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Η Ιστορία είναι πάρα πολύ 
σοβαρό πράγµα για να παίζεις 
µαζί της. Επαιξε µαζί της η κ. 
Ρεπούση, όταν από προχει-
ρότητα και έλλειψη επαγγελ-
µατισµού έγραψε την ανοησία 
περί «συνωστισµού». Η συγ-
γραφή ενός σχολικού βιβλίου 
θα έπρεπε να είναι µια «ιερή» 
υπόθεση και όχι ένα εγχεί-
ρηµα του τύπου «το ξεπετάµε 
για να πάρουµε την αµοιβή». 
Ξανάπαιξε, όµως, µε την Ιστο-
ρία η κ. Ρεπούση, όταν στην 
προσπάθειά της να κερδίσει 
πέντε λεπτά δηµοσιότητας άρ-

χισε να φλυαρεί περί «εθνικών 
µύθων». Βεβαίως και θεωρώ 
ακραίες και επικίνδυνες τις 
επιθέσεις που δέχεται από δι-
άφορους, πραγµατικά ανιστό-
ρητους, «ειδικούς» και σχολι-
αστές, οι οποίοι θέλουν να τη 
ρίξουν στην πυρά. ∆εν υπάρχει 
τίποτα πιο απωθητικό από την 
τζάµπα µαγκιά εκείνων που 
πουλάνε, καθόλα εµπορικό και 
διόλου αγνό, υπερπατριωτι-
σµό. Η κ. Ρεπούση έχει, όµως, 
τεράστια ευθύνη, γιατί µε την 
αυτάρεσκη συµπεριφορά της 
έριξε πολύ λάδι σε µια φω-

τιά που πάντοτε σιγοκαίει στο 
υποσυνείδητο του Ελληνα.

Είναι κρίσιµο, εθνικά κρίσι-
µο, να µάθουµε καλά την Ιστο-
ρία µας. Ούτε όπως τη θέλουν 
οι οπαδοί του σκοταδισµού, 

ούτε όπως θα την ήθελαν κά-
ποιοι οπαδοί της πολυπολιτι-
σµικότητας.

Ο λόγος που θυµώνω µε την 
κ. Ρεπούση και όσους άλλους 
χαριεντίζονται µε την Ιστορία 

είναι γιατί ωθούν τη χώρα 
στην επαναβαλκανοποίησή 
της. ∆ίνουν τροφή στους τυ-
φλούς εθνικιστές, τους οπα-
δούς του µίσους και των θε-
ωριών συνωµοσίας. Και αυτό 

δεν είναι πολύ δύσκολο σε µια 
στιγµή που η κοινωνία δοκι-
µάζεται σκληρά και η κοινή 
γνώµη χάνει την εµπιστοσύνη 
της στην Ε.Ε. Είµαστε ένας πε-
ρήφανος λαός. ∆εν δεχόµαστε 

εύκολα να µπαίνει κάποιος 
στο συλλογικό µας υποσυνεί-
δητο και να τσαλαπατάει εθνι-
κούς µύθους, σύµβολα, ό,τι εν 
πάση περιπτώσει συγκροτεί το 
µεγάλο εθνικό µας αφήγηµα. 
Το λάθος πολλών επίδοξων 
εκσυγχρονιστών ήταν ότι δεν 
κατάλαβαν αυτήν ακριβώς 
την ευαισθησία του Ελληνα. Η 
φιλοδοξία για µια πιο οργανω-
µένη και ευνοµούµενη κοινω-
νία πρέπει να πάει χέρι-χέρι 
µε τον σεβασµό σε αυτό που 
νιώθουµε οι περισσότεροι ως 
πατριωτικό φρόνηµα. Οποιος 

το προσβάλλει επί τούτου, 
απλώς δεν έχει επικοινωνία 
µε τον µέσο Ελληνα και δεν 
θα αποκτήσει ποτέ. Οπως είχε 
διαπιστώσει ένας γνωστός δη-
µοσκόπος, ο οποίος µελέτησε 
το ποιον θα ήθελαν οι Ελληνες 
ιδεατά ως ηγέτη, το πρότυ-
πο µείγµα θα ήταν αυτό του 
κ. Σηµίτη ως ανθρώπου «µε 
το µπλοκάκι» και του αποθα-
νόντος Αρχιεπισκόπου Χρι-
στόδουλου. Σχιζοφρενές ως 
σχήµα; Ενδεχοµένως. Ποιος 
είπε όµως ότι είµαστε ένας 
προβλέψιµος, βαρετός λαός;

Οι ανιστόρητοι 
Του Αλέξη Παπαχελά 

Ανανδρανιστάκης Γ.
Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ 

∆υστυχώς η Ελλάδα δεν διαθέτει 
«πλατεία Ταξίµ». Ο κόσµος άκουσε απα-
θής για το «λάθος» του Μνηµονίου, έβρι-
σε πιθανώς µέσα απ’ τα δόντια του και 
τυλίχτηκε ξανά στην απελπισία του. Ούτε 
ένας στους δρόµους. Καµία νύξη από 
κόµµατα και οργανώσεις για µια σαρκα-
στική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, 
µε αφορµή την επίσηµη οµολογία για το 
εγκληµατικό «λάθος» και την τοξικότητα 
του «σωτήριου» Προγράµµατος. Ούτε µια 
λεκτική µολότοφ εναντίον αυτουργών 
και διεκπεραιωτών ούτε µια σπασµένη 
πρόσοψη -από λεκτικό πετροβόληµα- 
στο εξοργιστικό µηντιακό ενδιαίτηµα, το 
οποίο στήριξε και τελικώς επέβαλε το 
δυναστικό Μνηµόνιο. 

Οµως το σώµα της χώρας θυµάται. Και 
κάποια στιγµή η µνήµη του θα ενεργο-
ποιηθεί. Οι πρωταγωνιστές της θλιβερής 
τριετίας -στίλβοντα πολιτικά µαχαίρια και 
πειθήνια ντελίβερι µπόις- δεν µπορούν 
να κρυφτούν, όσο και αν οψίµως κατα-
φέρονται εναντίον του ∆ΝΤ και της Ενω-
σης ή σιωπούν αιδηµόνως για το λάθος. 
Τα έργα και οι ηµέρες τους δεν ξεχνιού-
νται. Αυτή η µέγιστη προσφορά της µνή-
µης: καµιά επιστοσύνη στα λόγια τους. 
Κανένα ευήκοον ους στις δηλώσεις, τις 
εξαγγελίες, τις παροτρύνσεις, τα σχέδια, 
τις επισηµάνσεις, τις αναλύσεις ή στην 
επανάληψη της τροµώδους προπαγάν-
δας τους. Χλεύη και σαρκασµός απέναντι 
στις αισχυντηλές απόπειρες ορισµένων 
να επανέλθουν άµωµοι στο πολιτικό προ-
σκήνιο µε νέα πολιτικά µορφώµατα ή να 
συµπήξουν φορείς κεντροαριστερής (!) 
κατευθύνσεως. Ιδού γιατί: 

* Πολιτικοί και µηντιακοί πυλώνες δεν 
βρήκαν λέξη να πουν για το ευένδοτον 
και την πολιτική κακοµοιριά του µοιραίου 
Γ. Παπανδρέου και της ολίγιστης οµάδας 
του, όταν βρέθηκε κάθιδρος, φοβισµέ-
νος και τελικώς άναυδος µπροστά στον 
αναίσχυντο εκβιασµό της ωµής Μέρκελ. 
Κανένας από τους επιφανείς πολιτικούς 
και τους σπουδαιοφανείς αναλυτές δεν 
τόλµησε να διανοηθεί έστω το στοιχειώ-
δες: την επιστράτευση λογικών επιχειρη-
µάτων απέναντι στον τιµωρητικό τυφώνα 

του Βερολίνου. ∆έχθηκαν και νοµιµοποί-
ησαν µε τα γνωστά «σοβαρά» επιχειρή-
µατα το εξοργιστικό επιτόκιο. Σιώπησαν 
µπροστά στην άρνηση για επαρκή χρόνο, 
αναγκαίο για την αποπληρωµή χρεών 
αλλά και για τις επείγουσες µεταρρυθµί-
σεις στον κρατικό µηχανισµό. Ανέχθηκαν 
τη βιαιότητα στις περικοπές µισθών και 
συντάξεων. Φυσικά, ούτε λόγος για απο-
µείωση του χρέους. Ούτε κουβέντα για το 
οφθαλµοφανές αδιέξοδο στο οποίο οδη-
γούσε µε µαθηµατική ακρίβεια το άθλιο 
Μνηµόνιο (αύξηση του δηµοσίου χρέους, 
τροµακτική ύφεση). 
● Πολιτικοί και µήντια πρωτοστάτησαν 
στην πρωτοφανή κατασυκοφάντηση της 
χώρας, ώστε η ενοχή του κόσµου να 
καταστήσει προσπελάσιµο το εξοντωτικό 
Πρόγραµµα. Η γερµανική «οδηγία» βρή-
κε αµέτρητους προθύµους να λυσσοµα-
νούν σε κανάλια και έντυπα εναντίον των 
«διεφθαρµένων» και τεµπέληδων του 
Νότου. Περνούσε ο καιρός, ανέβαιναν 
τα σπρεντ, βυθιζόταν η χώρα, καθυστε-
ρούσε τραγικά η Ενωση, και εκείνοι δεν 
έβρισκαν ούτε ένα ψεγάδι στη συνολικά 
εγκληµατική διαδικασία. 
● Επιφανή στελέχη των µήντια παρακο-
λουθούσαν εντατικά σεµινάρια, ώστε να 
προβληθεί πειστικά η αναγκαιότητα του 
Μνηµονίου. Στο καλλιεργηµένο έδαφος 
του φόβου και του πανικού, της χρεο-
κοπίας και του αφανισµού, άρχισε -άµα 
τη αναγγελία του Μνηµονίου- να πέφτει 
ο σπόρος της πολιτικής και ηθικής του 
νοµιµοποίησης. Ωµοί εκβιασµοί και ασύ-
στολη τροµοκρατία. Συνεχώς. Από την 
πρώτη ηµέρα εφαρµογής του και καθ’ 
όλη τη διάρκειά του. Με τη δαµόκλειο 
σπάθη της δόσης να επικρέµαται µονί-
µως απειλητική, συνοδευόµενη από κυ-
νικές προειδοποιήσεις για έξοδο από την 
Ευρωζώνη. 
● Μήντια και πολιτικοί, σε αγαστή συνερ-
γασία, γέµιζαν τον τόπο ψέµατα, συκοφα-
ντούσαν ανελέητα τους πάντες, υµνούσαν 
την παράδοση της δηµόσιας περιουσίας 
σε ιδιώτες και εξαπέλυαν συνεχώς φω-
τοβολίδες εντυπώσεων. 
Συγκεκριµένα: 

- Αντί να καταστρώσουν µεθοδικά σχέ-
διο για τη φοροδιαφυγή, έβγαιναν κάθε 
τρεις και λίγο θορυβωδώς, κραδαίνοντας 
λίστες φοροφυγάδων. Εύπεπτη τροφή για 
εντυπώσεις µικρής διάρκειας, και ουσία 
µηδενική. Τα µήντια πανηγύριζαν... 

- Βάλθηκαν επί µήνες να πείσουν ότι 
το «άνοιγµα των επαγγελµάτων» θα ει-
σφέρει ουσιαστικά στην ανάσχεση της 
ύφεσης, την ώρα που κατ’ ουσίαν ανοιχτά 
επαγγέλµατα (π.χ. ταξιτζήδες) φυτοζωού-
σαν. Τα µήντια ξιφουλκούσαν και ζητω-
κραύγαζαν. 

- Σεσηµασµένοι υποστηρικτές του δυ-
σώνυµου «εκσυγχρονισµού» υµνούσαν 
τον Πάγκαλο και σπουδαιοφανώς ανέλυ-
αν το καίριον του γελοίου και υποκριτικού 
αφορισµού του για τη συνενοχή της κοι-
νωνίας στο φαγοπότι («Μαζί τα φάγαµε»). 

- Ο,τιδήποτε τολµούσε να ψελλίσει «έν-
σταση», οποιαδήποτε αντίδραση από την 
κοινωνία ή αντιπολιτευόµενα κόµµατα 
εναντίον του Μνηµονίου, αντιµετώπιζε 
κακοήθεις, συκοφαντικές επιθέσεις. Οι 
«Αγανακτισµένοι» ρίχτηκαν στον Καιά-
δα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεχόταν βολές κατά ριπάς, 
οι διαδηλωτές εργαζόµενοι εντάσσονταν 
στους προνοµιούχους που αντιδρούν γιατί 
χάνουν τα προνόµιά τους. Αποκορύφωµα 
ήταν οι απαξιωτικές και δηλητηριώδεις 
βολές εναντίον του πλήθους που διαδή-
λωνε εναντίον της Μέρκελ, όταν επισκέ-
φθηκε την Αθήνα. Τόση εθελοδουλεία, τέ-
τοια µυωπία, τέτοια δυσανεξία προς παν το 
λαϊκόν και αυθόρµητον. Το αστείο είναι ότι 
ώς και η Μέρκελ εξέθεσε τους εκπροσώ-
πους του ανοηταίνοντος καθεστωτισµού, 
θεωρώντας φυσιολογικές τις λαϊκές αντι-
δράσεις, ακόµη και τις ακραίες. 

- Τέλος, ουκ ολίγοι κρυπτοκαθεστωτι-
κοί βάλθηκαν να πείσουν το πόπολο ότι 
δεν έχει νόηµα ο βαθιά πολιτικός διαχω-
ρισµός µεταξύ µνηµονιακών και αντιµνη-
µονιακών, προσφέροντας έτσι πλήρη νο-
µιµοποίηση στην καθεστωτική ρητορεία. 

∆υστυχώς, η Ελλάδα δεν βγήκε στους 
δρόµους για το «λάθος». Αν ξεχάσει και 
τους πρωταιτίους, θα τους δώσει άφεση. 
Και θα ‘χουν όλο το δίκιο µε το µέρος τους 
οι θύτες να ασχηµονούν εσαεί... 

Όταν σε µια χώρα σαν την Ελλάδα µε παρελθόν βαρύ και µαύ-
ρο ο αρχηγός της ∆εξιάς δηλώνει δηµοσίως ότι η Αριστερά µι-
σεί τον τόπο, ανθρώπινο κρέας µου µυρίζει. Κι όταν παροµοιάζει 
την Αριστερά µε τους νεοναζί, τότε η µυρωδιά γίνεται αφόρητη.

Τη  χθεσινή οµιλία του Αντώνη Σαµαρά πρέπει να την πάρου-
µε στα σοβαρά. Μην τη δούµε σαν µια εσωτερική διαδικασία της 
Ν.∆., όπου ο µεγάλος αρχηγός πετάει ωµό κρέας στο έξαλλο 
πλήθος, για να χορτάσει το µίσος του. Αυτά που είπε ο Σαµαράς 
χθες στη Θεσσαλονίκη, τα είχε πει προχθές στην ΝΕΤ ο ιδεολογι-
κός του ινστρούχτορας Χρύσανθος Λαζαρίδης και µάλιστα µε τα 
ίδια λόγια. Η Αριστερά ανατριχιάζει µε την έννοια της πατρίδας, 
είπε ο κ. Λαζαρίδης το Σάββατο, η Αριστερά µισεί την πατρίδα, 
είπε ο κ. Σαµαράς την Κυριακή. Η Αριστερά φταίει για την άνοδο 
της Ακροδεξιάς, είπε ο κ. Λαζαρίδης το Σάββατο, οι ακρότητες 
του ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτούν τις ακρότητες των νεοναζί.

Προσέξτε την διόλου ασήµαντη λεπτοµέρεια: Ούτε ο Λαζα-
ρίδης  ούτε ο Σαµαράς αναφέρθηκαν ονοµαστικά στην Χρυσή 
Αυγή, ο ένας µιλάει για Ακροδεξιά και ο άλλος για νεοναζί. Ή δεν 
θυµούνται ονόµατα ή, όπως λένε οι ειδικοί, όταν αγαπάς κάτι 
παράφορα, δεν µπορείς να ψελλίσεις ούτε το όνοµά του. Αν σας 
χαλάει, µπορείτε να τη λέτε Γήτσα.

Ποια είναι όµως η Ελλάδα που κατά τον Σαµαρά µισεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ;. «Θα κάνουµε τα πάντα για να γίνει η επένδυση στις 
Σκουριές», ανέκραξε ο πρωθυπουργός εκτός αιθούσης, απευ-
θυνόµενος στους εργαζόµενους των µεταλλείων που φώναζαν 
«µπράβο Αντώνη, είσαι παλικάρι». «Η COSCO αποτελεί θετικό 
προηγούµενο, το οποίο δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς». 
Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζει ο Σαµαράς, η Ελλάδα των Σκου-
ριών και η Ελλάδα της προβλήτας ΙΙ.

Ωραία Ελλάδα, µα την πίστη µου. Η Ελλάδα της «Ελληνικός 
Χρυσός», µε καταστροφή αρχέγονων δασών που γλίτωσαν από 
φωτιές, πληµµύρες και κατακτητές, µε δηλητηριασµένο υδρο-
φόρο ορίζοντα, µε µολυσµένες παραλίες, µε ΜΑΤ που µπου-
κάρουν στα σπίτια των αντιφρονούντων µέσα στη νύχτα, µε δα-
κρυγόνα στα σχολεία, µε ξύλο και φυλακές για τους κατοίκους 
που αντιστέκονται. Η Ελλάδα της COSCO, µε εργασιακές σχέσεις 
µεσαίωνα, χωρίς συλλογικές συµβάσεις, χωρίς συνδικάτα, µε 
εργαζόµενους φαντάσµατα που δεν δηλώνονται στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας. Η Ελλάδα που φτιάχνει υποδοµές µε δηµόσιο 
χρήµα, την προβλήτα, τις ράγες, το τρένο, και µετά το δίνει στους 
Κινέζους για να κερδοσκοπήσουν. Ακόµη και οι θέσεις εργασί-
ας που δηµιουργούνται, αυτές οι επισφαλείς και κακοπληρωµέ-
νες, δεν είναι καθαρές, αφού για κάθε έναν που βρίσκει δουλειά 
στην προβλήτα της COSCO, χάνει τη δουλειά του τουλάχιστον άλ-
λος ένας στις διπλανές προβλήτες ή σε γειτονικές επιχειρήσεις 
που σχετίζονται µε τη λειτουργία του λιµανιού.

Αν η Ελλάδα του Σαµαρά είναι αυτή, καλά κάνει και τη µισεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνει και θέλει να την ξεθεµελιώσει, ελπίζου-
µε µάλιστα να το κάνει µια ώρα αρχύτερα, γιατί όπως δήλωσε 
ο πρωθυπουργός κλείνοντας την οµιλία του: «Επιφυλάξαµε εκ-
πλήξεις και έχουµε κι άλλες».

Οι επιτήδειοι και το «λάθος»
Ποια Ελλάδα 
µισεί ο ΣΥΡΙΖΑ


