Published on Νέο Αριστερό Ρεύμα (http://narnet.gr)
Home > Η ιστορική μνήμη δεν νικιέται από ελληνοαμερικάνικες φιέστες

Η ιστορική μνήμη δεν νικιέται από ελληνοαμερικάνικες
φιέστες
18.08.18
(Με αφορμή τα εγκαίνια ιδιωτικού μουσείου στον Λια Θεσπρωτίας από τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι
Πάιατ
Ότι οι «νικητές» έγραψαν την ιστορία όπως την ήθελαν είναι γνωστό. Εκείνο που ίσως δε φαίνεται με την
πρώτη ματιά είναι ότι επιχειρούν καθημερινά, χωρίς να χάνουν την παραμικρή ευκαιρία, να την
ξαναγράψουν καλλιεργώντας και θεμελιώνοντας (αργά και σταθερά) τα σύγχρονα ιμπεριαλιστικά τους
σχέδια. Η μνήμη του λαού, όμως, μπορεί και πρέπει να διαφυλάττει την αλήθεια…
Στα πρόσφατα εγκαίνια ιδιωτικού μουσείου στον Λια Θεσπρωτίας ο Νίκος Γκατζογιάννης (συγγραφέας του
γνωστού αντικομμουνιστικού βιβλίου «Ελένη») και η αμερικάνικη αντιπροσωπεία-προεξάρχοντος του
πρέσβη των ΗΠΑ- επέστρεψαν, αφού πρώτα έχουν, έργω και λόγω, σκυλέψει πολλάκις τη μνήμη των
νεκρών.
Όλα έχουν τους συμβολισμούς τους… Η παρουσία των συγκεκριμένων στο μικρό χωριό και μάλιστα στα
ελληνοαλβανικά σύνορα δεν μπορεί παρά να έχει και αυτή τους δικούς της...
Στο στόχαστρο, έστω και ανομολόγητα, βρίσκεται η μνήμη των πραγματικών ηρώων του ΕΛΑΣ που
στιγμάτισε χωρίς ντροπή ο Γκατζογιάννης (ο «άνθρωπος της αποδημίας» και της ακροδεξιάς), η μνήμη
των χιλιάδων μαχητών και μαχητριών του ΔΣΕ (τους οποίους οι ΗΠΑ αφάνισαν στα δοξασμένα βουνά της
Ηπείρου -και όχι μόνο-, με τη συνεργασία φυσικά του «εθνικού κορμού» και των συνεργατών των ναζί), η
μνήμη των ανθρώπων που στήριξαν τον αγώνα για μια ελεύθερη χώρα κόντρα στην επιστροφή της
ελληνικής αστικής τάξης από τις «διακοπές» της στην Αίγυπτο αλλά και των διεθνών συνεργατών της.
Δεν γίνονται όμως όλα μόνο για το παρελθόν… Ας ρίξουμε μια ματιά στις ίδιες τις δηλώσεις του
Αμερικανού Πρεσβευτή στο περιθώριο των εγκαινίων, όταν ρωτήθηκε για τη θέση της Ελλάδας στα
Βαλκάνια: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούν την Ελλάδα περιφερειακό πυλώνα σταθερότητας
και έναν σύμμαχο κλειδί στην προσπάθεια για την προώθηση του κοινού μας στόχου που είναι η ένταξη
των δυτικών Βαλκανίων στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκού
επιπέδου μεταρρυθμίσεις και στο ΝΑΤΟ».
Προσδεμένη στο άρμα των πολεμοχαρών σχεδίων των ΗΠΑ, ονειρεύεται ο Αμερικάνος πρέσβης τη χώρα
μας. Η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, μια από τις πιο φιλοαμερικάνικες ελληνικές κυβερνήσεις του
δίνει άνετα το δικαίωμα. (Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι Οι ΗΠΑ είναι φέτος «επίτιμος προσκεκλημένος» της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης…)
Ένα σύνθημα που κυκλοφορεί λέει: «όταν σου κλέβουν το ψωμί, τότε σε ταΐζουν έθνος και φυλή».
Τι κι αν βιώνουμε την πολιτική της πλήρους ισοπέδωσης των εργασιακών, μορφωτικών δικαιωμάτων μας,
«φάε» (μας λένε) το όραμα της σύγχρονης «Μεγάλης Ελλάδας» που θα είναι «περιφερειακός πυλώνας»
και «σύμμαχος-κλειδί» των ΗΠΑ στα Βαλκάνια. Τι κι αν αυτό σημαίνει ότι το δηλητήριο του εθνικισμού
(βλ. ταυτόχρονα διάφορες δραστηριότητες εθνικιστικών κύκλων σε Θεσπρωτία-Πάργα-Φανάρι)
προσπαθεί να μολύνει τους εργαζόμενους και τη νεολαία εντείνοντας τους πολεμικούς ανταγωνισμούς
και φέρνοντας την απειλή του πολέμου ακόμη πιο κοντά; Δεν πρόκειται για σενάρια συνωμοσιολογίας,

αλλά για τη κυβερνητική πολιτική με την ενεργή συμμετοχή της δεξιάς-ακροδεξιάς.
Όσο και να προσπαθούν να ωραιοποιήσουν τα εγκλήματα τους σε βάρος του ηρωικού Δημοκρατικού
Στρατού στα βουνά της Ηπείρου, δεν θα τα καταφέρουν. Όσες φορές και να βάλουν την εγκληματική τους
πολιτική (παλιά και νέα) στο «πλυντήριο» για να ξεπλυθεί από «ανθρωπιστικές-πολιτιστικές»
πρωτοβουλίες, αυτή θα παραμένει για πάντα λεκιασμένη. Όσο και αν στα κάθε είδους «πολιτιστικά
γκαλά» δίνεται το χέρι στους φονιάδες των ΗΠΑ και στους απογόνους των συνεργατών τους στον
εμφύλιο, ο λαός της Ηπείρου δεν ξεχνά ποτέ τα θύματά του, δεν προσκυνά ούτε τους σύγχρονους
μακελάρηδες ούτε τους ντόπιους συνεργάτες τους και το κυριότερο δεν αφήνει την ιστορία του να
σβήσει…
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