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 Σν παξαθάησ θείκελν ππάξρεη θαη ζην εμήο ιηλθ:  Μάρτιος 2, 2018 at 11:00 μμ 
 

https://www.efsyn.gr/arthro/yper-dynaton-pronomia 

https://www.counterpunch.org/2018/03/01/israel-and-poland-find-it-difficult-to-

acknowledge-the-facts-of-history/ 
ύκπησζε  ή  δείγκα δηαρξνληθόηεηαο θαη νηθνπκεληθόηεηαο θάπνησλ πξαγκάησλ;  Γπν 

άξζξα (κε δηαθνξά κηαο κέξαο, ην πξώην  εδώ πξνρηέο  Σεηάξηε, ην δεύηεξν ζηελ 

Ακεξηθή ρηεο Πέκπηε από Άγγιν ζπγγξαθέα  πνπ επί δεθαεηίεο  δεη (θαη κάιηζηα έρνληαο 

ζπρλά θηλδπλεύζεη  πνιύ) ζηε Μέζε Αλαηνιή ζηεο νπνίαο ηα πην θαπηά δεηήκαηα 

εηδηθεύνληαη ηα ξεπνξηάδ θαη νη  αλαιύζεηο ηνπ) πεξηέρνπλ, αληίζηνηρα, δπν νλόκαηα 

(Μνξγθεληάνπ ην πξώην, Σαιάη παζά ην δεύηεξν)  πνπ πξίλ  πεξίπνπ  έλα αηώλα, είραλ 

δηαζηαπξσζεί νη πνξείεο ηνπο:           

ην βηβιίν ηνπ  «Σα κπζηηθά ηνπ Βόζπνξνπ» ν Χέλξπ  Μνξγθεληάνπ (Ακεξηθάλνο 

πξέζβεο ζηελ Σνπξθία ηόηε) αλαθέξεη νηη ηνπ’ξζε ν Σαιάη παζά ζηελ πξεζβεία λα ηνπ 

δεηήζεη λα δνζνύλ απ’ηελ Ακεξηθή  ζηελ Σνπξθία  όζεο  αζθάιεηεο δσήο  είραλ θάλεη  

Αξκέληνη   ηνπο νπνίνπο ζθόησζαλ νη Σνύξθνη, θαη ν Μνξγθελαηνπ ηνλ πέηαμε έμσ (αλ 

ςάμνπκε ιηγάθη  ηελ ζπλέρεηα  ηνπ Σαιάη παζά ζην γθνπγθι καζαίλνπκε όηη ηηο πήξε 

ηειηθά ηηο αζθάιεηεο ε Σνπξθία , ηνλ δε Σαιάη παζά  ηνλ ζθόησζε Αξκέλεο θνηηεηήο  

ζηε Απζηξία ν  νπνίνο δηθάζηεθε, δήισζε νηη  ζα ην μαλάθαλε, θαη αζσώζεθε). 

Καιιηηερληθή  αλαινγία ζαλ θαιιηηερληθή ζπλέρεηα:   

Ναη κελ  ν αββόπνπινο  ην ζηηράθη  

«Μπνξεί θαλίβαινο πνηέ λα εθπξνζσπήζεη ηάρα 

όινπο ηνπο θίινπο ηνπο παιηνύο πνπ έρεη ζηε ζηνκάρα;»  

(ηνπ ηξαγνπδηνύ  «Οη εθινγέο καληηλάδα» ηνπ δίζθνπ ΡΔΕΔΡΒΑ) ην’ρε γξάςεη  γηα ηα 

πξνεθινγηθά  θέληξα ηεο ΝΓ ην 1977 πνπ παίδαλε ηξαγνύδηα Ρίηζνπ-Μίθε, αιιά ζηνλ 

Σαιάη παζά ηαίξηαδε αθόκε πην πνιύ.  

Πην δηαρξνληθή θαη αξρεηππηθή ζπλέρεηα
1
:  

Ζ γλσζηή νξθηθή  «εμήγεζε γηα ην πώο ην θαιό ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηνλ θόζκν ελ 

κέζσ ηόζνπ θαθνύ» Απάληεζε: «ζαλ ζνπβιάθη  ζην ζηνκάρη ησλ θαθώλ. θιπ θιπ,   

δειαδή ήδε πξηλ  ηνλ Χξηζηηαληζκό είρε θαη ε Οξθηθή παξάδνζε έλα κύζν πνπ θαηέιεγε 

ζην νηη ν ηξόπνο  πνπ επηβηώλεη  ην θαιό ζηνλ θόζκν ελ κέζσ ηόζνπ θαθνύ είλαη κε ην 

λα ππάξρεη θαη λα εμαθνινπζεί  λα κεηαβνιίδεηαη   ζαλ  ζνπβιάθη ζην ζηνκάρη ησλ 

θαθώλ θαη λα ππάξρεη έηζη  θαη ζηα θύηηαξα ησλ απνγόλσλ ηνπο.(γηα όπνηνλ  ηπρόλ δελ 

ηνλ έρεη αθνπζηά ηνλ κύζν: Ο Γηόλπζνο έηξερε θάλνληαο ζπλερώο θαη κεηακνξθώζεηο 

ζηνλ εαπηό  ηνπ γηα λα ηνλ ράλνπλ θάπνηνη γίγαληεο δηώθηεο ηνπ. ε θάπνηα ζηηγκή πνπ 

ήηαλ κεηακνξθσκέλνο ζε  λεαξό ηαύξν πέξαζε δίπια από έλα ήξεκν πνηάκη πνπ ηνλ 

θαζξέθηηδε,  θαη ζηακάηεζε γηα λα απνιαύζεη  ηελ εηθόλα ηνπ. Δθεί ηνλ πξόιαβαλ  νη 

γίγαληεο θαη, είηε θαηάιαβαλ όηη  απηόο  ήηαλ είηε ηνλ ζεώξεζαλ ηαύξν, ηνλ ζθόησζαλ,  

ηνλ έςεζαλ θαη ηνλ έθαγαλ θιπ θιπ) Δίδακε ηνλ Παλαγνύιε δίπια ζηνλ ζηίρν ηνπ 

«Θέισ λα ληθήζσ αθνύ δελ κπνξώ λα ληθεζώ», θαη είδακε ηνλ βαζαληζηή 

ηνπ  Θενθνινγηαλλάθν λα ηνλ ζαπκάδεη ληώζνληαο ίζσο θαη ην ηη ζήκαηλε έλαο αιινο 

ζηίρνο ηνπ: «Χηππάηε! Ζ δηθή ζαο ληξνπή θηίδεη ην δηθό καο κεγαιείν». Καη δελ ζα 

κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε  ηνλ Ππζαγόξα λα ιέεη ζηνπο ζθαγείο ηνπ  πνπ έθαςαλ ηελ 

ζρνιή ηνπ θαη ζθόησζαλ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ  όηη ηνπο απαγνξεύεη (κέζσ ησλ λόκσλ 

πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) ηελ ρξήζε ηνπ Ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο, αθνύ ε ρξήζε 

ηνπ ζα ήηαλ δείγκα εθπνιηηηζκνύ βαξβάξσλ από εθπνιηηηζηέο. Σν λα ηξαγνπδάλε 

Θενδσξάθε θάπνηνη εγγνλνί  βαζαληζηώλ ζα ήηαλ απνηπρία ή επηηπρία  ηνπ θαιιηηέρλε; 

http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8801
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https://www.counterpunch.org/2018/03/01/israel-and-poland-find-it-difficult-to-acknowledge-the-facts-of-history/
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Καη ν εμαξζξσηήο ηνπ πνδηνύ ηνπ Μίθε όηαλ θαη νη ζπγρσξηαλνί θαη ην θξάηνο ηνλ 

πέηαμαλ,   ζε απηνύο πνπ είρε βαζαλίζεη  πήγε γηα βνήζεηα θαη ηνπ βγάιαλε κε ξεθελέ  

έλα κεληαίν ραξηδειηθη λα δεη ζηελ Σξνύκπα (θαη ήηαλ θαη απν ηα ελαύζκαηα ηεο 

ζπκθηιίσζεο ζην «ηξαγνύδη ηνπ λεθξνύ αδειθνύ»  πνπ ην ΚΚΔ έιεγε ζηνλ Μίθε νηη ν 

ιαόο  δελ είλαη ώξηκνο  γηα ηέηνηα θιπ (θαη ζάκπσο σξηκόηεηα είλαη ην λα αθνύεη  

θάπνηνο ηελ ηζηνξία απηή  θαη λα γπξλάεη  πάιη ηελ θνπβέληα ζην κήπσο  ν Μίθεο 

ζηήξημε ηνλ Καζηδηάξε;)  

Καη ηώξα αο αθήζνπκε θαη ηα θαιακπνύξηα θαη ηηο αξραηνινγίεο, κπζνινγίεο, 

ζξεζθεηνινγίεο (θαη θαιιηηερληθέο κεηνπζησζηνινγίεο
4
),  αθόκε θη αλ είλαη  δηαρξνληθά 

δηδαθηηθέο θαη πνιύηηκεο,  γηα λα δνύκε  αλ δηδαζθόκαζηε ηίπνηε θη από ηελ  πην 

πξόζθαηε ηζηνξία γηα ηα αθόκα πην πξόζθαηα, δειαδή  γηα ηα ηεο ζηηγκήο απηήο 

ηεθηαηλόκελα:   

Απηό πνπ γηα ηελ Κύπξν ήηαλ ηξαγσδία ην 1974, γηα ηελ Διιάδα  ήηαλ απαιιαγή από  

κηα θπβέξλεζε πνπ εθηόο από ρνύληα ήηαλ θαη κηα θπβέξλεζε αδαώλ θαη αλίθαλσλ, θαη 

επηζηξνθή ζε ζνβαξόηεξε θπβέξλεζε.  Σώξα δελ έρνπκε ρνύληα νύηε θαη ζνβαξόηεξε 

ελαιιαθηηθή  θπβέξλεζε,  αιιά θπβέξλεζε αδαώλ θαη αλίθαλσλ έρνπκε.  Καη ίζσο πξηλ 

ηελ ζπλέρεηα ησλ άιισλ θξίζεσλ  όπνπ είκαζηε κπιεγκέλνη  είκαζηε κπξνζηά ζε κηα 

ηξαγσδία ζαλ εθείλε ηεο Κύπξνπ αιιά εληόο Διιάδαο.  Άξα μαλαβξεζήθακε
5
 ζην  

πξνπξνεγνύκελν ζρόιην πνπ μεθίλαγε  κε ην «Σώξα πνπ ηα πξάγκαηα ρνληξαίλνπλ...», 

θαη αο μαλαθαηαιήμνπκε κε ην  «... αλ δελ έρνπκε ηίπνηε πην ζνβαξό ή πην αλαγθαίν από 

ηα παξαπάλσ λα πνύκε, ηόηε  αο κελ πνύκε ηίπνηα…Άξα γηα θάπνην δηάζηεκα 

ζηακαηάκε ηηο αλαξηήζεηο», θαη καθάξη λα’λαη όια απηά άρξεζηεο θηλδπλνινγίεο θη όιεο 

καο νη έγλνηεο  λα’λαη ηη καιαθία  ζα βξεη πάιη ν Σόζθαο λα πεη  γηα ηηο ζπαζκέλεο  

βηηξίλεο θαη ηηο άιιεο ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο...    
Υποσημειώσεις:  
1
(πξνο ην παξειζόλ,  όρη πξνο ην κέιινλ

2
, απηό θηλείηαη, κε θάπνηα από ηα ζεκεξηλά θαη ρηεζηλά 

ηεθηαηλόκελα (1
εο

  θαη 2
εο

  3
νπ

), πξνο ην «αλδξώλ επηθαλώλ πάζα γε κπάθνο» πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί αλεζπρνύζαλ κελ αληηθαηαζηήζεη ην παξαδνζηαθό «αλδξώλ επηθαλώλ παλ 

νπξεηήξηνλ θαπληζηήξηνλ») 
2
Δίκαζηε ζαξθαζηέο θαη θπληθνί; Θαπκαζηέο ηνπ «Μώκνπ» (βι. Βηθηπαίδεηα) αληί ηνπ Μηραήι 

Άγγεινπ πνπ ζεσξνύζε νηη  ε ζνβαξή θξηηηθή  δελ γίλεηαη εληνπίδνληαο ιάζε έξγσλ αιιά ηα 

θαιύηεξα ζεκεία απηώλ  θαη  δεκηνπξγώληαο κεηά θάηη ηειεηόηεξν ρσξίο ηα ιάζε; Όρη, απιώο αλ 

δελ είζαη Μηραήι Άγγεινο λα βξίζθεηο βειηηώζεηο ηόηε γηα λα κελ είζαη νύηε  αληίπνδαο ζαλ ηνλ 

Πνιάθε
3
 πξέπεη λα βξίζθεηο λα παξνπζηάδεηο Μηραήι Άγγεινπο λα παξάγνπλ ηειεηόηεηα από ην 

ζεηηθά ζηνηρεία όζσλ εξεζηζκάησλ ζπλαληνύλ ζηελ πνξεία ηνπο θαη ηα νπνία ζαλ αθαηέξγαζηε 

πξώηε ύιε  πεξηέρνπλ θαη πνιιά αξλεηηθά. Ξέξνπκε θαλαλ ηέηνην Μηραήι Άγγειν λα 

παξνπζηάζνπκε επί ηώ έξγσ ηεο ηέηνηαο κεηνπζίσζεο; Καη βέβαηα (θαη κάιηζηα Μηραήι είλαη ην 

βαθηηζηηθό ηνπ θαη «Οη δξόκνη  ηνπ Αξράγγεινπ» είλαη ην νδνηπνξηθό ηνπ)  Θα ην απνδείμνπκε 

πνιύ ρεηξνπηαζηά ζε ιηγάθη
4
.       

3
(ηώξα όκσο δελ γίλνκαη Πνιάθεο; Γελ ζα’πξεπε  λα ηνλ βειηηώλσ  αληί λα ηνλ ζάβσ; Μα γηαηί; 

Μπνξεί  θαλείο, είηε εγώ, είηε νπνηνζδήπνηε  θνηλόο ζλεηόο λα βειηηώζεη  Πνιάθε; (ή θαλ ν 

Μηραήι Άγγεινο; «Μπνξεί ν Μηθειάληδειν  λα  βειηηώζεη ηάρα/Μώκν ζαλ ηνλ Πνιάθε καο 

πνπ...πνπ ...πνπ...»,  αζ’ηα, δελ ηα θαηαθέξλσ, άξα δελ ηνλ ζπλαγσλίδνκαη, άπαηρηνο ν Πνιάθεο 

ζηηο  καληηλάδεο...   
4
Αο βάινπκε ζην γθνπγθι  «Οπ γαξ νίδαζη ηη πεδνύζη» λα μαλαδηαβάζνπκε ζηα πεηαρηά θάηη  

θνπθαξνκάγθηθεο αηάθεο ζηελ κόιηο πξν νιίγσλ εκεξώλ Ννβαξηνινγία  ησλ παξαζύξσλ πνπ 

ζίγνπξα, ηέηηεο ζα’ραλ  αθνύζεη ζε πνιύ πην αλζξώπηλν  πιαίζην θη  ν Μίθεο θη ν Αλαγλσζηάθεο  

ηόηε πνπ ήηαλ θξέζθηεο  νη πιεγέο  (αθνύ άιισζηε είλαη γλσζηό όηη ηόηε πνπ ξίρλαλε 

Χξηζηηαλνύο ζηα ιηνληάξηα  πνιινί Χξηζηηαλνί λόκηδαλ όηη κέξνο ηεο  καθαξηόηεηαο ηνπ  
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Παξαδείζνπ πνπ ζα πήγαηλαλ ζα ήηαλ θαη έλα  κπαιθόλη από όπνπ ζα βιέπαλε ηνπο δεκίνπο ηνπο 

λα βαζαλίδνληαη ζηελ θόιαζε)  θη αο  αο δνύκε θαη ην είδνο  ζπκπαξάζηαζεο ηεο πνίεζεο ζε 

όζνπο ππέζηεζαλ ην γλσζηό  «νπαί ηνηο εηηεκέλνηο,  κεηά ηελ ηειεηνπνίεζε πνπ ιέκε νηη θάλνπλ 

νη Μηραήι Άγγεινη ζηα εξεζίζκαηα πνπ δνπλ θη νη ίδηνη(ζαλ κέξνο ησλ αλώλπκσλ  πνπ 

απνηεινύλ ηελ  «πξώηε  ύιεο ηεο ηέρλεο» πνπ γξάθεη ή δηαβάδεη ηελ «ηζηνξία  ηνπ θόζκνπ ζε 

κηθξά νλόκαηα» (γλσζηνί ηδησκαηηζκνί από Μίθε, Ρίηζν, Μίζζην...):  

https://www.youtube.com/watch?v=KOndLCkPXOY 

https://www.youtube.com/watch?v=18BPIbl7W0o   
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 Σα παξαθάησ ππάξρνπλ  θαη ζην εμήο ιηλθ: Μάρτιος 3, 2018 at 7:35 πμ   

 

http://www.kathimerini.gr/951689/article/epikairothta/ellada/to-xroniko-ths-syllhyhs-

twn-dyo-stratiwtikwn 

 
http://www.bvoltaire.com/turquie-lorsquerdogan-martyrise-petite-

fille/?mc_cid=17cd91e2df&mc_eid=4c97bdca3b 
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