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πολιτική01

Η 
επέτειος των 177 χρόνων από τον 

θάνατο του Θ. Κολοκοτρώνη, συνέ-

πεσε τυχαία (; ) με την στομφώδη 

απόφανση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι 

υπήρξαμε μια «μικρή οθωμανική επαρχία» 

που την απελευθέρωσε η «γενναιότητα των 

αγωνιστών». Η διατύπωση δικαιολογεί τον 

ισχυρισμό της αναιδούς εθνομηδενιστικής 

φατρίας ότι δεν υπήρξε εθνικοαπελευθε-

ρωτική επανάσταση αλλά ένα αποσχιστι-

κό τοπικιστικό κίνημα, μια «ανταρσία»! 

Είναι και η επίσημη ιστορική συνείδηση 

του Ερντογάν! Είναι, γενικά, η σύγχρονη 

διακήρυξη υποτέλειας σε πολυεθνικά και 

πολυπολιτισμικά σχήματα που μορφοποι-

ούν την εσωτερική διάρθρωση του παγκο-

σμιοποιητικού συστήματος. Το «ατόπημα» 

αποκτά σοβαρές διαστάσεις όταν είναι σε 

επικίνδυνη εξέλιξη η στρατηγική φαντασί-

ωση της «γαλάζιας πατρίδας».

Βέβαια, ο «καθ’ ύλην αρμόδιος», ο Γέρος 

του Μοριά, στον μνημειώδη λόγο του στην 

Πνύκα, στα 1838, εξέφρασε την εθνική κα-

τηγορηματικότητα ότι «Εις τον τόπον, τον 
οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι πα-
λαιοί ‘Ελληνες, από τους οποίους και εμείς 
καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο». 

Αλλά, όπως η Βαυαρική Αντιβασιλεία προ-

όριζε τον Κολοκοτρώνη για τη λαιμητόμο, 

επειδή –άκουσον άκουσον– οργάνωνε «συ-

νωμοσία κατά του έθνους»(ο Άρμανσμπεργκ 

πατριώτης, και ο Γέρος προδότης!), έτσι 

και οι σημερινοί διαχειριστές της Επικυρι-

αρχίας τον εξαφανίζουν από τον ιστορικό 

αναστοχασμό επειδή ο λόγος του πιστοποιεί 

την εθνική ταυτότητα του έπους του ’21. Το 

’21 ως παλλαϊκός εθνικός αγώνας για την 

αναγέννηση του ελληνικού έθνους, είναι 

«μύθος» θανάσιμος για τις παγκοσμιοποι-

ητικές ιδεοληψίες που προϋποτίθενται στα 

εφιαλτικά σχέδια για εθνικό μας ακρωτη-

ριασμό...

Ο Γέρος παραμένει η αρχετυπική φιγούρα 

της εθνολαϊκής ενότητας που αποτελεί το 

λειτουργικό υπόβαθρο του διηνεκούς αντι-

στασιακού φρονήματος, και η πλαστογρά-

φηση της συνείδησής του, το μπάζωμα, με 

ψέματα, της αυθεντικής μαρτυρίας του, 

εκφράζει την κεντρική συστημική στρατηγι-

κή του εθνικού αποχαρακτηρισμού μας. Η 

εθελοδουλία έναντι του Νεοοθωμανισμού, 

απαιτεί την απαξίωση της ελληνικής συνεί-

δησης που προέταξε το «φωτιά και τσεκούρι 

στους προσκυνημένους» όταν το αιγυπτιακό 

μαχαίρι ξεκλήριζε τον Μοριά. Άλλωστε, η 

παρούσα μοίρα μας, καθορίστηκε, και όχι 

μόνο σημειολογικά, από την παγίδευση του 

Γέρου σε μια τακτική μάχη στα Τρίκορφα, 

όπου η πανωλεθρία νομιμοποίησε το Ναυ-

αρίνο της κολοβής ελευθερίας μας. Κατά 

κάποιο τρόπο, στο ίδιο έργο θεατές...

Για τη σύγχρονη Δεξιά της μετεξελιγμένης 

ραγιάδικης εθνικοφροσύνης (αλλά και για 

την μετανεωτερική Αριστερά των Γαβρό-

γλου και Π. Κωνσταντίνου), η πατρίδα είναι 

απλό γρανάζι σε μια παγκόσμια μηχανή, 

και, επομένως, η ιστορική μνήμη πρέπει να 

εξαλείφει κάθε ίχνος εθνικής αυτονομίας και 

να εναρμονίζεται με μια κουλτούρα γεωπο-

λιτικών διεργασιών και τίποτα περισσότερο. 

Αλλιώς, δεν θα πιάσουν ρίζα οι ρητορείες μιας 

«διεθνικής προβολής» με απλό οικονομικό 

χαρακτήρα και σύνθετο πολυπολιτισμικό 

ιδεολογικό εποικοδόμημα...

Αφού ήταν τόσο σαφής ο κος Μητσοτάκης, 

ότι από το 1821 προέκυψε «ένα κράτος-πρό-

τυπο της Βαλκανικής» με μια «κοινωνία δε-

κτική σε κάθε καινοτομία και έτοιμη για 

κάθε νέο στοίχημα». Από το βαλκανικό 

όραμα του Ρήγα, σε έναν βαλκανιοκεντρι-

κό αρχοντοχωριατισμό εντός των διαβαθ-

μισμένων επιπέδων ιεραρχίας της Ε.Ε. Κι 

ας προέτρεπε ο Κολοκοτρώνης τους νέους 

της εποχής του «Εις εσάς μένει να ισάσετε 
και να στολίσετε τον τόπο...» Στη σκέψη 

του Γέρου ο Τόπος, η γενέθλια εστία που 

το χρέος είναι να προκόψει σαν ζωντανός 

οργανισμός...

Και ο Κυριάκος να αντιμιλά με γλώσσα τυ-

ποποιημένου μάνατζερ λες και αναφέρεται 

σε νεοπαγή εταιρεία, και να κλείνει τα αυτιά 

στις βαθιές ποιότητες του Γέρου που η δική 

του «ανάπτυξη» αφορούσε τις ισορροπίες 

του πολιτισμού, την ακεραίωση του συλλο-

γικού Προσώπου ως ζωτικής προϋπόθεσης 

για μια ουσιαστική πρόοδο. Ο ένας έσωσε 

την πατρίδα στα τρομερά Δερβενάκια, κι ο 

άλλος πήρε μια έτοιμη πατρίδα για να την 

έχει «κεφάλαιο» σε τζόγους πολιτικούς που 

διδάχθηκε στα Χάρβαρντ και στα Χίλτον...

* Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι φιλόλογος

Άνοιξε θυγατρική 
της Siemens στα Δερβενάκια;

Στήλη…

άλατος

 ❚ της Λόλας Σκαλτσά

Και τρως 

και ψεύδεσαι

Ε
ιδήσεις στην τηλεόραση βλέπετε; 

Ενημερωτικές εκπομπές; Τέλεια! 

Υποθέτω πως έχετε πλήρη εικόνα 

της κατάστασής μας, αφού όλα βαίνουν 

καλώς. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, μην τη 

βλέπετε έτσι, έχει σχέδιο, όραμα και κυρίως 

αποφασιστικότητα. 

Βασικός εκφραστής της είναι ο κυριάκος 

μητσοτάκης με το σαγηνευτικό χαμόγελο, 

τις αθλητικές επιδόσεις και προπαντός τα 

πιο πετυχημένα check-in. Koσμοπολίτης, κα-

λοντυμένος και με κληρονομικό χάρισμα, 

παρακαλώ, στην εξωτερική πολιτική. Έχουν 

εκπλαγεί άπαντες ανά την υφήλιο το πώς 

απομόνωσε τον Ερντογάν, πώς ντρίπλαρε τον 

Τραμπ, πώς τον κατασυμπάθησε η μελάνια 

αλλά και το πώς ελίσσεται σε όλα τα διπλω-

ματικά πεδία. Αίλουρος, γατόνι, σου λένε…

Βεβαίως, βοηθάνε πάρα πολύ και οι υπουργοί 

και τα στελέχη. Ανιδιοτελείς, έξυπνοι, δραστή-

ριοι, δημοκρατικοί και κυρίως προ-ο-δευ-τι-

κοί! Α, να τα λέμε αυτά! Θα γνωρίζετε φυσικά 

πως η φωτογραφία της κυρίας κεραμέως 

κοσμεί το λήμμα «προοδευτικός» στο λεξικό. 

Τι καινοτομίες, τι ιδέες, πόσο μπροστά από 

την εποχή της. κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια απλή 

προσέγγιση προς τα Θεία -κάτι το περιστέρι 

τα Θεοφάνια, κάτι ο εναγκαλισμός με τον 

αρχιεπίσκοπο, κάτι οι αδιατάρακτες σχέσεις 

κράτους-Εκκλησίες- ήρθε η νέα υπουργός 

να κάνει το μεγάλο άλμα, να δώσει σάρκα 

και οστά στο όνειρο κάθε υπουργού που 

σέβεται τον εαυτό του. Mεγαλεία!

κι αφού η παιδεία και το Θρήσκευμα βρί-

σκονται σε καλά χέρια, τότε τι έχουμε να 

πούμε για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη; 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι μια σταθερή αξία 

για τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. 

Ακλόνητος στις απόψεις και στις αρχές του, 

με λαϊκό έρεισμα και σεβασμό στα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα, αποτελεί πραγματικά 

τον πυλώνα του κυβερνητικού σχήματος.

Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος και δυνατός πά-

γκος. παίκτες βγαλμένοι από τη βάση της 

παράταξης με σφραγίδες και πιστοποιητικά 

γνησιότητας. Ακόμα και ο χρυσοχοΐδης ήταν 

μια εξαιρετική μεταγραφή. Αριστεία παντού!

Σχετικά με την οθωμανική επαρχία του κ. μητσοτάκη

 ❚ του Νίκου Σταθόπουλου*

Ο Γέρος του Μοριά παραμέ-

νει η αρχετυπική φιγούρα 

της εθνολαϊκής ενότητας 

που αποτελεί το λειτουργι-

κό υπόβαθρο του διηνεκούς 

αντιστασιακού φρονήματος, 

και η πλαστογράφηση της 

συνείδησής του, το μπάζω-

μα, με ψέματα, της αυθεντι-

κής μαρτυρίας του, εκφρά-

ζει την κεντρική συστημική 

στρατηγική του εθνικού 

αποχαρακτηρισμού μας


