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Γελ ππάξρεη άιιε ρώξα πνπ λα ππέθεξε ηόζν πνιύ από ηνπο ππεξπαηξηώηεο ηεο όζν ε Διιάδα - 

εμαηξνπκέλεο ίζσο ηεο Γεξκαλίαο ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνύ Ράηρ. Απηνί, πνπ αγαπνύλ ηελ 

παηξίδα πην πνιύ από θάζε άιινλ Έιιελα (ππνζέησ «ληηληί») θαη Διιελίδα (ππνζέησ «πόξλε») 

νη νπνίνη δελ ζπληάζζνληαη κε ηηο ηδενινγηθά «θαζαξέο» απόςεηο ηνπο, ήηαλ πνπ ηελ νδήγεζαλ 

ζηνλ «Αηπρή πόιεκν» ηνπ 1897, κε ηνλ νπνίν νη Σνύξθνη πιεζίαζαλ ζηελ Αζήλα κέρξη πνπ 

ηνπο ζηακάηεζαλ νη δπηηθέο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο. Απηνί έθαλαλ ζηε ζπλέρεηα ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ’22, όηαλ έξημαλ ηνλ Βεληδέιν δεηώληαο ηελ επηζηξνθή από ηε Μηθξαζία θαη, 

αληί γη απηό, πξνρώξεζαλ κόλνη ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηελ Άγθπξα θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, 

κε ηα γλσζηά ηξαγηθά απνηειέζκαηα ηεο αλεύζπλεο αθξνζύλεο ηνπο. Οη ίδηνη ήηαλ ηέινο πνπ, 

ππό ηελ αξρεγία ηνπ ζιηβεξνύ Ισαλλίδε, νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 1974 

ζηελ Κύπξν.  

Η ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ ππεξπαηξησηηζκνύ απνηειεί κηα καθξά αιπζίδα θαηαζηξνθώλ γηα ηνλ 

ηόπν θαη ην ιαό ηνπ. Κη ελώ είλαη ηξαγηθή θαη σο εθ ηνύηνπ επώδπλε όηαλ ηε ζπκάηαη θαλείο, 

κπνξεί λα γίλεη πνιύ επηθίλδπλν ην λα κε ηε ζπκάηαη. Να κε ζπκάηαη ι.ρ. όηη κόιηο πξηλ από 

κεξηθά ρξόληα, ε ρώξα θόληεςε λα ηηλαρηεί ζηνλ αέξα επεηδή θάπνηνη εμ απηώλ απνθάζηζαλ όηη 

ζα θέξνπλ ζηελ Διιάδα ηνλ Οηζαιάλ θαη ζα ηνλ πεξηθέξνπλ παίδνληαο ηε γάηα θαη ην πνληίθη 

κε ηελ εθιεγκέλε (ηνπο αξέζεη ή όρη, δελ έρεη ζεκαζία) θπβέξλεζε ηεο ρώξαο θαη ηηο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Διιάδαο, ησλ ΗΠΑ, ηνπ Ιζξαήι θαη ηεο Σνπξθίαο...  

Δπηπρώο, ζηελ παξαδάιε εθείλσλ ησλ σξώλ, κεηαμύ εθείλσλ πνπ αληέδξαζαλ ζηελ απόιπηε 

ηξέια ήηαλ θαη ν Μίθεο Θενδσξάθεο πνπ κε ηηο ππηδάκεο βγήθε ζηηο ηειενξάζεηο γηα λα 

μεκπεξδέςεη ην ράνο ζην νπνίν πήγαηλαλ λα βπζίζνπλ εξήκελ ηνπ ηνλ ειιεληθό ιαό. Σειηθά, ην 

πην ηξαγηθό πξόζσπν ήηαλ ν ίδηνο ν Οηζαιάλ, πνπ ηνπο εκπηζηεύηεθε θαη έπεζε ζηα ρέξηα ηνπο 

θαη είλαη αθόκα θπιαθή. Γελ ήμεξε ν άλζξσπνο νύηε γηα ην 1897, νύηε γηα ην 1922, νύηε γηα ην 

1974...  

Πξνρζέο ινηπόλ, δηα ηνπ επηθεθαιήο ηνπ "Γηθηύνπ 21" θ. Φαήινπ Κξαληδηώηε, απηνί νη "Αξηνη" 

ππεξαζπηζηέο ηεο παηξίδαο μαλαρηύπεζαλ. Με κπαξάδ δειώζεώλ ηνπ, ν πξνζσπηθόο θίινο θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Αληώλε ακαξά, έθαλε άλσ θάησ ηελ 

αληηπνιίηεπζε, κεηεξρόκελνο βέβαηα ζηαιηληθέο κεζόδνπο: κίιεζε γηα «ληηληίδεο» αιιά δελ είρε 

θπζηθά ην ζάξξνο λα ηνπο πεη κε ην όλνκά ηνπο απηνύο πνπ ελλννύζε θαη ηνπνζεηήζεθε επί 

παληόο ηνπ επηζηεηνύ, όπσο ι.ρ. γηα ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο: «Η ιύζε δελ είλαη κεζνβέδηθε, light 

κε ρακειά ιηπαξά. θξάγηζκα ησλ ζπλόξσλ, επί ηόπνπ αλάζρεζε κε ηελ άζθεζε ηεο 

απαξαίηεηεο βίαο, καδηθέο ζπιιήςεηο, θξάηεζε ζε ζηξαηόπεδα θαη απειάζεηο»: απηή είλαη θαηά 

ηνλ θ. Φαήιν Κξαληδηώηε ε ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο.  

Απηά, ελδεηθηηθά. Σν ρεηξόηεξν όκσο, είλαη όηη απαίηεζε «ηδενινγηθή θαζαξόηεηα» ελώ έξημε 

ζηελ ππξά όζνπο "ληηληίδεο" δελ ζπκθσλνύλ καδί ηνπ. Απηό είλαη ην πην ηξνκαθηηθό απ’ όια. 

Φπζηθά, νη πεξηζζόηεξνη ησλ όςηκσλ ππεξπαηξησηώλ πνπ απαηηνύλ «δεμηά» θαζαξόηεηα θαη 

ζεθώλνπλ ηε ξνκθαία, είλαη βιαζηάξηα ηεο αξηζηεξάο: εθεί άξρηζαλ ηελ πνιηηηθή θαξηέξα ηνπο, 

κέρξη πνπ ε δσή ηνπο πήγε ζε άιινπο δξόκνπο. Αιιά απηό, δελ έρεη ζεκαζία. εκαζία έρεη όηη ε 

έλλνηα ηεο «ηδενινγηθήο θαζαξόηεηαο» είλαη έλλνηα ζηνλ ππξήλα ηεο θαζηζηηθή θη έρεη 

ηαιαηπσξήζεη πνιύ άζρεκα απηή ηελ έξκε ηελ παξάηαμε θαη ηνλ ηόπν επί πνιιά ρξόληα. 

Δξρεηαη ηώξα ινηπόλ ν θ. Κξαληδηώηεο θαη ηελ επηθαιείηαη σο ζεκαηνθόξνο ηεο.  



Ωξαία. Καιά θάλεη. Σε δνπιεηά ηνπ θάλεη ν άλζξσπνο. Όκσο, ην ηη ιέεη ν θ. Κξαληδηώηεο, 

ειάρηζηε έσο κεδεληθή ζεκαζία ζα είρε, αλ δελ ήηαλ έλα είδνο αθαηαλόεηεο ζθηάο ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Μπνξεί ινηπόλ ν πξόεδξνο ηνπ «Γηθηύνπ 21» λα θαηαγγέιιεη 

κε όζε ζθιεξόηεηα ζέιεη ηελ θνκκαηηθή θαπιόηεηα, όκσο θαιό ζα είλαη λα ζπκάηαη όηη 

απνηειεί ν ίδηνο εμέρσλ ζηέιερόο ηεο θαη κόλνλ από ην γεγνλόο όηη θξύβεηαη πίζσ από ηελ 

αζάθεηα ηεο θηιίαο ηνπ κε ηνλ θ. ακαξά θαη εμ απηήο - θαη κόλνλ - είλαη πνπ ν ιόγνο ηνπ 

απνθηά θάπνηα ζεκαζία. Αιιηώο, δελ ζα αθνξνύζε θαλέλαλ...  

Δηζη, κέλεη ηώξα ζηνλ ίδην ηνλ αξρεγό ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, λα απνθαζίζεη αλ ε παξάηαμε 

ηεο νπνίαο εγείηαη ζα έρεη ελ ηέιεη σο ηδενινγηθό ηεο εγέηε ηνλ θ. Κξαληδηώηε θαη ζα δηέπεηαη 

από ηηο ηδέεο ηνπ πεξί «θαζαξόηεηαο», ή πεξί καδηθώλ θπιαθίζεσλ γηα ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο θη 

αλ ζα εθθέξεη πνιηηηθό ιόγν επηπέδνπ «ληηληίδσλ»... Οθείιεη όκσο θη εθείλνο λα γλσξίδεη όηη 

όια απηά, γίλνληαη εμ νλόκαηόο ηνπ θαη λα ιάβεη ζέζε. Γελ κπνξεί λα θάλεη όηη δελ ην μέξεη. 

gmalouchos@tovima.grνη 

 

 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα: 
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