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Χαρά στους χασομέρηδες! Χαρά στους αρλεκίνους!
Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.

Κωστής Παλαμάς, «Αποκριτική γραφή», 1-12, Η πολιτεία και η μοναξιά, 1912

ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ.

Alfio Giurato, Οι μαριονέτες, 2010, λάδι σε καμβά, 180×250 εκ.

Οι κλαίουσες τσατσάδες

Έ

πεσε από τα σύννεφα σύμπας ο δημοσιογραφικό «κόσμος». Ώστε υπάρχουν
ΜΜΕ, που ζούνε μπέικα πουλώντας προστασία; Τόση αθωότητα λοιπόν! Ή
απλώς κανένας δεν τολμούσε να μιλήσει γι’ αυτό που όλοι γνώριζαν;
Το ερώτημα είναι ρητορικό. Όλοι γνώριζαν, όλοι γνωρίζουν κι όλοι σιωπούν.
Διότι οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι και οι εκβιασμοί δεν αφορούν περιθωριακές δραστηριότητες, περιθωριακών ΜΜΕ. Τα λεφτά –με ή χωρίς παραστατικά– αφορούν όλο το σύστημα της «ενημέρωσης». Ποιοι τα ενθυλακώνουν
το γνωρίζουμε. Ποιοι τους τα προσφέρουν κάνουμε πως δεν το βλέπουμε: από
βλαχοδήμαρχοι έως βλαχοτραπεζίτες μοιράζουν χρήμα. Τι μπορεί να διαφημίζει
η ΔΕΗ; Ότι κόβει το ρεύμα; Ή τι διαφημίζει (μέσω του ΚΕΛΠΝΟ) το Υπουργείο
Υγείας; Ότι οι μισοί Έλληνες είναι ανασφάλιστοι; Ή τι διαφημίζουν οι (ανακεφαλαιοκοπημένες) τράπεζες; Ότι σου παίρνουν το σπίτι; Τίποτα δεν διαφημίζουν
όλοι αυτοί – κι όλοι οι άλλοι που δεν χωράνε σ’ ένα τόσο μικρό κείμενο. Απλώς

με τους χρηματισμούς, που φορούν τον φερετζέ των διαφημίσεων, αγοράζουν
κάτι πολύτιμο: την σιωπή όλων εκείνων που θα έπρεπε να τους ελέγχουν. Σιωπή
για την εξευτελιστική επιτροπεία της χώρας, για το παραγωγικό της ξεπάτωμα,
για την ανεπαίσθητη παράδοσή της στις Αγορές, για την ανομολόγητη απελπισία
ενός υποθηκευμένου κόσμου τον οποίο γενναιόδωρα αφιονίζουν.
Αυτό κάνουν: μας εθίζουν στην ευτέλεια. Θες δεν θες θα υποστείς τους επιγόνους του κωστοπουλισμού. Μπορεί να μην γνωρίζεις ποιος είναι δάσκαλος του
παιδιού σου αλλά γνωρίζεις και το τελευταίο ξέκωλο που σου σερβίρει η «μαχόμενη» «δημοσιογραφία».
Γινόμαστε άδικοι με τέτοιες γενικεύσεις;
Να μας τις επισημάνετε τις εξαιρέσεις και να ζητήσουμε συγγνώμη.
Μέχρι να γίνει αυτό όμως, ας σταματήσουν από τις τσατσάδες της «ενημέρωσης» οι δεκάρικοι για την ελευθεροτυπία.
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Ως είχε προαναγγελθεί

Γιατί τα θρησκευτικά

Γ

Με τον τρόπο του Χ.Β.

ιατί είναι σημαντικό να φαντάζεσαι πώς ονόμασε ο Αδάμ τα
.
ζώα πώς πλάστηκε από την
.
πλευρά του η Εύα πώς αντήχησε μες
στον παράδεισο η βαριά φωνή του
Θεού μετά το προπατορικό αμάρτημα.
Γιατί ο Ισαάκ πάλεψε με τον άγγελο, γιατί ο Μωυσής αντιστάθηκε
στον Θεό, γιατί το βιβλίο της Εξόδου
εμπνέει κάθε επανάσταση.
Γιατί όσο ο Μωυσής κρατούσε τα
χέρια του υψωμένα οι Αμαληκίτες
έχαναν στο πεδίο της μάχης, γιατί
η όνος μίλησε στον Βαλαάμ, γιατί ο
Δαυίδ νίκησε τον Γολιάθ, γιατί η γυναίκα του Λωτ έγινε στήλη άλατος,
γιατί ο Ιωνάς βρέθηκε μέσα στο κήτος, γιατί ο Ιώβ είναι η υπομονή και
γιατί οι Ψαλμοί είναι πιο ωραία ποιήματα από το Άσμα Ασμάτων που
φθονούν οι σπουδαίοι μας ποιητές.
Γιατί το σπήλαιο, γιατί τα πάθη
και ο σταυρός. Γιατί στη βασιλόπιτα κόβουμε κομμάτι για τον ξένο
και τον πρόσφυγα, για το «δός μοι
τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους
ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ», για
τον εσπερινό της Αγάπης (μας).
Γιατί η αρχή του Κατά Ιωάννην,
η Κυριακή προσευχή, ο «Ύμνος της
αγάπης», η επιστολή προς Διόγνητον, η Μυσταγωγία του Μάξιμου του
Ομολογητή, ο Ακάθιστος Ύμνος, η
Νεκρώσιμη Ακολουθία είναι από τα
σημαντικότερα κείμενα που υπάρχουν στη νεοελληνική γλώσσα.
Γιατί οι Τρεις Ιεράρχες, γιατί ο
Πατριάρχης Φώτιος και οι βυζαντινοί αντιγραφείς, γιατί ο νεοελληνικός διαφωτισμός, ο Γρηγόριος ο Ε΄, ο
Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης
και ο Χρυσόστομος Σμύρνης. Γιατί ο
ένδοξός μας βυζαντινισμός.
Γιατί ο Ιερομόναχος Διονύσιος,
εγκάτοικος στο ξωκλήσι του Αγίου
Λύπιου, όταν ακούμπησε στο φιλιατρό του πηγαδιού κι έκανε να μετρήσει δεν βρήκε ούτε τρεις δίκαιους
στον κόσμο ενώ τους άδικους τούς
έβγαλε αναρίθμητους.
Γιατί ο Παπαδιαμάντης. Γιατί ο
Παπατσώνης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο
Ρίτσος, ο Λειβαδίτης, ο Θέμελης.
Γιατί ένα ολόκληρο χωριό, η Θέρμη της Λέσβου, έβλεπε στ’ όνειρό του
τους λησμονημένους για 500 χρόνια
αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη
μέχρι που βρήκαν τα θαμμένα λεί.
ψανά τους υπό βροχή γιατί η αγία
Θεοδώρα Βάστας έχει 17 δέντρα φυτρωμένα πάνω στη σκεπή της.
Γιατί όλοι έχουμε παίξει μπάλα
στο προαύλιο μιας εκκλησιάς, μυρίζοντας το λιβάνι του εσπερινού, και
γιατί η μουσική υπόκρουση κάθε Μεγάλης Παρασκευής είναι ο μονότονα
πένθιμος ήχος μιας καμπάνας.
Γιατί κάποια δειλινά ο ορίζοντας
μοιάζει να παίρνει φωτιά, γιατί όταν
κοιτάζω τη θάλασσα με πιάνει μελαγχολία και κάποια τοπία μού μοιάζουν αίφνης γνωστά.
Δημήτρης Αγγελής

Ό

πως είχε προαναγγελθεί, η επέτειος της θυσίας
του Γρηγόρη Αυξεντίου, έφτασε και φέτος στην
ώρα της. Με την ίδια εκνευριστική επιμονή που
το κάνει κάθε χρόνο...
Ως εκ τούτου θα πρέπει και πάλι να ετοιμαστούμε για
να την υποδεχθούμε όπως της αρμόζει. Έχει καταντήσει
πια κουραστικό, μα το καλό είναι πως δεν θέλει και πολλά
πράγματα. Ένα στεφάνι από το λουλουδάδικο, γαλάζιες
και λευκές κορδέλες, κανένα πατριωτικό λογύδριο, που
αν μας παίρνει το πασπαλίζουμε και με κάμποσες εξάρσεις αντίστασης και αξιοπρέπειας. Πράγματα, δηλαδή,
που τα βρίσκεις εύκολα και φθηνά... Σχεδόν τζάμπα...
Θα την υποδεχθούμε την επέτειο λοιπόν μπροστά
στο άγαλμα του Μαχαιρά. Το έχουμε στήσει και πελώριο. Τόσο που θα νομίζει κανείς πώς το κάναμε έτσι, για
να φαίνεται πόσο μικρά ανθρωπάκια είμαστε μπροστά
του. Εμείς όμως έχουμε ξεπεράσει τέτοια συμπλέγματα
αυτοεκτίμησης. Έχουμε χρήμα και πληρώνουμε να φιλοτεχνηθεί τεράστιο. Το έχουμε εκεί, ψηλό κι αγέρωχο να
ατενίζει τον ορίζοντα. Μη μας κοιτά και στα μάτια και
δεν έχουμε τι να του απαντήσουμε...
Όχι πώς δεν μπορούμε να του πούμε τα μύρια όσα.
Και με επαρκέστατη επιστημονική τεκμηρίωση. Όμως
άντε να καταλάβει... Όσοι δεν έχουν σπουδάσει τις Δι-

εθνείς Σχέσεις και International Negotiation and Policy,
έχουν μερικές φορές να πουν μόνο δυό λέξεις και ξεμπερδεύουν: Μολών Λαβέ! Σκάβουν μ’ αυτές τις λέξεις
μία τρύπα στον ουρανό, φτιάχνουν μια φλεγόμενη σπηλιά και χώνονται μέσα να ξεκουραστούν.
Οι άνθρωποι κάτω συνεχίζουν και τραβούν το κουπί
της επιβίωσης. Δουλεύουν, παλεύουν, γεννούν, πεθαίνουν, πουλάνε, αγοράζουν, ελπίζουν, προδίδονται, θυμούνται, ξεχνούν... Κοιτούν να κρατήσουν ό,τι έχει αξία.
Άλλοτε την πίστη, άλλοτε την πατρίδα, άλλοτε την λευτεριά, άλλοτε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, άλλοτε τους δημοσιονομικούς δείκτες, άλλοτε τις καταθέσεις τους, άλλοτε
την άδεια να εκδίδονται ελευθέρως στις αγορές...
Ως είχε προαναγγελθεί, η επέτειος της θυσίας του
Γρηγόρη Αυξεντίου έφτασε και φέτος. Πλέοντας μέσα
σε πελάγη αγνωσίας, ανυποψίαστη σαν την αιωνιότητα,
αφίχθη και πάλι στην ώρα της. Εμείς θα ενδυθούμε της
μοναξιάς μας τον θυμό και της ντροπής μας τα πιο κολλαριστά κοστούμια για να κατέβουμε να την υποδεχθούμε. Ή θα κάτσουμε να τσουγκρίζουμε την ματαιοδοξία
μας με ένα ποτήρι blended, την ώρα πού γράφουμε αδέξια λόγια για ένδοξες πράξεις...
Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

φτου

Κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα στο διαδίκτυο. Για τους μερακλήδες της
τυπογραφίας κυκλοφορεί ανά μήνα περιορισμένος αριθμός αντιτύπων.

ξελεφτερία

Ιδιοκτησία - έκδοση - διεύθυνση και χαμαλίκι: Θεόδωρος Ε. Παντούλας

Για συνδρομές στήριξης
Εθνική Τράπεζα: 266/759582-48

Αλληλογραφία: Σισμανογλείου 10 & Τροίας, Βριλήσσια, 152 35, Ηλεκτρονική διεύθυνση: magmanifesto@gmail.com
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Μυθολογίες

T

o προσφυγικό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, και όπως όλα τα αληθινά
προβλήματα αναδεικνύει τα όρια επιβίωσης των οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας τέτοιος οργανισμός που ζει με τα «ψέματα». Όταν η
εποχή της οικονομικής ανάπτυξης και του διπολικού κόσμου, που την προϋπέθετε παρήλθε, βγήκαν από το «κουτί της Πανδώρας» τα μύρια όσα. Άνθρωποι
και θεσμοί συνηθισμένοι σε επιτροπολογίες και σε πατέντες τροφίμων και απορρυπαντικών, καλούνται να διαχειριστούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και
οικονομικές καταρρεύσεις. Κοινωνίες ευμάρειας δεν μπορούν να συνηθίσουν ότι
πρέπει να μοιράζονται τα κεκτημένα τους σε πλανητικό επίπεδο– τη στιγμή που
ακραία νεοφιλελεύθερα έντυπα όπως το The Economist ομνύουν στα ανοιχτά
σύνορα προς όλους.
Όλοι πέφτουν συνεχώς από τα σύννεφα. Ξαφνικά διαπιστώνεται ότι η Αυστρία και η παραδοσιακή «αυλή» της, δηλαδή οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων, συμφωνούν σε α λα καρτ πολιτικές συνόρων. Φαίνεται ότι για μερικούς η
δεκαετία του Γιουγκοσλαβικού είναι τόσο πολύ μακριά και ξεχνάνε. Ξαφνικά διαπιστώνεται ότι χώρες όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες, αρνούνται
να πάρουν πίσω τους μετανάστες τους, που πρέπει να απελαθούν καθότι μη
πρόσφυγες. Ωσάν να μην έχουν πίσω τους ιστορική μνήμη, κάνουν οι Ευρωπαίοι τους έκπληκτους μπροστά στις φυσιολογικές εκτονώσεις των πληθυσμιακών
συσσωρεύσεων. Είναι οι ίδιοι που διαβάζουν στα έντυπά τους την πολύ σωστή
διαπίστωση ότι η «Αραβική Άνοιξη» ήταν, ανάμεσα στα άλλα, και συνέπεια της
δημογραφικής υπερεκχείλισης και της αυξανόμενης νεολαίας – γιατί λοιπόν κάποιες χώρες να μην θέλουν να διασπείρουν τους ακμαίους και ενεργητικούς
τους πληθυσμούς; Και φυσικά το θέμα δεν είναι η μαζική διασπορά των τζιχαντιστών, επειδή αυτό φοβίζει και πανικοβάλλει τις δυτικές κοινωνίες. Οι τζιχαντιστές είναι ήδη στην Ευρώπη, δεν θα έλθουν με βαλίτσες από την Συρία και
το Ιράκ.
Οι μυθολογίες δεν σταματούν εδώ. Αν ακούσει κανείς δελτία ειδήσεων, θα δει
ότι τα κατεξοχήν φοβικά μέσα ενημέρωσης συγκινούνται από τα καραβάνια των
Προσφύγων που κινούν με τα πόδια μέχρι τα σύνορα. Η εκ του μακρόθεν αυτή
συγκίνηση είναι κοινός τόπος για τους απανταχού ευαίσθητους (μικροαστούς,
αριστερούς και χριστιανούς). Αυτή η συγκίνηση ξεχνά να δει ή δεν ασχολείται με

τα δίκτυα της μετακίνησης, με το ποιοι φεύγουν από τις πατρίδες τους και για
ποιον λόγο, με την αληθινή βούληση των «ταξιδιωτών». Ξαφνικά οι Έλληνες, που
έζησαν την Μικρασιατική καταστροφή και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να
συγκινούνται με το δράμα των Προσφύγων. Λες και είναι το ίδιο ο ξεριζωμός της
Σμύρνης και η αναγκαστική μετακίνηση Ευρωπαϊκών πληθυσμών –σε συνθήκες
πολέμου και εθνοτικής ή πολιτικής βίας– με τους διαφυγόντες πληθυσμούς από
την Ανατολή. Απηχήσεις μπορεί να βρει κανείς μόνο στον Συριακό εμφύλιο – αν
είναι και αυτός εμφύλιος. Πουθενά αλλού. Οι Μαροκινοί, Αφγανοί, Πακιστανοί
και Ερυθραίοι που εισέρχονται στην Ευρώπη δεν είναι Σμυρνιοί ούτε Εβραίοι ή
Αρμένιοι, είναι μετακινούμενες ψυχές της παγκοσμιοποίησης – η άλλη όψη της
ανά δευτερόλεπτο μετακίνησης κεφαλαίων και τζογαρίσματος. Όταν δει κανείς
τις ημι-μόνιμες εγκαταστάσεις προσφύγων-μεταναστών, δηλαδή τα στρατόπεδα
εγκαταβίωσης, στην Ιορδανία και στον Λίβανο, θα διαπιστώσει ότι αυτές οι οιονεί πόλεις της εποχής μας (με το ατελεύτητο μπες-βγες), περικλείουν ανθρώπους
που δεν αφήνουν μία πατρίδα για να ζήσουν σε μία άλλη πατρίδα, αλλά είναι
τράνζιτ οντότητες σε διαρκή αναζήτηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. Δεν επιθυμούν να συστήσουν στις χώρες υποδοχής κοινότητες που να τους θυμίζουν
τις πατρίδες τους, όπως έκαναν οι Τούρκοι ή οι Αλγερινοί των μεταπολεμικών
χρόνων, καθώς προτιμούν να ξεχάσουν τις πατρίδες τους και επιλέγουν να ομογενοποιηθούν σε συνθήκες κατανάλωσης. Τα γεγονότα στη Γερμανία στις γιορτές του νέου χρόνου –παρά τις υπερβολές τους– δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε
με μία διαφορετική πραγματικότητα, που κακώς μας εκπλήσσει.
Ο Ευρωπαίος μέσος πολίτης έχει μάθει να έχει μικρή ιστορική μνήμη, επιλεκτικές ευαισθησίες, τεχνοκρατική συγκίνηση, και πάνω απ’ όλα μία οίηση, που
τον κάνει να δικαιολογεί πάντα τις τερατογενέσεις του. Η Ελλάδα στον βαθμό
που μοιράζεται αυτή την Ευρωπαϊκή νόσο, θα μηρυκάζει τα ίδια – όσο και αν
φτωχύνει και όσο και αν θέλει να είναι πατριωτική. Ο «εθνοπατριωτισμός» είναι
μία ανάλογη καρικατούρα αυτών που κατηγορεί, καθώς αδυνατεί ν’ αντικρύσει
το τέρας σε όλη την πλήρη του γυμνότητα. Και αυτό το τέρας λέγεται αξίες και
ιδανικά της μετανεωτερικής εποχής. Η οδός προς την Κόλαση δεν θα κλείσει
τόσο εύκολα.
Μανώλης Γ. Βαρδής
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Σχεδόν ντρεπόμαστε να

Ο Χρήστος Γουσίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ζει ακόμα
εκεί.
Ωστόσο, χρειάστηκε να φύγει
αρκετές φορές μέχρι τώρα.
Σπούδασε γραφιστική κι εικονογράφηση στο ΤΕΙ Αθήνας.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στο Canterbury του Kent (Αγγλία),
σε σχολή Καλών Τεχνών χρησιμοποιώντας ως μέσω τη Video Art.
Στα πλαίσια δεύτερου μεταπτυχιακού στο Glasgow School of Art
(Σκωτία), πραγματοποίησε μελέτη
σχετική με την παραδοσιακή τέχνη
και τον σύγχρονο άνθρωπο και
πως αυτές οι δύο μπορούν να συνδυαστούν. Στο τέλος εφάρμοσε τα
αποτελέσματα της έρευνάς του και
δημιούργησε ένα προσκυνητάρι
για ορθόδοξο ναό.
Είναι φοιτητής της σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, στο τμήμα
Εικαστικών Τεχνών.
Έχει δημιουργήσει 3 κόμιξ και
έχει εικονογραφήσει πολλά παιδικά βιβλία, όπως και τα Θρησκευτικά Δ΄ δημοτικού για το ελληνικό
σχολείο, αλλά και τα Αρχαία Ελληνικά για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου της Κύπρου.
Ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής:
2004 Ζήτα-Μι, Θεσσαλονίκη.
2007 Ζήτα-Μι, Θεσσαλονίκη.
2008 Αίθουσα Σκουφά, Αθήνα.
2011 Αίθουσα Σκουφά, Αθήνα
(παράλληλα με την Δάφνη Κωστοπούλου)
2014 Αίθουσα metamorfosis,
Θεσσαλονίκη (παράλληλα με τον
Χρήστο Κεχαγιόγλου)
Ιστότοπος: www.gousidis.gr

Ξεκίνησα από μικρός να ζωγραφίζω μπρούμυτα στο
πάτωμα, όπως όλοι μας. Στην Στ΄ δημοτικού θυμάμαι ο
δάσκαλος μάς ρώτησε τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε και ο διπλανός μου φώναξε «ο Γουσίδης θέλει
να γίνει ζωγράφος». Ένιωσα ταυτόχρονα ντροπή και καμάρι.
Η ζωγραφική είναι κάτι που με συντροφεύει σε όλη
μου τη ζωή. Είναι μια από τις δυνατές σχέσεις της ζωής
μου και αυτή. Με ακολουθεί, με ξεκουράζει, ενώ άλλες
φορές με απογοητεύει. Θυμάμαι πως ο πατέρας μου, αν
και καθηγητής πανεπιστημίου και άνθρωπος με ευρείς
ορίζοντες, με απέτρεψε λέγοντάς μου το κλασικό: «θα
πεθάνεις στην ψάθα». Έτσι
η ζωγραφική λειτουργούσε
μέσα μου και σαν απαγορευμένος έρωτας.
Συνήθως μια στιγμή που
έρχεται θα φέρει μαζί της
και την έμπνευση. Άλλες φορές μπορεί να γεννηθεί κάτι
από μια συζήτηση ή από κάποιο ερέθισμα που θα δώσει
λύση σε έναν προβληματισμό μου. Για παράδειγμα
είχα εδώ και καιρό στο νου
μου ένα γλυπτό έργο του
Ροντέν «Οι Πύλες της Κολάσεως». Κυρίως το θέμα
ήταν αυτό που με απασχολούσε. Εν τω μεταξύ, με τον
πρόσφατο θάνατο του Ρενέ

Ζιράρ, ξανάπιασα ένα βιβλίο του. Διαβάζοντας εμπνεύστηκα να κάνω ένα έργο με τον ίδιο τίτλο, βασισμένο
στη θεωρία του Ζιράρ σχετικά με τη μιμητική βία και τον
αποδιοπομπαίο τράγο.
Η τέχνη μου αφορά κατά κύριο λόγο ένα ιδανικό κοινό, με το οποίο συνομιλώ όσο ετοιμάζω ένα έργο. Αφορά
όποιον έχει κοινές ανησυχίες με εμένα ή διακρίνει βλέποντας το έργο μου στοιχεία που του μιλούν. Είναι μεγάλη
η ικανοποίηση για ένα ζωγράφο να βλέπει το κοινό να
συγκινείται από το έργο του. Είναι η γέφυρά μου στην
κοινωνία.
Δεν συμμερίζομαι την ευκολία με την οποία με την
οποία χωρίζουμε τις αναζητήσεις σε «σύγχρονες»
και «ξεπερασμένες». Νομίζω
πως η ζωή και τα μυστήριά
της είναι διαχρονικά το επίκεντρο για τον άνθρωπο.
Η θάλασσα μου αρέσει
αρχικά για το χρώμα της.
Πάντα ένιωθα μια έλξη γι΄
αυτήν. Η θάλασσα σε καλεί
σε μία σχέση, όπου πρέπει
να παραδοθείς. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση
που την βλέπει κανείς και
στην περίπτωση που την
ζωγραφίζει. Νομίζω πως
έχει κάτι απ΄ το θεϊκό μεγαλείο και μυστήριο. Γι΄ αυτό
και στο έργο μου, μάλλον,
πλεονάζουν τα θαλασσινά
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πούμε ότι είμαστε Έλληνες
τοπία με τον περιβάλλοντα χώρο τους. Καράβια κι εκκλησάκια.
Παλιότερα απεικόνιζα τις άσχημες πλευρές του σύγχρονου αστικού και
φυσικού τοπίου. Κακοφτιαγμένα πολυώροφα κτίρια και νταμάρια. Το περιβάλλον που ζούμε είναι κατά κανόνα άσχημο, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτή
η ασχήμια είναι διττή. Αφενός προκύπτει από την ασχήμια που έχουμε μέσα
μας, αφετέρου δείχνει την αδιάφορη στάση της γνήσιας ελληνικής ψυχής
απέναντι στον κόσμο τούτο. Μπορεί να είναι είτε το πρώτο είτε το δεύτερο.
Αυτό με κάνει να το λέω η εντύπωση που αποκόμισα από τις λαμπρές ευρωπαϊκές πόλεις, που τελικά διαπιστώνω πως αντικατοπτρίζουν την εκκοσμίκευση των λαών. Δηλαδή, όσο πιο σίγουρος είναι κανείς για τη μετέπειτα
ζωή, τόσο περισσότερο αδιαφορεί για τα πράγματα του κόσμου. Βέβαια το
λαϊκό από μητρική αγκαλιά σήμερα είναι μάλλον το στόμα του λύκου, αν
κρίνουμε από τη μουσική.
Φυσικά
και
υπάρχουν στιγμές
που η ζωγραφική με απογοητεύει. Κυρίως αν κάτι
που
προσπαθώ
να κάνω δε βγαίνει ή δε μ’ αρέσει
ως αποτέλεσμα. Δε
θα έλεγα πως είναι
κάτι εύκολο η ζωγραφική. Είναι μια
διαρκής συζήτηση
με τον εαυτό, όπου
θα πρέπει να δίνεις
λύσεις και διαρκώς
να λαμβάνεις αποφάσεις για το πώς
θα κάνεις καλύτερο το έργο, πιο εύγλωττο.
Η παράδοση είναι κάτι που με τροφοδοτεί συχνά, αν
και θα ήθελα πολλές φορές να μην
την γνωρίζω. Είναι
ταυτόχρονα βολικό
να σε στεγάζει αλλά και ένας περιορισμός, σα γονιός που σε κοιτάει στα μάτια
με εκείνο το βλέμμα που σου λέει: «εγώ ξέρω καλύτερα από σένα...». Το στοίχημα για μένα είναι να σεβαστώ τη σχέση χαράσσοντας ταυτόχρονα τον δικό μου δρόμο, που μπορεί
να λειτουργεί ως εξέλιξή της. Άλλωστε μια παράδοση
για να είναι ζωντανή πρέπει να εξελίσσεται.
Υπάρχει, πράγματι, διαφορά μεταξύ του εικονίζω και απεικονίζω.... Γι΄ αυτό υπάρχει άλλωστε και
ζωγραφική μετά την ανακάλυψη της φωτογραφίας. Αυτό διακρίνει την καλλιτεχνική φωτογραφία
από μια απλή φωτογραφία γενεθλίων. Απεικονίζεις
ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση προσπαθώντας να
περιγράψεις την αλήθεια του.
Η αισθητική για εμένα και είναι και δεν είναι σημαντική. Μας ακολουθεί παντού. Είναι πάντα επίκαιρη
και σήμερα μεγάλο ζητούμενο και θέμα. Κάποτε με
καθόριζε ως άνθρωπο κι ως καλλιτέχνη, τώρα πια
με ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία. Τι είναι αυτό
που λέει το έργο που βλέπω ή δημιουργώ. Κάποιες

φορές αναρωτιέμαι για το χαμηλό
επίπεδο αισθητικής την ελληνικής
κοινωνίας και αναρωτιέμαι πώς ένας
λαός με τέτοιο
αισθητικό παρελθόν έχει φτάσει σε
τέτοια παρακμή.
Η απάντηση μου
ήρθε μια μέρα συζητώντας αυτό το
ίδιο θέμα. Κατάλαβα λοιπόν πώς
είναι κατά κάποιο
τρόπο μια αντίδραση της αλήθειας.
Φανταστείτε
να ήταν οι εκκλησίες φτιαγμένες με
τέλεια αισθητική.
Θα ήταν μάλλον
μια παγίδα να ασχοληθούμε με αυτήν την αρτιότητα και την απόλαυσή της
παρά με τα Θεία. Είναι μιας μορφής εκκοσμίκευση κι αυτή. Ίσως πάλι να μιλώ
εξωραϊστικά για την άθλια πραγματικότητα.
Νομίζω ότι είναι αρκετά ευκρινείς οι απόψεις μου σχετικά με την αισθητική της εκκλησίας. Σας είπα άλλωστε τι πιστεύω σχετικά με την αισθητική των
ναών. Δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα, ξέρετε υπάρχει μια λεπτή και θαυμαστή ισορροπία που διατηρούν αρκετοί ναοί μεταξύ κιτς και όμορφου. Αλλά
υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν κάτι το αφιλόξενο. Ίσως το πρόβλημα να
εντοπίζεται και στην αποτυχημένη μίμηση των βυζαντινών προτύπων. Και
όταν λέω «αποτυχημένη», εννοώ απλή αντιγραφή δίχως να υπάρχει η ανάλογη ερμηνεία του Βυζαντίου και της πίστης μας.
Η Ελλάδα αρχικά πρέπει να βρει τον βηματισμό της, τον εαυτό της. Είμαστε πια ο πλέον συμπλεγματικός λαός έναντι της ίδιας του της ταυτότητας
και του πολιτισμού. Σχεδόν ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες και
ότι αγαπάμε την Ελλάδα και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο
πρόβλημα που προκάλεσε ο εθνικισμός και ο επαρχιωτισμός. Η αγάπη προς
καθετί τοπικό έφτασε να ταυτίζεται με τον ακραίο εθνικισμό. Παρόλα αυτά
το θετικό που βρίσκω σήμερα στην Ελλάδα είναι η ειλικρινής διάθεση ορισμένων ανθρώπων για ένα καλύτερο αύριο.
επιμέλεια συνέντευξης: Ιωάννα Λιακοπούλου
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αναγνώσεις

πό τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορήθηκε
η ποιητική συλλογή του Νάνου Βαλαωρίτη Στο υποκύανο μάτι του Κύκλωπα, που
περιλαμβάνει ποιήματα γραμμένα μεταξύ 20012015. Όλα είναι ξεκάθαρα με την πρώτη ματιά:
ως φαίνεται η τράπουλα ανακατεύεται ακόμη
εφηβικά (ως της πρέπει…) από την παλαιά φρουρά των ποικίλων Θερμοπυλών. Και μάλιστα ανακατεύεται σε όλα τα επίπεδα: από την πολιτική
καθημερινότητα μέχρι την Γλώσσα μέσα στην
Ποίηση και την ίδια την Ποίηση… Ανακατεύεται
από ανθρώπους εθισμένους στο Παίγνιον, ακόμη και στο πλησίασμα της δέκατης δεκαετίας του
βίου, όπως ο Νάνος Βαλαωρίτης! Ανακατεύεται
καλά. Δηλαδή, ως δημιουργική πρόταση προς
κάθε μαθητευόμενο αποδέκτη του παιχνιδιού
της ποίησης, που υπομνηματίζει εκείνο και της
ζωής. Αποδέκτη που δεν πείθεται, παρά τις πάμπολλες σειρήνες, να διαπράξει την ανοησία να
δει, κατά τις λογής τρέχουσες μόδες και αυτιστικές «καινοτομίες»…, μονοσήμαντα την Ποίηση
και τη Γλώσσα και συνακόλουθα, εν τέλει, την
ίδια τη ζωή στις μύριες καθημερινές πτυχές της.
Τα ποιήματα διατρέχουν ένα ευρύ φάσμα της
πραγματικότητας: από την πολιτική διαμαρτυρία
και την αντίσταση (π.χ. σελ. 55, 79, 211), έως τους
υπαρξιακούς τόνους και την κραυγή (π.χ. σελ. 108
κ.λπ.), η οποία, μάλιστα, εκφέρεται, εν τέλει, με χαμηλοφωνία και γι αυτό γίνεται πιο οξεία και πιο
καυστική, ίσως και πιο ανατριχιαστική. Επίσης, το
ευτύχημα είναι πως τα μέρη αυτού του ποιητικού
φάσματος αναμειγνύονται μεταξύ τους, έτσι ώστε
να μην προκύπτει ταυτολογική καμιά πτυχή του
υπαρκτού. Κι αυτό, θαρρώ, είναι αποτέλεσμα γνήσιας εμβίωσης, που εκβάλλει σε ειλικρινή γραφή.
Σε προηγούμενη βιβλιοπαρουσίαση μου παρατηρούσα ότι «η Ποίηση, όπως και η ίδια η Ζωή, αφορά σε ζώντες. Η Ποίηση γίνεται μέσα στη Γλώσσα.
Και η Γλώσσα αφορά πάντοτε στο Ζωντανό και

Ζέον. Σε ζωντανή και σπαργώσα «ύλη», που αρέσκεται να ξεγλιστρά από τις μύριες παγίδες που η
Γλώσσα της στήνει για να τη συλλάβει. Με κάποιο
τρόπο, ωστόσο, πρέπει να συλληφθεί το άρρητο
μέσα στη Γλώσσα, έστω και μη ουσιωδώς ή τελεσίδικα συλλαμβανόμενο με τρόπο άμεσο αλλά
έμμεσο», και συμπλήρωνα επίσης ότι «κι αυτή η
άγρα (όπως και η άγρα ζωής…) σηματοδοτεί μια
γλωσσικήν αναρχία και όχι έναν γλωσσικό (ή άλλον τινά…) κομφορμισμό, όπως δυστυχώς συχνά
πράττουν διάφοροι ποιητές (και άλλοι θηρευτές…), επιλήσμονες αυτού του αναρχικού κανόνα
άγρας ζωής με όπλο όλη τη Γλώσσα». Ο Βαλαωρί-

της με την παρούσα ποιητική συλλογή του αποδεικνύει, εν τοις (ποιητικοίς) πράγμασι, του λόγου
το αληθές: μια γλώσσα που δεν σκιάζεται και δεν
πτοείται από (γλωσσικές ή άλλες) νόρμες προτείνοντας αντίστοιχη, άσκιαχτη…, στάση ζωής. Εκεί
που «μοδέρνοι» της ποιητικής δημιουργίας θα
εξοβέλιζαν ζωντανά στοιχεία της γλώσσας ακρωτηριάζοντάς την, ο Βαλαωρίτης γράφει, ανενδοίαστα, σύνολη τη Γλώσσα και πλείστους δήθεν
«αντιποιητικούς»(!) τύπους: «αποσχισθέν» (σελ.
164), «εκπροθέσμως» (σελ. 61), «οσονούπω» (σελ.
103) γράφοντας στην καθαρεύουσα και τελειώνοντας (μικτά…) το ποίημα αυτής της σελίδας με
μια δημοτική των… χειλιών, (κάνει το «ανοσιούργημα» να κινήσει τον τόνο) «Υψίστου»(σελ. 165)
κ.λπ., που βαίνουν χέρι-χέρι με τα «κωλοπετσωμένος, σεκλετισμένος» (σελ. 206) κ.λπ. Μόνον; Όχι,
δεν διστάζει να υποσημειώσει στο ποίημα (βλ.
σελ. 61, 120, 43 (του επιμελητή…), 63, 210) μη πτοούμενος από νεομανιερισμούς ακραιφνούς δήθεν
«ποιητικότητας». Διατάσσει την ποιητική ύλη όχι
με ευθύγραμμη χρονική διάταξη. Προσφέρει μορφολογικές προτάσεις τύπου μετωπικότητας των
ποιημάτων (σελ. 185). Δεν ορρωδεί αναφερόμενος σε παραδοσιακά (= απόβλητα πια στις μέρες
μας;) θέματα (Πηνελόπη, Κύκλωπας, Τηλέμαχος,
Ήλιος, Ηράκλειτος,… «τετράχορδη λύρα»(!) κ.λπ.,
βλ. π.χ. σελ. 119, 129). Δεν φοβάται τη στροφική
μορφή ποιημάτων (σε πλείστα όσα ποιήματα).
Ούτε πάλι διστάζει να χρησιμοποιήσει σχοινοτενείς στίχους και σχοινοτενείς στιχικές δομές, οι
οποίες μάλιστα τείνουν να θυμίσουν μορφολογία
ραψωδίας (σελ. 206-210), αδιαφορώντας για τα
σύγχρονα λογοτεχνικά θέσμια της ολιγοστιχίας.
Ίσως έτσι, σκέφτομαι, μ’ αυτά τα μέσα και μ’ αυτούς τους τρόπους, αποδεικνύει κάποιος πώς είναι (και γίνεται) δημιουργικά και μετά λόγου σύγχρονος κανείς…
Στάθης Κομνηνός

Γεμάτη ζωή. Μετρημένες κουβέντες. Πολλά διαβάσματα και
λιγοστά βιβλία. Ακόμη περισσότερα τα σβησίματα. Είναι που
ο Ζήσιμος Λορεντζάτος κατάλαβε εγκαίρως ότι τα καλά βιβλία γράφονται περισσότερο «με την γομολάστιχα και λιγότερο με το μολύβι». Τίποτε δεν είναι ίδιο μετά από αυτόν.
Ούτε ο Μακρυγιάννης ούτε ο Παπαδιαμάντης ούτε ο Σεφέρης. Ούτε τίποτα. Πέρυσι συμπληρώθηκαν 100 χρόνια

από την γέννησή του αλλά αυτός παραμένει ο μεγάλος
άγνωστος των Γραμμάτων μας. Ίσως έτσι αρμόζει σε
αυτόν που υπήρξε τόσο ξένος με την επηρμένη ημιμάθεια. Θα τον ανακαλύπτουν όμως όσοι δεν γελούν την
πείνα τους με πρόχειρο φαγητό. Και δεν θα τον χορταίνουν.

antifono.gr
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -ΤΕΧΝΕΣ - ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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αίνεται ότι βρισκόμαστε στο ιστορικό
σημείο που οτιδήποτε επιθυμεί ή φαντάζεται ο άνθρωπος, είναι πιθανό.
Μια Sony ή μια οποιαδήποτε πολυεθνική θα το
πραγματοποιήσει! Ναι, αλλά με τι κόστος; Με
ένα κόστος οπωσδήποτε πάνω από τις δυνατότητές μας. Με κόστος μια εργασία ανύπαρκτη ή
προσωρινή ή κακοπληρωμένη. Με κόστος ένα
αλλότριο ανταγωνισμό, ολοένα και πιο πιεστικό. Με κόστος την υγεία και την τρίτη ηλικία όλο
και λιγότερο προστατευμένες. Με κόστος, τέλος
πάντων, που οι λεγόμενοι νόμοι της οικονομίας
δεν καλύπτουν, αφού είναι ασύμβατο με αυτές.
Αυτή είναι η θέση του οργουελικού φιλόσοφου Jean-Claude Michéa στο «αδιέξοδο της οικονομίας» που, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως
η καπιταλιστική κοινωνία έχει εμφυσήσει τους
νόμους της αγοράς με δεκαετίες πλύσης εγκεφάλου μέσω είτε της διαφήμισης είτε των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδηγούν στο
να αποδεχόμαστε ως αναπόφευκτη την παγκοσμιοποίηση και τους απατηλούς τεχνολογικούς
της νεωτερισμούς. Τις ρίζες λοιπόν της καπιταλιστικής κοινωνίας ο Michéa τις τοποθετεί στον
Διαφωτισμό, τότε που οι φιλόσοφοι εντόπιζαν
στον μηχανισμό της ατομικής κατασφάλισης
κάθε μορφή ανθρώπινης σχέσης, δηλαδή στον
ορθολογισμό και στην χρησιμοθηρία, τις βάσεις
στις οποίες θα έπρεπε να θεμελιωθεί η σύγχρονη κοινωνία. Μεταξύ των μεγαλύτερων εκπροσώπων αυτού του ρεύματος ο φιλόσοφος και
οικονομολόγος Adam Smith, του οποίου οι απόψεις θεωρούνται ακόμα και σήμερα οι βάσεις
της καπιταλιστικής οικονομίας και της αγοράς.

Σύμφωνα με αυτές κάθε άνθρωπος υποχρεώνεται να είναι ευέλικτος, δηλαδή να αλλάζει συνεχώς συνήθειες, εργασία, τόπο διαμονής. Να
προσαρμόζεται σε κάθε νέα επιταγή των νόμων της οικονομίας και της αγοράς. Ο άνθρωπος λοιπόν παύει να είναι ένα ελεύθερο ον και
μεταμορφώνεται σε ένα άτομο που δεν μπορεί
να αναζητήσει και να δημιουργήσει σταθερούς
δεσμούς (ούτε καν συναισθηματικούς) με τους
συνανθρώπους τους, σε σημείο που το να ασχολείται κάποιος με τον συνάνθρωπο του θεωρείται εμπόδιο στα δικά του συμφέρονται και στον
προσωπικό του πλουτισμό.
Ο Michéa αποκαλύπτει πώς η καπιταλιστική
κοινωνία υποχρεώνει τον άνθρωπο να μείνει
για πάντα «νέος». Αναγκασμένος να προσαρμόζεται συνεχώς στους κανόνες της οικονομίας
και της αγοράς σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς
τέλος, ο άνθρωπος δεν επιτρέπει στον εαυτό
του ούτε καν να γεράσει ή να αρρωστήσει και
η δική του απατηλή νεότητα πρέπει με κάθε
κόστος να παρουσιάζεται ως επιτυχία, κορυφαίο παράδειγμα του προοδευτικού ηδονισμού
και πίστης στο μέλλον. Σε όλα αυτά ο άνθρωπος, όπως ήδη αναφέραμε, δεν είναι σε θέση να
εμπλακεί σε σχέσεις βαθιές και σταθερές –ιδίως
στο συναισθηματικό πεδίο- οικοδομώντας έτσι
μόνο φευγαλέες συναναστροφές με του ομοίους
του. Πώς περιγράφει τον σύγχρονο άνθρωπο ο
Michéa; Με επιφανειακούς δεσμούς, με έλλειψη
πραγματικών φίλων ή με υποτιθέμενους φίλους,
με παράλογη εμμονή στη φροντίδα του σώματος του αλλά όχι της διανοίας και του πνεύματος. Αυτός είναι ο σύγχρονος άνθρωπος, ένας

σκλάβος της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Ο Michéa υποστηρίζει λοιπόν πως είναι απαραίτητη μια αληθινή πολιτισμική επανάσταση με
αναφορές στην σοσιαλιστική, αναρχική, λαϊκή
διδασκαλία του 19ου αιώνα και τη διδασκαλία
του George Orwell που υποστηρίζει ότι μπορεί
να ιδρυθεί μια κοινωνία βασισμένη στην προσφορά, στην αλληλοβοήθεια και στην αίσθηση
της πολιτικής. Μια κοινωνία δηλαδή ικανή να
ξεπεράσει τον καπιταλισμό και τον μοντερνισμό. Και ο George Orwell, όπως ο Michéa εξηγεί στο κείμενό του, μιλά για την «κοινή αξιοπρέπεια» ως θεμελιώδη όψη του σοσιαλιστικού
πνεύματος, δηλαδή της ηθικής ικανότητας των
ανθρώπων για αμοιβαία δέσμευση. Μια ανθρώπινη αρετή, κατ’ ουσίαν αντίθετη στον εγωιστικό υπολογισμό που προωθεί ο οικονομικός φιλελευθερισμός.
Η κριτική του Μισέα στον καπιταλισμό ακολουθεί, τέλος, τα δοκίμια του ιστορικού και μελετητή Christopher Lasch. Συντηρητικός μελετητής και σοσιαλιστής ο Lasch, όπως και ο Michéa,
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τον καπιταλισμό, τον μοντερνισμό και την προκατάληψη της
προόδου, που κατ’ ουσίαν ξεπούλησαν κάθε ανθρώπινη σχέση στο όνομα της υποκουλτούρας
της ευχαρίστησης, της εφήμερης απόλαυσης και
των κανόνων της οικονομίας, που υποδουλώνουν όλο και περισσότερο τον άνθρωπο και την
κοινωνία μέσα στην οποία ζει.
Λούκα Μπαγκατίν

απόδοση για το φτου ξελεφτερία:
Ιωάννα Λιακοπούλου
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φτου ξελεφτερία

ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Ξεπέρασαν τις 100.000 οι
πρόσφυγες / μετανάστες που
έφτασαν στην χώρα μας το
τελευταίο δίμηνο. Από αυτούς
ούτε το 1% δεν θέλει να μείνει
στην χώρα μας.
Τελικώς δεν είμαστε το κέντρο

της γης.

Είπαμε στο προηγούμενο
φύλο μας για τον χρυσαυγίτη
δολοφόνο που αποφυλακίστηκε
λόγω
παρέλευσης
του
δεκαοκτάμηνου. Ξεχάσαμε να
αναφέρουμε ότι το ίδιο συνέβη
και για πιο λάιτ αδικήματα.
Θυμάστε τους κατηγορούμενους
για τα εξοπληστικά, το Βατοπέδι,
την Energa, την Hellaς Power, την
Siemens; Ε, καλά θυμάστε.
Δεν

τους λυπόμαστε διόλου
τους κυβερνητικούς βουλευτές.
Κοιμούνται όπως έστρωσαν.

Οι υπόλοιποι μένουμε άυπνοι.
Καλοβλέπουν μέχρι και τον
Λεβέντη στην Κουμουνδούρου
αλλά αυτός τους εγκαλεί ως
ασόβαρους!
Τον

ήλιο και το τσίπουρο
είναι τα μόνα που δεν θα μας
πάρουν διαβεβαίωσε ο χάχας
πρωθηπουργός τον επαγγελματία αγροτοσυνδικαλιστή που
του δώρισε αυθεντικό αλλά...
αφορολόγητο τσίπουρο. Για όλα
τα υπόλοιπα, σοφά ποιώνταςδεν
δεσμεύτηκε.

Ο

Τσίπρας «είναι η Αλίκη
της Αριστεράς» απεφάνθη ο
Πέτρος Τατσόπουλος σε χθεσινή
συνέντευξή του στην Καθημερινή.

Δεν καταλάβαμε τι ήθελε
να πει ο πολύπειρος εραστής/
συγγραφέας αλλά καλό δεν το
λες. Ειδικά, όταν πριν λίγο ήσουν
βουλευτής του.
Τελικώς, η πείρα σε άλλους
τομείς είναι ολότελα άχρηστη
στην πολιτική.
Μ.Ν.

Κυπριακό: Σωτήριο έτος 2016 μ.Χ.
Θεωρούν οι ηγεσίες στην Κύπρο ότι η Λύση θα βρεθεί με τις
λεγόμενες «Διαπραγματεύσεις»;
Ή, πρέπει το θέμα να τεθεί εκ
την –έως τώρα γνωστή– Κυπριανέου: σε νέες βάσεις, ότι δηλαδή
κή Δημοκρατία, θα έχουμε φαίνεται
το Κυπριακό είναι ζήτημα Εισβοσύντομα ένα πρωτότυπο παγκόσμιο
λής – Κατοχής – Εθνοκάθαρσης
φαινόμενο. Η λεγόμενη διεθνής έννομη
και Εποικισμού; Ότι το Κυπριακό:
τάξη να παρανομεί ανοιχτά προκειμένου
είναι κατεξοχήν Θέμα ΑΥΤΟΔΙΑνα επιβραβευθεί ο εισβολέας και να γίνει
ΘΕΣΗΣ;
μόνιμη και νόμιμη η Τουρκική εισβολή «Όχι διχοτόμηση, όχι Ομοκατοχή του 1974. Ένα εξαρτώμενο από
σπονδία»…
φωνάζαμε στους δρότην Άγκυρα «Διζωνικό-Δικοινοτικό» προμους
μετά
την
Μεταπολίτευση, σε
τεκτοράτο, που ούτε οι μεγαλύτεροι μαέόλη
την
δεκαετία
του ‘70. Θυμάμαι
στροι στην χάραξη συνόρων Εγγλέζοι, δεν
καλά
γιατρέ
μου;
Κι ύστερα, ακοθα φαντάζονταν! Με την συναίνεση των
λούθησαν
τα
γνωστά:
«Η Κύπρος
«ΝΑΙναίκων» Ανα(ν)στασιάδηδων και των
είναι
μακριά»,
άρχισε
η
εσωτερική
ΣταλινοΑΚΕΛικων. Πρόκειται πράγματι για
Αυτά παλιά. Μετά μας ήρθαν «ανάποδα» τα πράγματα.
αποδόμηση
με
το
ρίξιμο
ευθυνών
μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Εδώ και δεκαεκαι
«στα
δύο
μέρη»,
το
λεγόμενο
τίες, η Ελληνοκυπριακή πλευρά έχει εμπλακεί
σε έναν ατέρμονο «διάλογο» με τον κατακτητή, προκειμένου «Εθνικό Κέντρο» αποποιήθηκε των ευθυνών του… Κατρακύνα βρεθεί μια (όποια) «λύση» με «βάση τις διαπραγματεύσεις». λα στην κατρακύλα, υποχώρηση στην υποχώρηση, φτάσαμε
Ας δούμε το θέμα κατάματα. Είναι δυνατόν να υπάρξει «λύση πάλι στο παρά δευτερόλεπτο. Είναι γνωστό πως απεσοβήθη
με βάση τις Διαπραγματεύσεις», ή, το Κυπριακό είναι θέμα Ει- παρόμοια κατάσταση το 2004, κατά του κατάπτυστου Σχεδίου
Ανάν, με 150 νοματαίους να διαδηλώνουμε στα Προπύλαια με
σβολής, Κατοχής, Εθνοκάθαρσης κι Εποικισμού;
Συζητάμε από καιρού εις καιρόν, και για το Κυπριακόν, με- χιονάκι, μόνοι σε μια Αθήνα των 4,5 εκατομμυρίων… όπου το
ταξύ τυρού και αχλαδιού, εν Αθήναις... συνήθως –σχεδόν πά- «πολιτικό προσωπικό», με ελάχιστες εξαιρέσεις, είχε πει το μεντα– όταν τα πράγματα ζορίζουν... όπως το 2004 κατά του γάλο ΝΑΙ. Και σωθήκαμε από τον Τάσσο (Παπαδόπουλο). Και
«Σχεδίου Aνάν», όπως τούτη την εποχή που σερβίρεται πάλι να ΄μαστε πάλι ξανά μπροστά σε αντίστοιχη λύση: Διζωνικήένα νέο κατασκεύασμα «λύσης» τύπου «Σχεδίου Ανάν». Όπου, Δικοινοτική Ομοσπονδία, ήτοι πλήρως Νομιμοποιημένη εγκακατά παγκόσμια πρωτοτυπία, έχουμε το «άτοπον» ενός υπό τάσταση της Τουρκίας στην Μεγαλόνησο..
Ακκιντζί και Ανα(ν)-στασιάδης οργιάζουν…
κατασκευήν Ομοσπονδιακού «Συντάγματος» μιας «ΟμοσπονΣυνομιλεί
η Ελληνοκυπριακή πλευρά, με την συναίνεση του
δίας» ή Συνομοσπονδίας με άνισα τα δύο Εθνοτικά μέρη. Ως
πάλαι
ποτέ
«Εθνικού
Κέντρου» –το οποίο ανάμεσα στα άλλα
συνήθως, πριν την (επαν)έναρξη των όποιων διαπραγματεύσετραγελαφικά,
έσπευσε
δια στόματος του σημερινού ΥΠΕΞ να
ων, προκύπτει σκλήρυνση της Τουρκοκυπριακής πλευράς, βοηπροτείνει
να
παραιτηθεί
η Χώρα από «Εγγυήτρια δύναμη», αν
θούμενη και από την αιώνια εμμονή του ΑΚΕΛ να φαντάζεται
το
πράξουν
οι
άλλες
δύο:
(δηλαδή: η Μάνα των διχοτομήσεων
πράγματα για τους Τουρκοκυπρίους που απλά δεν υφίστανται
παγκοσμίως,
τα
Εγγλέζικα
ιμπεριαλιστικά σκυλιά κι ο Τούρκος
(ανάμεσα στα άλλα, το ΑΚΕΛ, για να ευλογήσει τα γένια του,
εισβολέας!
Έλεος!!!)
–
με
τον
Ακκιντζί. Μα τι λέει ο Ακκιντζί που
ζητά η διαπραγμάτευση των δύο πλευρών να επανεκκινήσει
τόσο
σας
συγκινεί;
«Στην-ΤΔΒΚ
υπάρχει κράτος και μάλιστα ίσο
από το σημείο όπου σταμάτησε το 2012 μεταξύ Ταλατ-Χριστόμε
εκείνο
του
Νότου»,
«δεν
δεχόμαστε
αυτό που λέει η Ελληφια).
νική
πλευρά,
ότι
εγώ
είμαι
κυρίαρχο
κράτος
και εσείς είστε οι
Επιστρατεύονται στη λογική αυτή, κυρίως από την τουρπολίτες»…
«Οι
Τούρκοι
έποικοι.,
οι
άνθρωποι
αυτοί ρίζωσαν,
κοκυπριακή πλευρά, διάφορα μεταξύ των οποίων και τα Μέέκαναν
οικογένειες
και
επ’
ουδενί
πρέπει
να
εκδιωχθούν
για να
τρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Σε συνέχεια μιας άλλης
γυρίσουν
πίσω
στην
Τουρκία»…
και
άλλα
παρεμφερή.
(πολλοστής) ελληνικής υποχωρήσεως, προβάλλεται ως θέμα
«Όπως στις περιπτώσεις Ταλάτ και Έρογλου, έτσι και στην
ΜΟΕ η επιστροφή της περίκλειστης πόλεως της Αμμοχώστου.
περίπτωση
Ακκιντζί σε ένα πράγμα συμφωνούν οι ΤουρκοκύΗ επιστροφή της Αμμοχώστου όμως, ήταν μέρος της Συμφωπριοι
πολιτικοί,
ότι δηλαδή στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη
νίας Κυπριανού - Ντενκτάς το 1979 και περιελήφθη σε ψήφικαι
η
λύση
θα
πρέπει
να βρεθεί στη βάση ένωσης των δύο κρασμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η απόδοσή της στην ελληνική
τών.
Απλώς
οι
δύο
διαφωνούν
με τον Έρογλου ως τις λεπτομέπλευρά θα έπρεπε να γίνει ως χειρονομία καλής θελήσεως χωρειες
της
μορφής
της
λύσης.
Με
αυτή τη λογική είναι όλοι τους
ρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
πλήρως
ευθυγραμμισμένοι
με
την
στρατηγική στοχοθεσία της
Αντ΄ αυτού, η σημερινή κυπριακή ηγεσία εγκατέλειψε την
Τουρκίας
στο
Κυπριακό.
Επομένως,
η ουσία του ερωτήματος
αρχή αυτή και παζαρεύει ανταλλάγματα για την επιστροφή
δεν
αφορά
στην
πιθανότητα
αλλαγής
της τουρκικής στρατητης; Δέχεται να συζητά το θέμα πάνω στη βάση Μέτρων Οιγικής
αλλά
της
τουρκικής
τακτικής
των
τελευταίων ετών στο
κοδομήσεως Εμπιστοσύνης και ακυρώνει μόνη της το σχετικό
Κυπριακό…»
(Ιακώβου).
ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας; Με τη επιπόλαιη αυτή
Προκύπτει από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας,
στάση, οδηγεί το Κυπριακό σε μια επικίνδυνη «Αμμοχωστοποίτην
Ελληνοκυπριακή αν θέτε, μια –αυτοκαταστροφική– λογική
ηση» («Λιβανοποίηση» θα λέγαμε σε άλλες εποχές).
για
την
λεγόμενη «Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία».
Πιέζουν οι Μεγάλες Δυνάμεις από κοινού με τους Τ/Κ για
Εμείς
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ και πιστοί στις Αρχές του Ενιαίου της
μια «δοκιμαστική» εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για
Κυπριακής
Δημοκρατίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας και των ψητο «απευθείας εμπόριο» για μια περίοδο πέντε ετών. Μετά τις
φισμάτων
του
ΟΗΕ, θεωρούμε πως οποιαδήποτε «Συμφωνία»
αντιδράσεις συνδέουν την εφαρμογή του Κανονισμού με την
στη
Βάση
της
«Διζωνικής-Δικοινοτικής»,
οποιαδήποτε απομάεπιστροφή της περίκλειστης πόλεως της Αμμοχώστου. Αφήκρυνση
από
την
ουσία
του
προβλήματος,
ότι το Κυπριακό είναι
νουν δηλαδή ανοικτό το θέμα, –έναντι επιστροφής της περίθέμα
ΕΙΣΒΟΛΗΣ
και
ΚΑΤΟΧΗΣ,
Εθνοκάθαρσης
και Εποικισμού
κλειστης Αμμοχώστου–, να εφαρμοσθεί ο Κανονισμός για το
οφείλει
να
είναι
εξ
αρχής
απορριπτέα.
«απευθείας εμπόριο», ήτοι η έμμεση αναγνώριση του ψευδοΌλα τα άλλα, είναι προφάσεις εν αμαρτίαις…
κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Κυπριακό: είναι κατεξοχήν θέμα αυτοδιάθεσης.
Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει..
Γιώργος Παπαγιαννόπουλος
Κάποτε παίρνονται οι μεγάλες αποφάσεις.

Σ

Των Αγκυραίων θεραπαινίδες
και αποσύνθεσης από καιρό δείγματα»
(Α.Φρυδάς, πρώην δήμαρχος Μόρφου)

