγώ επετέθην εναντίον της Ελλάδος». 
 Όλοι οι Ιταλοί υπεύθυνοι μιλούσαν για στρατιωτικό περίπατο, ο 
δε Τσιάνο ετοιμαζόταν για την παρέλαση που θα πραγματοποιούσε 
στην Αθήνα, επικεφαλής τμήματος επίλεκτων Τουρκαλβανών. Ο 
Μουσολίνι μιλούσε για το «τσάκισμα των πλευρών της Ελλάδας» και 
απειλούσε πως ήρθε η ώρα για να δοθεί απάντηση στις ελληνικές 
προκλήσεις. 
 Ο πόλεμος κηρύχτηκε. Ακολούθησαν γεγονότα, που όλοι μας 
έχουμε ακούσει ή διαβάσει και για τα οποία νιώσαμε εθνική 
περηφάνια. Η επίδοση του τελεσίγραφου, ο αγώνας των ελληνικών 
προφυλακών με τον συνταγματάρχη ∆αβάκη κι άλλα πολλά 
περιστατικά του πολέμου μας είναι λίγο – πολύ γνωστά και δεν θα τα 
επαναλάβω σήμερα, σεβόμενος τον απολύτως αναγκαίο χρόνο που 
διατίθεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, για να μην κουράζεται το 
ακροατήριο. Θα ήθελα μόνο, για να ολοκληρώσω την μέχρι τώρα 
εικόνα, να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια την αισιοδοξία, που 
διακατείχε την ιταλική πλευρά πριν από την κήρυξη του πολέμου και 
την απελπισία της όταν άρχισε η ελληνική αντεπίθεση και στη 
συνέχεια η προέλαση του στρατού μας. 
 Όταν στις 15 Οκτωβρίου 1940 έγινε η συγκέντρωση των 
επιτελών του φασιστικού συμβουλίου στο Παλάτσο Βενέτσια της 
Ρώμης, για τον καθορισμό των τελικών λεπτομερειών της επίθεσης, 
επικρατούσε ένας ασυγκράτητος ενθουσιασμός και μια έκδηλη 
υπεραισιοδοξία. Ο Μουσολίνι χρησιμοποίησε μια γλώσσα που 
απόδειχνε τις βαθύτερες σκέψεις του για την έκβαση του πολέμου. 
Με στόμφο επαναλάμβανε λέξεις και εκφράσεις όπως: «Θα 
καταλάβουμε – Θα κατατροπώσουμε – Θα αιφνιδιάσουμε – Θα 
τσακίσουμε – Σκέφτηκα να προελάσουμε – Αποφάσισα να 
προσαρτήσουμε κ.λπ.», που μαρτυρούν πόσο ελάχιστα 
πληροφορημένος ήταν για την ψυχολογική προετοιμασία του 
Ελληνικού Λαού ν’ αντιταχθεί σε μια εχθρική επιθετική ενέργεια. Οι 
αναφορές του πρεσβευτή Γκράτσι, οι οποίες απέδιδαν το πραγματικό 
πολιτικό και στρατιωτικό κλίμα, που επικρατούσε στην Ελλάδα, ούτε 
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καν λήφθηκαν υπόψη στη σύσκεψη, διότι το περιβάλλον του Τσιάνο 
δεν εκτιμούσε ή ακριβέστερα δεν πολυσυμπαθούσε τον Ιταλό 
διπλωμάτη των Αθηνών. Προτίμησαν να στηριχθούν σε πληροφορίες 
αναξιόπιστων καταδοτών τους, οι οποίοι τους εμφύσησαν μια 
αδικαιολόγητη αισιοδοξία. 
 Ο αρχιστράτηγος Πράσκα ισχυρίστηκε ότι «οι Έλληνες δεν τα 
καταφέρνουν καλά στον πόλεμο», ο τοποτηρητής της Αλβανίας 
Γιακομόνι μίλησε για τον ενθουσιασμό του ηρωικού Αλβανικού λαού 
κι ο Τσιάνο για την ελληνική κοινή γνώμη, η οποία θ’ αδιαφορούσε 
τελείως για την ιταλική εισβολή. Ο ίδιος ο Ντούτσε δήλωσε με 
κομπασμό ότι θ’ απαρνιόταν την ιδιότητά του ως Ιταλού, αν κάποιος 
δίσταζε να επιτεθεί κατά της Ελλάδας. Κανένας τους δεν σκέφτηκε να 
εξετάσει την πιθανότητα μιας υποτιθέμενης έστω σοβαρής 
αντίστασης του ελληνικού στρατού. Μια τέτοια σκέψη ήταν για όλους 
τελείως παράλογη. 
 Μετά τη σύσκεψη οι Ιταλοί στρατηγοί άρχισαν μεταξύ τους έναν 
πόλεμο παρασκηνίων για το ποιος τελικά θ’ αναλάβει τη γενική 
αρχηγία των επιχειρήσεων και θα ‘χε την τύχη να προαχθεί, μετά τη 
νίκη, σε στρατάρχη. 
 Η επίθεση άρχισε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, αλλά δεν 
πέρασαν πολλά εικοσιτετράωρα και το σκηνικό του δράματος που 
άρχισε να παίζεται στο Παλάτσο Βενέτσια άλλαξε εντελώς. Οι πρώτες 
μέρες πέρασαν σε μια κατάσταση νευρικότητας, που άρχισε να 
μεταβάλλεται σε έκπληξη όταν η μεραρχία Τζούλια, η οποία 
σχημάτισε το γνωστό θύλακα μέσα στο ελληνικό έδαφος, 
αναχαιτίστηκε απ’ τον ελληνικό στρατό. 
 Ακολούθησε η υπερφαλάγγιση της Τζούλια και η τραγωδία της, 
την οποία οι Ιταλοί της εποχής εκείνης δεν μπόρεσαν να ζήσουν σ’ 
όλη της την έκταση, λόγω των παραπλανητικών ειδήσεων με τις 
οποίες αποκοίμιζε την Ιταλική κοινή γνώμη το φασιστικό πρακτορείο 
«Στέφανι». 
 Η αλήθεια άρχισε να διαδίδεται με την επιστροφή των πρώτων 
τραυματιών του πολέμου και από τις εκπομπές του Μπι Μπι Σι. Μια 
γενική κατάθλιψη ανάμεικτη με το αίσθημα της ταπείνωσης, 
καταπλάκωσε σαν ταφόπετρα τις ψυχές από τον απλό Ιταλό πολίτη 
ως το Ντούτσε του. 
 Ο ελληνικός στρατός συνέχιζε την προέλασή του σ’ όλη τη 
γραμμή του μετώπου. Η μεραρχία Τζούλια είχε εξουδετερωθεί 
εντελώς, χάνοντας 4.000 αξιωματικούς και άντρες, δηλαδή τα 4/5 της 
αρχικής δύναμής της. Μετά ήρθε η σειρά των άλλων ιταλικών 
μονάδων. Η μεραρχία Μπάρι, που επονομάστηκε χλευαστικά από 
τους επιζήσαντες παλαίμαχους της Τζούλια σαν μεραρχία «Όπου 
φύγει – φύγει», οι μεραρχίες των Κενταύρων, της Σιένα, των «Λύκων 
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της Τοσκάνης», που αποκλήθηκαν απ’ τους Ιταλούς παλαίμαχους 
του μετώπου «Λαγοί της Τοσκάνης» κι άλλες πολλές στρατιωτικές 
μονάδες αποδιοργανώθηκαν και αποδεκατίστηκαν. Η Κορυτσά, το 
Αργυρόκαστρο, η Πρεμετή, το Ελβασάν, η Χειμάρα έπεφταν μέσα σε 
μια θύελλα ενθουσιασμού και χαράς λαού και στρατού της Ελλάδας. 
 Ο Σοντού, που αντικατέστησε τον μεγαλόστομο και αλαζόνα 
Βισκόντι Πράσκα, έριξε έμμεσα την ιδέα μιας πιθανής μεσολαβητικής 
παρέμβασης των Γερμανών, για την αναστολή των εχθροπραξιών. Η 
ιδέα όμως της ταπείνωσης μπροστά στους Γερμανούς ήταν για τον 
Ντούτσε χειρότερη κι από μια πανωλεθρία στην Αλβανία. Αυτή η ιδέα 
της ταπείνωσης συγκλόνισε συθέμελα τον Ιταλό δικτάτορα, ώστε δεν 
δίστασε να κραυγάσει: «Ποτέ δεν θα ζητήσω ανακωχή από την 
Ελλάδα. Θα προτιμήσω να μπαρκάρουμε όλοι για την Αλβανία κι εκεί 
να πεθάνουμε ως τον τελευταίο υπερασπίζοντας το έδαφός μας».  
 Από την άλλη πλευρά ο γαμπρός του Μουσολίνι, ο Τσιάνο, ο 
κύριος μοχλός της ιδέας για την κατάκτηση της Ελλάδας, έλεγε στις 4 
∆εκεμβρίου παρουσία άλλων Ιταλών υπουργών: «Πριν τηλεφωνήσω 
τέτοιο πράγμα στον Ρίνμπεντροπ (δηλαδή στον ομόλογό του 
υπουργό εξωτερικών της Γερμανίας), προτιμώ να φυτέψω μια σφαίρα 
στο μυαλό μου. Μα έχουμε φτάσει λοιπόν σε τέτοια κατάντια; Έχουμε 
φτάσει στο σημείο να πετάει πίσω του το όπλο ο αξιωματικός 
πρωτύτερα απ’ τους στρατιώτες του;».   
 Αντί λοιπόν οι Ιταλοί ιθύνοντες να προχωρήσουν στην εξεύρεση 
πολιτικής λύσης, αποφάσισαν να διορίσουν τον Καμπαλλέρο σαν 
τρίτο κατά σειρά αρχιστράτηγο των Ιταλικών δυνάμεων της Αλβανίας 
και να συνεχίσουν έναν πόλεμο, που δεν μπορούσαν να κερδίσουν, 
χωρίς τη σύμπραξη των Γερμανών. Και το σπουδαιότερο, την ευθύνη 
για την αποτυχία αυτού του πολέμου οι επιτελείς του φασισμού την 
αποτίναξαν απ’ τους ώμους τους και την φόρτωσαν στην πλάτη του 
Ιταλικού λαού. 
 Ο Μουσολίνι αγανακτισμένος διαλαλούσε τώρα πως αν 
τελείωνε η θλιβερή γι’ αυτόν περιπέτεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, 
θα οργάνωνε μισθοφορικό στρατό, για να μην στηρίζεται πια στους 
Ιταλούς πολίτες, οι οποίοι, όπως έλεγε, είχαν αρχίσει να εκφυλίζονται. 
Πικρά λόγια ενός ματαιόδοξου ταπεινωμένου. Τα ίδια σχεδόν λόγια 
θα ‘λεγε λίγα χρόνια αργότερα και ο Χίτλερ για τον γερμανικό λαό, 
όταν πια βεβαιώθηκε πως έχασε τον πόλεμο. 
 Ο ελληνικός στρατός με τις νικηφόρες ιαχές του ξύπνησε τους 
πρωτεργάτες του «Χαλύβδινου Συμφώνου», δηλαδή τον Μουσολίνι 
και τον Χίτλερ, από ένα αισιόδοξο όνειρο στο οποίο βαυκαλίζονταν 
μακάρια.     
 Η νικηφόρα προέλαση του στρατού μας ανάτρεψε τη 
φυσιολογική εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κι ανάγκασε τους 
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Γερμανούς να τροποποιήσουν τα αρχικά τους σχέδια. Αυτή η 
εκτροπή από τις αρχικές προθέσεις του Άξονα, άλλαξε την πορεία της 
ιστορίας. ∆εν το λέμε αυτό εμείς, οι Έλληνες γιατί τότε δεν θα ‘χε την 
πρέπουσα αξία. Αντιγράφουμε κατά λέξη ένα απόσπασμα από το 
βιβλίο του Μάριο Τσέρβι κι αφήνουμε τον ίδιο τον Χίτλερ να κρίνει τη 
συμβολή της Ελλάδας στην υπόθεση της συμμαχικής νίκης. Όταν ο 
Χίτλερ άρχισε ν’ αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση στην οποία 
περιήλθε η Γερμανία, σ’ ένα είδος απολογίας του προς το γερμανικό 
λαό αποκάλυψε άθελά του τον πραγματικό ρόλο της Ελλάδας. Ο 
Γερμανός δικτάτορας με φωνή που έτρεμε απ’ την οργή και με 
σφιγμένες τις γροθιές του κραύγαζε ασυγκράτητος, όπως συνήθως, 
σε μια ραδιοφωνική ομιλία του: «Η απρόοπτη είσοδος της Ιταλίας 
στον πόλεμο έδωσε στους εχθρούς μας τις πρώτες νίκες και απ’ αυτό 
τη δυνατότητα στον Τσόρτσιλ να αναζωογονήσει το θάρρος των 
συμπατριωτών του και να δώσει ελπίδες στους Αγγλόφιλους όλου 
του κόσμου. Και μ’ όλο που οι Ιταλοί αντιλαμβάνονταν ότι δεν 
μπορούσαν να κρατήσουν τη θέση τους στην Αβησσυνία και στην 
Κυρηναϊκή, είχαν το θράσος να ριχτούν στην άχρηστη εκστρατεία της 
Ελλάδας χωρίς να μας συμβουλευτούν και χωρίς ούτε καν να μας 
προειδοποιήσουν. Οι επονείδιστες ήττες που υπέστησαν, 
προκάλεσαν τη χλεύη και την περιφρόνηση των Βαλκανικών Κρατών. 
 Αυτή και όχι άλλη υπήρξε η αιτία της σκλήρυνσης της στάσης 
της Γιουγκοσλαβίας και της μεταστροφής της πολιτικής της την άνοιξη 
του 1941 και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο αναγκαστήκαμε, 
αντίθετα προς όλα μας τα σχέδια, να επέμβουμε στα Βαλκάνια 
καθυστερώντας κατά τρόπο καταστροφικό την επίθεσή μας στη 
Ρωσία. Αν ο πόλεμος είχε διεξαχθεί από μόνο τη Γερμανία και όχι 
από τον Άξονα, θα ήμασταν σε θέση να χτυπήσουμε τη Ρωσία μέχρι 
τις 15 Μαΐου 1941. ∆ιπλά ενισχυμένοι από το γεγονός ότι οι δυνάμεις 
μας είχαν στο ενεργητικό τους, μόνο αποφασιστικές κι 
αναμφισβήτητες νίκες, θα μπορούσαμε να κλείσουμε την εκστρατεία 
πριν απ’ την αρχή του χειμώνα». 
 Είναι τόσο εύγλωττη αυτή η ομολογία του Χίτλερ, ώστε να 
περιττεύει κάθε άλλο σχόλιο. 
 Πέρασαν 48 χρόνια από τότε. Σχεδόν μισός αιώνας. Κι από 
κείνη την ιστορική στιγμή μας μένει το χρέος να θυμόμαστε και να 
τιμούμε μια μεγαλειώδη επέτειο σαν αυτή. Χωρίς μίσος, χωρίς 
αντεκδικήσεις, χωρίς σοβινισμούς, με στόχο μια διαρκή παγκόσμια 
ειρήνη. 
 Σήμερα το ευρωπαϊκό σκηνικό έχει αλλάξει. Ο γερμανικός 
ναζισμός κι ο ιταλικός φασισμός δεν ασκούν επιρροή σε πλατιές 
λαϊκές μάζες κι ούτε κατευθύνουν την πολιτική μεγάλων κρατών του 
κόσμου. Με την Ιταλία και τη Γερμανία όχι μόνο δεν μας χωρίζουν 
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μεγάλες διαφορές, αλλά είμαστε φίλοι, σύμμαχοι και οικονομικοί 
εταίροι σε μια κοινότητα, που οραματίζεται να μετατραπεί σε ενιαία 
πανευρωπαϊκή δύναμη. Όμως, παρά τις διαφοροποιήσεις αυτές, η 
γενναία στάση των περασμένων γενιών, που έζησαν τέτοιους 
αιματηρούς κλυδωνισμούς, θα πρέπει ν’ αποτελεί ζωντανό 
παράδειγμα για να μπορούμε ν’ αντικρίζουμε κατάματα και με 
περηφάνια τις γενιές που μας ακολουθούν.  
 Σήμερα δεν έχουμε το Σαραντάπορο, το Λαχανά ή τα βουνά της 
Πίνδου για να δείξουμε τη φιλοπατρία μας. Οι αγώνες, σκληροί κι 
αδυσώπητοι, γίνονται στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική 
παλαίστρα. Μαζί με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, αλλά και τους 
άλλους Ευρωπαίους θα προσπαθήσουμε ν’ αντιμετωπίσουμε τις 
οικονομικές προκλήσεις του μέλλοντος και να υλοποιήσουμε το 
όραμα ολοκλήρωσης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς (με τη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το τέλος του 1992), για να 
κερδηθεί μια αξιόλογη ακόμα μάχη, ένας ειρηνικός στόχος. Το όραμα 
της εύπορης κι ενωμένης Ευρώπης είναι ένα σύγχρονο ιδανικό. 
Όμως έξω απ’ αυτές τις γενικότερες επιδιώξεις, υπάρχουν ακόμα 
ιδιαίτερες στιγμές της ιστορίας αυτού του τόπου τις οποίες έχουμε 
ιερή υποχρέωση, στη μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν σε 
κακοτράχαλες κορφές, να τις σφυρηλατήσουμε μ’ όλες τις δυνάμεις 
του λαού μας, σ’ ένα πανεθνικό προσκλητήριο, χωρίς φανατισμούς, 
χωρίς πατριδοκαπηλίες και χωρίς ιδεολογικές διακρίσεις.  
 Η Ελλάδα χρειάζεται όλο το έμψυχο παραγωγικό δυναμικό της 
για να νικήσει στις ειρηνικές μάχες, αλλά και για ν’ αντιμετωπίσει 
απρόβλεπτες μελλοντικές εξελίξεις. Οι κίνδυνοι στο Αιγαίο, η 
πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας από νεομιλιταριστικά 
προπαγανδιστικά κέντρα και το πρόβλημα της Κύπρου, αποτελούν 
ευαίσθητα σημεία για την επιβίωση του έθνους. 
 Απ’ τον τρόπο που θα ενεργήσουμε θα μας κρίνουν οι 
επόμενες γενιές. Έτσι, εξετάζοντας τις εξελίξεις από ένα τέτοιο 
πρίσμα, χρειάζεται και σ’ αυτούς τους ειρηνικούς καιρούς να 
παραδειγματιζόμαστε απ’ την αυτοθυσία εκείνων. Απ’ την 
αυταπάρνηση όλων αυτών που έπεσαν για να γίνει η Ελλάδα του 
χτες, Ελλάδα του σήμερα. 
 
 
 Οκτ.1988 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Σήμερα, το άρθρο θα μπορούσε να 
συμπληρωθεί και να ξαναγραφεί. Κοντά 
στους Οκτώβρηδες της Εθνικής Αναγέννησης 
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του 1912 και 1940, θα μπορούσαμε να 
αναφερθούμε στους Οκτώβρηδες της 
Εθνικής Καταισχύνης και Υποτέλειας του 
2009 και 2010.  
 
 
 
       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 255



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 256



  

 Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

 

Ο Σωκράτης Σίσκος γεννή-         
θηκε στον Εμμανουήλ  Παπά του 
νομού Σερρών. 
      Περάτωσε τις γυμνασιακές του 
σπουδές  στις Σέρρες και αποφοίτησε 
από το Τμήμα Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

      Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι σε 
θέματα "οικονομίας των μεταφορών" 
και συνέγραψε πλήθος άρθρων και 
δυο βιβλία συγκοινωνιακού περιε-
χομένου. 
      Εργάσθηκε στους Ελληνικούς 
Σιδηροδρόμους και διετέλεσε, πριν 
από   την   παραίτησή   του   το  1992, 

προϊστάμενος  εμπορικής    εκμεταλλεύσεως   στην  Περιφερειακή ∆ι-
εύθυνση Μακεδονίας / Θράκης. 
        Υπήρξε, για οκτώ χρόνια, ειδικός σύμβουλος στην εταιρεία 
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, σε θέματα διακίνησης υγραερίων και εφαρμογής της 
νομοθεσίας περί καυσίμων. 
        Συμμετείχε, σε μελέτες της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
και ως εισηγητής, στην έρευνα για τη διακίνηση των επικίνδυνων 
φορτίων, με βάση τους κανονισμούς και τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έρευνα πραγματοποίησε (1997-1998) το 
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

∆ιετέλεσε μέλος της πρώτης Συντακτικής Επιτροπής και 
επιμελητής των οικονομικών και συγκοινωνιακών θεμάτων, στην 
εγκυκλοπαίδεια "Παιδεία" του εκδοτικού οργανισμού ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ - 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ. 
      Τα λογοτεχνικά του έργα είναι: 

 
- Ηλιαχτίδα σε ξανθά μαλλιά Θεατρικό 1962 

- Η συμμορία Μονόπρακτο 1976 

- Το στραπατσαρισμένο πορτρέτο Μυθιστόρημα 1982 
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- 0 τελευταίος βασιλιάς 
   (Α’ βραβείο "Παρνασσού" 1983) 

Θεατρικό 
 

1985 

- Οι ευνουχισμένοι ∆ιηγήματα 1987 

- Η προαγωγή Πεζογράφημα 1987 

- Η ματωμένη ολυμπιάδα Μυθιστόρημα 1988 

- Στις μέρες της Χαιρώνειας Θεατρικό 1989 

- Το συνέδριο (ή ο άλλος  Περσέας) 
    (Α' βραβείο "Παρνασσού" 1990) 
    

Μυθιστόρημα 1991 
 

- Ο Ιταλός, ο Ολλανδός και η  Μακεδο-        
   νία του Κρατερού 
     (διασκευάστηκε και σε θεατρικό)          
 

Πεζογράφημα 
 
 

1992 
 
 

- Η ταβέρνα του Κρατερού                        
   (Γ" βραβείο της Εταιρείας Ελλήνων 
      Θεατρικών Συγγραφέων,1993)  

Θεατρικό 
 
 

1994 
 

- Οράματα, (Μέρος Α )  Πεζογράφημα 1993 

- Οι φίλοι μας απ' τη ∆ανία Μυθιστόρημα 1994 

- Οράματα, (Μέρος Β )  Πεζογράφημα 2006 

 - Ο γιος του ΕΜΜ. ΠΑΠΑ                               Μυθιστόρημα         2009               
   στο Μανιάκι                                                   
 
 - Οι «Άτιμοι» ηγήτορες των                             Πολιτικά κεί-         2011 
    Λαών                                                               μενα 
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       ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟ 

 

 

                                 Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο βραβείο  

                                 για τη συγγραφή θεατρικού έργου 

  Το βραβείο του περσινού «63ου Καλοκαιρίνειου Θεατρικού ∆ιαγωνισμού», 

απονεμήθηκε στον κ. Σωκράτη Σίσκο, από τη Θεσσαλονίκη, για το έργο του «Ο 

τελευταίος βασιλιάς», όπως ανακοινώθηκε από τον φιλολογικό σύλλογο 

«Παρνασσός». Πρόκειται για έργο που αναφέρεται στον ΄Αγη, πρόσωπο σταθμό 

της αρχαίας ιστορίας μας, γραμμένο με αίσθημα ευθύνης και δύναμη ψυχής. Ο 

απλός και κατανοητός λόγος του έργου το κάνει προσιτό σε κάθε αναγνώστη- 

θεατή.                                        

                                                                                   ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 20-3-1984 

 

                                                                   * 

                                 Πρώτο βραβείο σε Σαλονικιό 
          Την περασμένη Τετάρτη ανακοινώθηκαν στον «Παρνασσό» τα αποτελέσματα 

του 63ου Καλοκαιρίνειου Θεατρικού ∆ιαγωνισμού από την Κριτική Επιτροπή που 

αποτελούσαν ο Γ. Κότσιρας(πρόεδρος) και οι: Θεοφ. Φραγκόπουλος και Χρ. 

Κατσιγιάννης. Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Σωκράτη  Β. Σίσκο 

(Θεσσαλονίκη) για το έργο του «Ο Τελευταίος Βασιλιάς». Πρόκειται για έργο που 

αναφέρεται στον ΄Αγη, πρόσωπο σταθμό της αρχαίας ιστορίας μας, γραμμένο με 

αίσθημα ευθύνης και δύναμη ψυχής. Ο απλός και κατανοητός λόγος του έργου 

το κάνει προσιτό και στον πιο αδαή αναγνώστη / θεατή.  

                                                                                     ΕΛΛ. ΒΟΡΡΑΣ, 21-3-84 

                                                                                     

                                                                   * 

                                 Τα βραβεία του «Παρνασσού» 
     Ανακοινώθηκαν στον «ΠΑΡΝΑΣΣΟ» τα αποτελέσματα του 63ου Καλοκαιρί-

νειου Θεατρικού ∆ιαγωνισμού από την επιτροπή Γ. Κότσιρα, Θεοφ. 
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Φραγκόπουλο και Χρ. Κατσιγιάννη. Το βραβείο δόθηκε στον Σωκράτη Β. 

Σίσκο για το έργο του « «Ο Τελευταίος Βασιλιάς», ενώ δόθηκαν και δύο 

έπαινοι στους Ντίνο ∆ημόπουλο και ∆ημ. Καραβάκο για τα έργα τους «Φυγή 

στον Αμβρακικό» και «Η Έξωση» αντίστοιχα. 

                                                                                                                                                       

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20-3-84                                  

.                                                                                                 

* 
 

                           ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΙΣΚΟΥ: « Ο Τελευταίος Βασιλιάς» 

Σε μια πολύ επιμελημένη έκδοση, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις 

«Μαλλιάρης –Παιδεία», το θεατρικό έργο του Κ Σωκράτη Σίσκου, «Ο τελευταίος 

Βασιλιάς», που αναφέρεται στον ΄Αγη ∆΄της Σπάρτης. Από τις πρώτες κιόλας 

σελίδες, ο αναγνώστης καταλαβαίνει πως έχει στα χέρια του ένα έργο ποιότητας, 

που δικαιολογημένα βραβεύθηκε, το Μάρτη του 1984, από το φιλολογικό 

σύλλογο «Παρνασσός». Αιτιολογώντας την απονομή του βραβείου, η κριτική 

επιτροπή αποφάνθηκε πως το έργο το διακρίνει ο απλός και κατανοητός λόγος 

του , πως οι χαρακτήρες των ηρώων του παρουσιάζονται με πλούσιους χυμούς 

και πειστικότητα και πως είναι γραμμένο «με αίσθημα ευθύνης και δύναμη 

ψυχής». Η τελευταία αυτή διαπίστωση αξιολογεί απόλυτα την πραγματικά 

σχολαστική δουλειά του συγγραφέα πάνω στα ιστορικά δεδομένα στα οποία 

βασίζεται η πλοκή του έργου. Ο αναγνώστης απολαμβάνει ένα αψεγάδιαστο και 

συναρπαστικό λογοτεχνικό κείμενο, μα ταυτόχρονα πλουτίζει και τις ιστορικές του 

γνώσεις για μια ελάχιστα γνωστή περίοδο της αρχαίας μας ιστορίας.                                            

                                                                                      ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 16-12-84 

                                                                       

                                                        * 
 

           Κριτική για τη «Ματωμένη Ολυμπιάδα» από τον αξέχαστο μεγάλο 

Θεσσαλονικιό λογοτέχνη Γιώργο Ζωγραφάκη 

                                                                                 Θεσσαλονίκη 7-6-1988  

            Αγαπητέ μου κ. Σίσκο 
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                    « Για να μάθω σωστά  ποιος είσαι, μη μου πεις τι διαβάζεις, αλλά  τι 

ξαναδιαβάζεις». Τούτος ο χαρακτηρισμός που έχει γαλατική προέλευση, θα 

μπορούσε να έχει εφαρμογή σε μένα τον αναγνώστη. Πρώτα  ξεφύλλισα, έπειτα 

περιέτρεξα, κατόπιν διάβασα για να έχω μια σφαιρική εικόνα του έργου που 

ξεπήδησε από μελέτη και αναπλασιακή δημιουργία για να χαρώ, στη συνέχεια, 

σαν ένα πνευματικό πλάσμα, με απόλυτη αυθυπαρξία, με μια καταπληκτικά 

πειστική αυτοτέλεια, πρόσωπα, περιστατικά, εύστοχες αναφορές σε ονόματα, 

τοπωνύμια, ιστορικά γεγονότα, χρονολογικοί εντοπισμοί που αλυσσωτά 

πλαισιώνουν επεισόδια, συγκρούσεις… και όλα τούτα, μέσα σε μια σφύζουσα 

αναβίωση, ανασταίνουν , ασπαίροντα, έναν κόσμο οικείο και ξένο μαζί, ξέμακρο 

αλλά και σύγχρονο, που φέρνει ως το παρόν μηνύματα που έχουν το απρόσμενο 

χρώμα της «επικαιρότητας». 

         Ιστορία, αρχαιολογία, φιλολογία, μεγάλα έργα του λόγου και της τέχνης, 

τρόπος ζωής, σκέψεις, και συμπεριφορά, συμπλέκονται, αλληλοσυμπληρούνται 

και φωτίζονται  αμοιβαία μέσα από ένα τρυφερό ελληνορωμαϊκό ειδύλλιο, την 

αρμονία της ελληνικής φύσης και τέχνης και τη ρωμαϊκή πειθαρχημένη ισχύ ενός 

κατακτητή που σημάδεψε με την απόλυτη κυριαρχία του την τελευταία περίοδο 

της ελληνιστικής ιστορίας με την οριστική επικράτηση στο μακεδονικό χώρο. 

       Επιθυμώ, στο σημείο αυτό, να σταματήσω για λίγο στους γενικούς 

χαρακτηρισμούς και να προβάλω την αρχιτεκτονική του νέου πνευματικοϊστο-

ρικού καρπού σας. Το χαριτωμένο, το τόσο λεπτά δοσμένο επεισόδιο της 

γνωριμίας του ρωμαίου με την ελληνίδα που ανοίγει την αυλαία της 

μυθιστορηματικής σας ιστορίας και το σκληρό πέσιμο της αυλαίας με θαυμαστή , 

υποβλητική ζωντάνια της σύγκρουσης ανάμεσα σε λεγεωνάριους – σκηνή στ’ 

αλήθεια συναρπαστική που φανερώνει έναν ώριμο και πειθαρχημένο τεχνίτη του 

λόγου- και το ευτυχισμένο τέλος του ειδυλλίου που σας βοήθησε σαν άλλος μίτος 

της Αριάδνης να διασχίσετε τη λεωφόρο μιας ελληνορωμαϊκής επαφής , κάτω απ'   

την ακατάλυτη λάμψη μιας ολυμπιάδας, όλα τούτα αποτελούν ένα επίτευγμα που 

θα μπορούσε να προβληθεί σαν κήρυγμα ειρήνης…  

Σημειώνω με πολλή ικανοποίηση πως η στρωτή, χωρίς ακρότητες και φραστικές 

δεξιοτεχνίες γλώσσα σας στάθηκε ένα σταθερό και πλούσιο εύκαμπτο στοιχείο 
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για να μας μεταφέρετε , χωρίς επιτήδευση, με ανάλαφρη χάρη, σ’ έναν κόσμο 

που μας ήταν και ξένος και οικείος μαζί και που το άρωμά του ζει πάντα στο 

φυλετικό και πολιτιστικό παρόν μας. Αν χρησιμοποιούσα τη λέξη άυλος, τούτο θα 

φαινόταν ίσως υπερβολή. Όμως κάθε σελίδα του βιβλίου σας που ιστορεί 

έντεχνα κάποιο επεισόδιο είναι και μια γόνιμη αναδρομή προσιτή στον αμύητο 

αναγνώστη, για να του θυμίσει την ακατάβλητη ιστορική συνέχεια του λαού μας, 

μέσα από τα εγγενή σφάλματα και τις σπάνιες αρετές μας. 

Σας ευχαριστώ για τούτη την πνευματική πανδαισία. 

 

 

                                                         * 
 

Στο λογοτέχνη Σωκράτη Σίσκο                                                                                                    

Απονεμήθηκε το βραβείο για συγγραφή πεζογραφήματος 

 

Πρόκειται για το ιστορικό μυθιστόρημα: «Ο άλλος Περσέας».  ΄Εγινε στον 

«Παρνασσό» η αναγγελία των βραβείων του διαγωνισμού του πεζογραφήματος 

που προκηρύχθηκε το φθινόπωρο του 1990. Το μοναδικό βραβείο απονεμήθηκε 

στο συγγραφέα Σωκράτη Σίσκο, για το ιστορικό μυθιστόρημά του «Ο άλλος 

Περσέας». 

Ο βραβευμένος πεζογράφος γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπά των 

Σερρών, αλλά κατοικεί στη Θεσσαλονίκη… 

Το λογοτεχνικό έργο που διακρίθηκε σ’ αυτό το διαγωνισμό αναφέρεται στα 

συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αμφίπολη, μετά τη 

μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ αλλά και στην προσωπική  και οικογενειακή 

τραγωδία του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά Περσέα.. 

Στον ίδιο συγγραφέα απονεμήθηκε επίσης το βραβείο του 63ου «καλοκαιρίνειου» 

θεατρικού διαγωνισμού που προκήρυξε ο «Παρνασσός» το 1983. Το έργο που 

διακρίθηκε τότε ήταν ο τελευταίος βασιλιάς ΄Αγις ∆΄. της Σπάρτης, στο οποίο 

εμφανίζεται το κλίμα της παρακμής που χαρακτηρίζει την κοινωνική και πολιτική 

ζωή της Ελλάδος στα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα. 

                                                                                 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 26-6-1991   
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Αγαπητέ φίλε Σωκράτη                                                        Σέρρες 18-6-1991 

Σας ευχαριστώ για το βιβλίο σας «Το Συνέδριο». 

Η χαρά μου ήταν διπλή γιατί ο συγγραφέας είναι Σερραίος και ο μύθος του έργου 

ξετυλίγεται, τουλάχιστο κατά ένα μεγάλο μέρος , στον τόπο μας. Ζωντανέψατε με 

εξαίρετο και συναρπαστικό τρόπο μια από τις τραγικότερες ιστορικές περιπέτειες 

του έθνους μας που υπήρξε η αρχή των δεινών του ελληνικού κόσμου…. 

Σας χαιρετώ φιλικά και σας σφίγγω το χέρι.  

                                                       Γιώργος Καφταντζής 

                                                       Συγγραφέας–Ιστορικός 

 

 

  

                                                         * 
«…∆υο πρώτα βραβεία από το φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός» στον ίδιο 

συγγραφέα, σε διάστημα επτά χρόνων, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. 

Αντίθετα είναι μια πρωτιά μοναδική. Για τον λογοτέχνη όμως Σωκράτη Σίσκο 

αποτελεί πλέον πραγματικότητα μετά την πρόσφατη βράβευση του ιστορικού 

μυθιστορήματός του « Ο άλλος Περσέας» με το πρώτο βραβείο 

πεζογραφήματος». 

                                                     « ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» τεύχος Ιουλίου 1991  

 

                                                           * 
«… Ευχαριστήθηκα  πολύ διαβάζοντας τα «Οράματά σας». Γραμμένο με 

ζωντανή γλώσσα , με θαυμαστή παραστατικότητα και με ξεκάθαρο το στόχο σας, 

συγκινείτε και ενθουσιάζετε τον αναγνώστη σας». 

                                                                           

Ο Αρχιεπίσκοπος 

                                                                            Αμερικής Ιάκωβος  

                                                                                  (23-3-1993)     
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                           ΣΩΚΡΑΤΗ Β. ΣΙΣΚΟΥ: «Οράματα». 

Ιστορικοθρησκευτική νουβέλα. Η πρωτοτυπία της πλοκής και τα συγκλονιστικά 

για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, μηνύματα του έργου, το κάνουν ένα 

ενδιαφέρον και χρήσιμο ανάγνωσμα. Ο Σωκράτης Σίσκος είναι βραβευμένος 

συγγραφέας: ∆ύο έργα του , ο «Τελευταίος Βασιλιάς» (Άγης ∆΄. της Σπάρτης) 

και το «Συνέδριο», το οποίο αναφέρεται στο ψυχορράγημα του βασιλείου της 

Μακεδονίας (το 169 π.Χ.) τιμήθηκαν με πρώτα βραβεία σε δυο διαγωνισμούς 

του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» το 1983 και 1990  

                                                                            ΕΛΛ. ΒΟΡΡΑΣ, 7-3-1993 

 

 

                                                         * 
 

 

                                         ∆ιαγωνισμός 1993  

                    Της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων 

« … σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Κρίσεως σας έδωσε εξ ημισείας το τρίτο 

Βραβείο για το έργο σας « Η Ταβέρνα του Κρατερού», που υποβάλατε για τη 

συμμετοχή σας στο διαγωνισμό συγγραφής θεατρικό έργου με θέμα 

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»,το οποίο προκήρυξε η Ε.Ε.Θ.Σ.»…Σύμφωνα με την προκήρυξη 

του διαγωνισμού για το τρίτο βραβείο προβλέπεται το ποσό του 1.000.000 

δραχμών το οποίο  στην προκειμένη περίπτωση μοιράζεται εξ ημισείας ανά 

500.000 δραχμές στο Σωκράτη Σίσκο και Νέλλη Θεοδώρου, για τα έργα τους 

αντίστοιχα, «Η ταβέρνα του Κρατερού» και <Πάμε Μακεδονία» 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Η επιμέλεια και η  αντιπαραβολή  των χει- 
ρογράφων και των  δακτυλογραφημένων κει- 
μένων έγινε από  το  συγγραφέα και όχι από 
εξειδικευμένο επιμελητή εκδόσεων. 
    Παράκληση  για επιεική κριτική ως προς τις  
 τυχόν μικρές παραλείψεις και επουσιώδεις τυ-              
 πογραφικές αβλεψίες. 
 
  2. Το παρόν βιβλίο τυπώθηκε σε τριάντα,πε- 
 ρίπου,  φωτοτυπημένα  αντίτυπα  για προσω- 
 πική χρήση. 
 
 
 
 
 
 


	                                 Πρώτο βραβείο σε Σαλονικιό
	                                 Τα βραβεία του «Παρνασσού»

