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πολιτική 01

 ❚ του Νίκου Γεωργιάδη

αραδιαστά

Η συριζική εμμονή 

των Πρεσπών

M
ια από τις αιτίες της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ν.Δ. 

στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις ήταν και η 

Συμφωνία των πρεσπών. Τόσο για το περιεχόμενο 

της συμφωνίας όσο και για το τρόπο που διαχειρίστηκε 

το όλο θέμα με καταγγελίες για φασίστες, εθνικιστές και 

ανιστόρητους βορειοελλαδίτες και μακεδονομάχους. 

Ταυτόχρονα, προσπάθησε να αναδείξει τα υποτιθέμενα 

οφέλη που θα αποκόμιζε η χώρα –οικονομικά και γεω-

στρατηγικά– από την αναγνώριση της πΓΔμ ως «Βόρεια 

μακεδονία» και από την ένταξη της γειτονικής χώρας στο 

ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. μέχρι στιγμής, μόνο το ονοματολογικό 

λύθηκε, ενώ οι ενταξιακές διαδικασίες έχουν παγώσει. 

παρόλα αυτά η εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ στη συμφωνία παρα-

μένει άσβεστη. Εκδηλώσεις, ημερίδες, συναντήσεις και 

δημόσιες τοποθετήσεις προσπαθούν ακόμη και σήμερα 

να πείσουν για τα κέρδη της χώρας και της ευρύτερης 

περιοχής από αυτήν. 

Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψη 

της κ. Νοτοπούλου και της Ειρ. Αγαθοπούλου, βουλευτί-

νων Θεσσαλονίκης και κιλκίς, αντίστοιχα, την περασμένη 

εβδομάδα στη γειτονική χώρα. μια επίσκεψη που έγινε 

με την ομπρέλα του Cultural Youth Event της UNESCO 

Θεσσαλονίκης και του Youth Alliance – Krushevo. Υποτί-

θεται πως αυτή συνεργασία των δυο αυτών οργανώσεων 

στοχεύει «στην επισφράγιση της πολύτιμης συνεργασίας 

των δύο χωρών» ώστε να έχουμε μια «γειτονιά ειρήνης, 

σταθερότητας και ευημερίας», σύμφωνα με τα λεγόμενα 

της κ. Νοτοπούλου. προσηλωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ στη συμφωνία 

παλεύει ακόμη και ως αντιπολίτευση για τη «δημιουργία 

των γραφείων νεολαίας σε Ελλάδα και Βόρεια μακεδονία, 

όπως περιγράφεται στη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ 

των δύο χωρών», όπως δήλωσε η Ειρ. Αγαθοπούλου. 

μάλιστα, η κ. Νοτοπούλου σε συνέντευξή της δήλωσε 

πως αυτό που «αφήνουν στην ιστορία ο Τσίπρας και ο 

Ζάεφ είναι ότι θα μεγαλώσουν οι πρώτες γενιές στη μα-

κεδονία και τη Βόρεια μακεδονία που δεν θα έχουν έναν 

φανταστικό εχθρό να πολεμήσουν». Δεν μπορούν καν να 

δουν πως η συμφωνία πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις 

που έχει στην Ελλάδα, ανοίγει σειρά ζητημάτων τόσο στο 

εσωτερικό της γείτονος, με τις αντιθέσεις και συγκρού-

σεις μεταξύ σλαβόφωνων και αλβανόφωνων όσο και στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ενισχύοντας εν τέλει 

(ξανά) τις –πραγματικά– εθνικιστικές φωνές. Αυτό δεν το 

βλέπει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και η νέα κυβέρνηση την 

οποία επικρότησε η βουλευτίνα από τη Θεσσαλονίκη για 

την «κωλοτούμπα του μητσοτάκη» ο οποίος «τηρεί και 

σέβεται τη Συμφωνία των πρεσπών».

ή συστηματική υπηρέτηση του ΣΥΡΙΖΑ προς τη συμφωνία 

δεν έγκειται στην πίστη του για το θετικό των διατάξεων 

της. πηγάζει από την πλήρη ευθυγράμμισή του με τις αμε-

ρικανικές επιδιώξεις στην περιοχή. Τόσο ο Τσίπρας όσο 

και ο Ζάεφ αποτέλεσαν τους καλύτερους συνομιλητές των 

ήπΑ και τους προθυμότερους υπηρέτες των αμερικανι-

κών συμφερόντων. Αυτός είναι και ο λόγος που δίνουν 

αμέριστα τη στήριξή τους στη Σοσιαλδημοκρατική Ένωση 

και τον πρόεδρό της, πρώην –πλέον– πρωθυπουργό της 

γειτονικής χώρας, Ζόραν Ζάεφ, τον οποία και συνάντησαν 

οι δυο βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ.

Κ
ομμάτι αυτής της προσπάθειας, 

καταστολής και κατασυκοφάντη-

σης των κατοίκων των νησιών 

που αντιδρούν απέναντι στο προσφυγι-

κό πρόβλημα , είναι και η προσπάθεια 

απαξίωσης του περιφερειάρχη Βορείου 

Αιγαίου, κ. Μουτζούρη. Με αυτό τον 

τρόπο επιδιώκουν να απομονώσουν τις 

θεσμικές φωνές των τοπικών κοινω-

νιών που δεν αξονίζονται με το κοινό 

σχέδιο κυβέρνησης-Ε.Ε., και έτσι να 

σπάσουν το κοινό μέτωπο που έχει φα-

νεί να διαμορφώνεται στα νησιά. Εν 

χορώ, ΜΜΕ, κυβερνητικοί εκπρόσω-

ποι, η «προοδευτική» αντιπολίτευση, 

περσόνες των social media, έχουν εδώ 

και καιρό, σπεύσει να βγάλουν φασίστα 

των πρώην πρύτανη του ΕΜΠ, και νυν 

περιφερειάρχη. Το μοτίβο είναι γνω-

στό, απέναντι σε κάθε εθνολαϊκιστή. 

Ονομάζεται συνοδοιπόρος του Τραμπ 

και του Όρμπαν, και του χρεώνονται 

όλα τα αντίστοιχα στερεότυπα.

Δεν θα ήταν περίεργο αυτό, αν ο κ. 

Μουτζούρης δεν ήταν ένας απ' αυ-

τούς, δεν ήταν μέχρι πρότινος ένας 

«κανονικός» εκπρόσωπος του αστικού 

πολιτικού κόσμου, από τους «σοβαρούς» 

ακαδημαϊκούς, που η εκλογή του στο 

αξίωμα του περιφερειάρχη είχε χαι-

ρετιστεί απ' όλα τα μεγάλα κόμματα. 

Έφτανε όμως μια άρνηση στις επιταγές 

των μεγάλων, για να τον αποβάλουν, 

να τον στοχοποιήσουν. 

Αυτό που τους ενόχλησε είναι ότι ένας 

θεσμικός παράγοντας προτίμησε να 

σεβαστεί τη θέληση αυτών που των 

εξέλεξαν, και όχι να εφαρμόσει πιστά 

το σχέδιο που επέβαλε η Ε.Ε. Ο κ. Μου-

τζούρης θα κριθεί απ' το αν θα μείνει 

πιστός στον «αγώνα μέχρι τέλους» που 

διακηρύττει και απ' το αν θα καταφέ-

ρει να συνεχίσει να δρα ενωτικά, ενώ 

όλοι θα προσπαθούν να σπείρουν τον 

διχασμό. Η επίθεση στο πρόσωπό του 

μάλλον έχει ως στόχο, να σπάσει αυτό 

το «μέχρι τέλους», να τον συνετίσει, 

να τον κάνει να δεχτεί κάποια κλειστή 

δομή και κάποια ανταποδοτικά οφέλη, 

όπως κάνουν άλλοι εκλεκτοί συνάδερ-

φοι του, και να αφήσει τις «ακρότητες» 

και τους «λαϊκισμούς», γιατί αλλιώς 

θα κατηγορηθεί ότι υποθάλπει τους 

μαυροντυμένους τραμπούκους με τα 

στειλιάρια.

Τους ενοχλούν και αυτά που λέει ο πε-

ριφερειάρχης. Η έναρξη της ομιλίας 

του στις πρόσφατες κινητοποιήσεις το-

ποθετεί το πρόβλημα στην πραγματική 

του βάση: «τα νησιά μας έχουν γίνει 

έχουν γίνει τόπος συγκεντρώσεως και 

κρατήσεως ταλαίπωρων ανθρώπων από 

80 χώρες σε όλη την υδρόγειο. Ήδη πλη-

σιάζουν τις 50 χιλιάδες, και κάθε χρόνο 

αυτός ο αριθμός αυξάνεται. Μας ενοχλεί 

ότι η κατάσταση αυτή δημιουργείται με 

συνωμοσία σιωπής όλης της Ευρώπης 

και της κυβερνήσεως. Όλοι τους χτί-

ζουν τείχη απομονώσεως και σιωπής, 

και είμαστε εδώ για να τα σπάσουμε». 

Η συμμαχία κυβέρνησης-Ε.Ε.-ΜΚΟ, 

προτιμούν οι τοπικές κοινωνίες, είτε 

να εξαγοραστούν, είτε να σωπάσουν, 

είτε να εκφραστούν ξενοφοβικά, δεν 

τους συμφέρει να αντιδράσουν, όχι 

απέναντι στους ξένους, αλλά απέναντι 

στους πραγματικούς υπαίτιους, την 

Ε.Ε. και την κυβέρνηση.

Στοχοποιούν ακόμη τον περιφερειάρχη, 

γιατί ως θεσμικός παράγοντας αποκαλύ-

πτει τα ψέματα των υπευθύνων. Στην εν 

λόγω ομιλία του τόνισε: «Μας ενοχλεί το 

δούλεμα απ' τους υπεύθυνους. Δώσαμε 

χρόνο να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις 

τους, αλλά τίποτα δεν βελτιώθηκε», 

για να συνεχίσει αναφερόμενος στον 

κ. Μητσοτάκη, «στις 5/12 βρεθήκαμε 

με τους δημάρχους και ζητήσαμε να 

μας δει ο πρωθυπουργός, ακόμη δεν 

μας έχει δεχτεί». 

Συνεχίζει λέγοντας ότι «μας ενοχλεί 

ότι χάσαμε την καθημερινότητα μας. 

Φαίνεται αυτό στα λεωφορεία, τις 

τράπεζες, τα σχολεία μας. Και να ξε-

καθαρίσω ότι η άποψη μου είναι πως 

τα κοινά αγαθά είναι για όλους τους 

ανθρώπους, γηγενείς και φιλοξενού-

μενους»: αυτή είναι η πραγματικότητα 

στα νησιά αλλά όποιος μιλήσει για την 

πραγματικότητα αυτή, είναι ρατσιστής 

και πρέπει να απομονωθεί.

Επίσης είπε ότι: «μας λένε πως αν πας 

στις χώρες τις Ευρώπης θα δεις ότι είναι 

γεμάτο αλλοδαπούς, ανθρώπους απ' 

τις ίδιες χώρες όπως έρχονται εδώ. Μα 

οι χώρες αυτές είχαν αποικίες, έχουν 

εκμεταλλευτεί κόσμο και κοσμάκι, 

που χρόνο με το χρόνο μεταφέρθηκαν 

ως δούλοι στις χώρες αυτές. Τι σχέση 

έχουμε εμείς μ' αυτό. Σε ποια άλλη 

χώρα συμβαίνει αυτό που γίνεται στο 

Βαθύ της Σάμου ή στην Μυτιλήνη, όπου 

η αναλογία αλλοδαπών και γηγενών 

είναι 1 προς 3». 

Αυτό το απόσπασμα της ομιλίας του 

εξηγεί το γιατί οι κάτοικοι στα νησιά 

του Αιγαίου δεν κοιμήθηκαν αλλη-

λέγγυοι και ξύπνησαν ρατσιστές, και 

πως ο μόνος τρόπος να επανέλθει η 

ισορροπία είναι να αρθεί η συνθήκη 

εγκλωβισμού πληθυσμών, στη χώρα 

μας, και ειδικά στα νησιά, μια συνθήκη 

που επιβάλλεται απ' τους διαχρονικούς 

αποικιοκράτες και έχει σαν θύματά της 

και τους ξεριζωμένους και τις τοπικές 

κοινωνίες.

 ❚ του Δημήτρη Γκάζη

Ή μαζί μας ή εναντίον μας…
με αφορμή τις επιθέσεις του πολιτικού συστήματος 

στον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου


