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Από την ηµέρα που προ-
βιβάστηκα σε ενεργό πολίτη, 
διεπίστωσα πως η ελληνική 
καθηµερινότητα δεν είναι παρά 
το περίσσευµα που αφήνουν 
πίσω τους οι µεγάλες ιστορικές 
στιγµές. Και από τη στιγµή που 
το συνειδητοποίησα, µπόρεσα 
να εξηγήσω πάρα πολλές από 
τις κακοτεχνίες της κοινής µας 
ζωής. ∆εν είναι ας πούµε δυνα-
τόν να χάνεις τον χρόνο σου µε 
την κατασκευή πεζοδροµίων ή 
µε τα ωράρια των µέσων µε-
ταφοράς, όταν ξέρεις πως στην 
πραγµατικότητα η χώρα οφείλει 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
του διαρκούς ραντεβού µε την 
Ιστορία.

Τον Νοέµβριο του 1973 η 
εξέγερση του Πολυτεχνείου 
ήταν µια ιστορική στιγµή που 
τη διαδέχθηκε η επίσης ιστο-

ρική δικτατορία του Ιωαννίδη 
η οποία οδήγησε στην ιστορι-
κή τραγωδία του Κυπριακού 
και την επίσης ιστορική πτώση 
του καθεστώτος της επταετίας. 
Ακολούθησαν οι πρώτες εκλο-
γές ύστερα από χρόνια, επίσης 
ιστορικές, το ιστορικό δηµοψή-
φισµα που οδήγησε στην ιστο-
ρική κατάργηση της βασιλείας, 
και κάπως έτσι φτάσαµε στην 
ιστορική υπογραφή της έντα-
ξής µας στην τότε ΕΟΚ. Ηταν 
µια εποχή που η Ιστορία µάς 
περίµενε σε κάθε µας βήµα, 
ακολουθούσε ασθµαίνουσα τα 
άλµατά µας και ανυποµονού-
σε για το µεγάλο µας ραντεβού 
µαζί της.

Ως ανεµένετο και όπως απε-
δείχθη, το ραντεβού που δόθη-
κε ανάµεσα στον ελληνικό λαό 
και την Ιστορία, τη ευγενή χο-

ρηγία του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, ήταν γάµος. Ο λαός ανέβηκε 
στην εξουσία και ο ιστορικός 
χρόνος πύκνωσε σαν πλατωνι-
κός διάλογος. Ηταν όντως ιστο-
ρικά τα χρόνια εκείνα. ∆ίναµε 
ισχυρά ραπίσµατα στον µακα-
ρίτη Ρέιγκαν, επισκεπτόµασταν 
την τζαµαχιρία του Καντάφι, 
θεωρούσαµε το Μπάαθ πρό-

τυπο δηµοκρατικού κόµµατος, 
φιλοξενούσαµε τον Αραφάτ και 
µπαινοβγαίναµε µε την άνεση 
που µας έδινε η οµόκλινή µας 
Ιστορία από το ΝΑΤΟ. 

Τα χρόνια εκείνα ήταν ακόµη 
πιο ιστορικά από τα προηγού-
µενα επίσης ιστορικά. Εχοντας 
δε συνηθίσει τον εναγκαλισµό 

µαζί της, πολλοί από εµάς δεν 
αντελήφθησαν εγκαίρως ότι 
ο υπόλοιπος κόσµος ζούσε 
ιστορικές στιγµές µε την κατάρ-
ρευση των καθεστώτων του 
υπαρκτού σοσιαλισµού και την 
πτώση του τείχους του Βερο-
λίνου. Για να µη µακρηγορώ, 
ας θυµίσω τις ιστορικές στιγ-
µές που ζήσαµε µε το όνοµα 

της Μακεδονίας και τον ακα-
τονόµαστο γείτονα. ∆εν ήταν 
παρά η προετοιµασία για τις 
πραγµατικά ιστορικές στιγµές 
που ακολούθησαν. ∆ιότι και οι 
συναντήσεις µε την Ιστορία θυ-
µίζουν λίγο έρωτα. Κάθε φορά 
που τις ζεις νοµίζεις πως είναι 
η πρώτη. Αναφέροµαι βέβαια 

στο ιστορικό 2004 όπου µέσα 
σε δύο µήνες η χώρα κέρδισε 
το ιστορικό Κύπελλο του ευρω-
παϊκού ποδοσφαίρου και δι-
οργάνωσε τους πιο ιστορικούς 
Ολυµπιακούς Αγώνες που 
έγιναν ποτέ στον πλανήτη Γη. 
∆εδοµένου δε ότι τα δύο αυτά 
ιστορικά γεγονόταν συνέβησαν 
εν µέσω θέρους, εποχή του 
χρόνου κατά την οποία οι ενα-
γκαλισµοί µας µε την Ιστορία 
ευλόγως χαλαρώνουν λόγω 
των υψηλών θερµοκρασιών, 
αντιλαµβανόµαστε ότι η ένταση 
των ιστορικών στιγµών που ζή-
σαµε τότε απαιτούσε τη σχετική 
αγρανάπαυση.

Οµως η Ιστορία, για µία ακό-
µη φορά, απεδείχθη άκρως 
απαιτητική σύζυγος. Και ήρθε 
εκείνο το µοχθηρό 2009 που 
έκτοτε δεν µας έχει αφήσει 

σε ησυχία. Ηρθαν τα ιστορικά 
Μνηµόνια και η ιστορική αντι-
µνηµονιακή πολιτική, οι ιστορι-
κές συγκεντρώσεις των αγανα-
κτισµένων, οι εν γένει ιστορικές 
εκλογές που όµως ήταν, όπως 
χαρακτηρίστηκαν, οι πιο ιστορι-
κές από ποτέ. Εκτοτε οι στιγµές 
είναι ιστορικές – ποιας ιστορίας 
άραγε; Οι σκέψεις αυτές µού 
ήρθαν στο µυαλό όταν διάβασα 
ότι το 1/3 των συµπολιτών µας 
πιστεύει ότι µας ψεκάζουν µε 
αποβλακωτικά αέρια – µάλ-
λον µάταια όµως, αφού οι ίδιοι 
είναι τόσο έξυπνοι ώστε να το 
αντιλαµβάνονται. Με εντυπω-
σιάζουν τα υπόλοιπα 2/3 που 
δεν εννοούν να το καταλάβουν 
– µάλλον τους έχουν πιάσει τα 
αέρια. Οταν διατηρείς τόσο στε-
νές σχέσεις µε την Ιστορία, όλα 
να τα περιµένεις

Ζούµε ιστορικές στιγµές Του Τάκη Θεοδωρόπουλου 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΑΝΟΥ

∆εν µε φοβίζει η φασιστική / ναζιστική ιδεολογία. 
Αµείλικτη η Ιστορία, την έκρινε και την καταδίκασε. 
Και ήταν τόσο βαριά η ιστορική της καταδίκη, που δύ-
σκολα πια θα κατορθώσει να ξανασηκώσει κεφάλι. Η 
ιδεολογική καταδίκη του φασισµού συνεπάγεται και 
µια πολιτική δυσχέρεια, που γνωρίζουν όλα τα µε-
ταπολεµικά φασιστικά µορφώµατα της κεντρικής Ευ-
ρώπης: δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ούτε την πο-
λιτική τους υπόσταση. Όλα τα φασιστικά µορφώµατα;

Το ελληνικό φαινόµενο της Χρυσής Αυγής χρει-
άζεται ειδική προσοχή. Με φοβίζει η πολιτική του 
επιρροή. Φαινοµενικά το πολιτικό µόρφωµα του νεο-
ναζισµού στη χώρα µας ξεπήδησε ξαφνικά µέσα από 
την κρίση. Ωστόσο η µακρά περίοδος της επώασής 
του προκαθορίζει και τη διάρκεια και την ένταση του 
αγώνα που θ’ απαιτηθεί για την εξάλειψή του.

Στη χώρα µας, την πατρίδα της ∆ηµοκρατίας, ο 
φασισµός είχε αδιάλειπτη πολιτική παρουσία από το 
1936. Και εδώ δεν πρόκειται για µια περιθωριακή 
επιρροή στα πολιτικά πράγµατα, αλλά για κεντρική 
ανάµειξη από θέσεις πολιτικής ισχύος. Τη διαχείριση 
της εξουσίας του Ιωάννη Μεταξά τη διαδέχτηκε η κυ-
βέρνηση των δωσιλόγων, ενώ η πραγµατική εξουσία 
ασκήθηκε σε όλη τη διάρκεια της κατοχής ευθέως 
από τους ένοπλους ναζιστές κατακτητές και τους επί-
σης ένοπλους εγχώριους ταγµατασφαλίτες.

Βέβαια, υπήρξαν από τότε µέχρι σήµερα και πε-
ρίοδοι περιορισµού της πολιτικής επιρροής του φα-
σισµού/ναζισµού ως αποτέλεσµα κυρίως της ιδε-
ολογικής, αλλά εν µέρει και πολιτικής επικράτησης 
δηµοκρατικών ή/και αριστερών ρευµάτων. Έτσι, για 
παράδειγµα, στις περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας 
του ΕΑΜ ο φασισµός αναγκάστηκε να «λουφάξει» 
προσωρινά. Αντίστοιχα, στην πρώιµη περίοδο της 
µεταπολίτευσης του 1974 µαζί µε την πολιτική ήττα 
της στρατιωτικής δικτατορίας εκδηλώθηκε και µια 
σχεδόν καθολική αποστροφή του ελληνικού λαού 
προς τον φασισµό µε σηµαντικό ιδεολογικό βάθος και 
σχετικά µεγάλη χρονική διάρκεια. Έτσι εµποδίστηκε 
η άµεση πολιτική εµφάνιση φασιστικών µορφωµά-

των µε σοβαρή δράση.
Ωστόσο η αδιαµφισβήτητη κυριαρχία της δεξιάς 

παράταξης δεν θα µπορούσε να συνεχιστεί µέχρι σή-
µερα χωρίς τη συστηµατική αξιοποίηση του εγχώρι-
ου φασισµού. Σε τελευταία ανάλυση οι απόγονοι των 
ταγµατασφαλιτών είναι εκείνοι, που είτε µε την ανοχή 
τους είτε µε την έµµεση ή και άµεση συµµετοχή τους 
στηρίζουν σήµερα και ενισχύουν το φαινόµενο της 
Χρυσής Αυγής.

Πρόκειται για ένα ευρύ φάσµα ανθρώπων, που 
αποκοµίζουν σήµερα ποικιλότροπα πολιτικά οφέλη 
από την ανάπτυξη του φασισµού. Η πιο ακραία µε-
ρίδα απ’ αυτούς εκπέµπει το φασιστικό της σήµα µε 
άναρθρες κραυγές τύπου «εγέρθητι». Στο ενδιάµεσο 
βρίσκονται οι πολιτικά µετακινούµενοι ανάµεσα στα 
δεξιά κόµµατα και τα υπερδεξιά µορφώµατα. Η συ-
νταγή ολοκληρώνεται από τους πολιτικούς µε «δη-
µοκρατικές περγαµηνές», οι οποίοι καταδικάζουν 
φραστικά τον φασισµό.

Στην πατρίδα της ∆ηµοκρατίας -και ταυτόχρονα πα-
τρίδα των ταγµατασφαλιτών- ο σπόρος του φασισµού 
φυτρώνει πάνω στο εύφορο έδαφος των άναρθρων 
κραυγών, των απάνθρωπων, κτηνωδών ενστίκτων, 
που οδηγούνται από την οσµή του αίµατος, φυτρώνει 
πάνω στην καµένη γη, όπου πρώτα ανθούσε ο πολι-
τισµός του Ανθρώπου. Η ριζοσπαστική αντιµετώπι-
ση του φασισµού δεν µπορεί ν’ αγνοεί τα βαθύτερα 
αίτια της ξέφρενης ανάπτυξής του. Ταυτόχρονα δεν 
µπορεί, παρά να προσανατολίζεται προς τη ριζική 
εξάλειψη αυτών των αιτίων. Το καλύτερο φάρµακο 
ενάντια στον φασισµό είναι η καλλιέργεια του Λόγου. 
Είναι φάρµακο απλό και µεγάλης αντοχής. Η Ιστορία 
το έκρινε κι αυτό, καθώς διαπερνούσε τον Μεσαί-
ωνα. Και εδώ δεν χρειαζόµαστε απαραιτήτως τον 
Λόγο κανενός Θεού ούτε κανενός Υπερανθρώπου. 
Ο απλός, ανθρώπινος Λόγος καλλιεργείται µέσα στα 
σχολεία της ανθρωπιστικής Παιδείας, από απλούς 
δασκάλους, που µε τον τρόπο αυτό βγάζουν το ψωµί 
τους, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόµενοι. Αφή-
στε τους να κάνουν τη δουλειά τους!

Εµµένει στην απόφασή του 
ο υπουργός Εθνικής Αµυνας, 
που πιστεύει ότι για να τιµήσει 
την ιστορική επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου πρέπει να επανα-
φέρει τις στρατιωτικές παρε-
λάσεις των µηχανοκίνητων 
τµηµάτων και τις πτήσεις επί-
δειξης των αεροσκαφών. Για 
να αιτιολογήσει την απόφασή 
του ανακοίνωσε χθες ότι θα 
υπάρχει χορηγός καυσίµων 
της παρέλασης, µόνο όµως για 
τα αεροσκάφη, όπως διευκρι-
νίστηκε. 

Ο υπουργός δίνει επισήµως 
σηµασία και ρόλο σ’ αυτού 
του είδους τις παρελάσεις, οι 
οποίες δεν προσφέρουν τίπο-
τε το ουσιαστικό, αποπνέουν 
µια παλιά, απαρχαιωµένη ψυ-
χροπολεµική αντίληψη περί 
ισχύος και γι’ αυτό σπανίως 
πλέον γίνονται σε ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Στην Ελλάδα, οι παρελάσεις 
στρατιωτικών οχηµάτων και 
τεθωρακισµένων, καθώς και 
οι υπερπτήσεις επίδειξης πο-
λεµικών αεροσκαφών, στα-
µάτησαν πριν από τρία χρόνια. 
Αφορµή ήταν η δριµεία οικο-
νοµική κρίση, αφού αυτού του 
είδους οι πολυτέλειες κοστί-
ζουν αρκετά χρήµατα στους 
Ελληνες φορολογουµένους. 
Τα οχήµατα µεταφέρονται από 
διάφορες µονάδες, ενώ υψη-
λό κόστος έχουν για το ∆ηµό-
σιο και τα καύσιµα των αερο-
πλάνων. 

«∆εν µπορεί το πατριωτικό 
φρόνηµα να κοστολογείται», 

υποστήριξε ο υπουργός. Ανα-
ρωτήθηκε µάλιστα εάν τα χρή-
µατα είναι το κριτήριο για να 
αξιολογούνται ανώτερες αξίες 
και έννοιες. Εχει δίκιο, αλλά... 

Στην πραγµατικότητα, µε το 
επιχείρηµα του πατριωτισµού 
και του υψηλού φρονήµατος 
ο ∆. Αβραµόπουλος απαντού-
σε στο ΠΑΣΟΚ, που του είχε 
ζητήσει να ανακαλέσει την 
απόφαση, µε το σκεπτικό ότι 
«τα άρµατα δεν είναι για επί-
δειξη στους δρόµους, αλλά για 
τις ανάγκες της άµυνας και τα 
αεροσκάφη µάς κάνουν υπε-
ρήφανους ως φρουροί του 
Αιγαίου». 

Μέχρι στιγµής πάντως δεν 
έχει βρεθεί τρόπος να κα-
λυφθούν τα χρήµατα που θα 
απαιτηθούν για τα καύσιµα 
των οχηµάτων που θα παρε-
λάσουν. Κάτι που σηµαίνει 
ότι «χορηγοί» τους θα είµαστε 
όλοι οι Ελληνες. Αλλά αυτό 
δεν είναι κάτι που απασχολεί 
τον υπουργό. Οπως άλλωστε ο 
ίδιος διεµήνυσε, «εάν είναι να 
κάνουµε µίζερες παρελάσεις, 
καλύτερα να µην τις κάνουµε 
καθόλου». 

Η ακρότητα που προτείνει 
δεν είναι ποτέ απάντηση στα 
προβλήµατα. Η φιλοπατρία 
δεν µετριέται µε άρµατα κι 
αεροπλάνα. Αλλά µε την πίστη 
που έχει καθένας µέσα του. Κι 
αυτή δεν χτίζεται µε τις παρε-
λάσεις, αλλά µε την Παιδεία. 
Εκεί ακριβώς που πάσχει η 
ελληνική κοινωνία. Εξ αιτίας 
της πολιτικής της ηγεσίας. 

O Λόγος, φάρµακο 
για τον φασισµό

Παρέλαση 
και φιλοπατρία




