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Η µεγάλη διάκριση του σκηνοθέτη Αλέ-
ξανδρου Αβρανά και του ηθοποιού Θέµη 
Πάνου στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της 
Βενετίας χαροποιεί ασφαλώς όλους τους 
Ελληνες. Εν µέσω κρίσης, τα βραβεία 
αυτά στέλνουν µήνυµα ότι η Ελλάδα εξα-
κολουθεί να διαθέτει δυνάµεις, να γεννά 
διεθνείς προσωπικότητες. Για την Ελλάδα 
των Μνηµονίων η εξωστρέφεια είναι ο 
δρόµος για την επιστροφή στην ανάπτυξη. 

Και υπάρχουν προσωπικότητες – στην οι-
κονοµία, στο εµπόριο, στην έρευνα, στην 
επιστήµη – οι οποίες θα µπορούσαν να 
ηγηθούν σε µια τέτοια προσπάθεια. Υπάρ-
χει όµως και η «ελληνική κατάρα»: όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να περά-
σουν πρώτα «διά πυρός και σιδήρου» 
µέσα στη χώρα τους – είτε λόγω των αι-
ώνιων µικροανταγωνισµών είτε λόγω της 
κρατικής αδιαφορίας!

 Η «ελληνική κατάρα» κρατά δέσµια τη 
χώρα και πρέπει να σπάσει: αν δεν µπο-
ρούµε να στηρίξουµε τους πρωτοπόρους 
της εξωστρέφειας, τουλάχιστον ας µην 
τους εµποδίζουµε!

Σε µια εξέλιξη που θα µπο-
ρούσε να αποτρέψει την πολε-
µική επίθεση, ο πρόεδρος της 
Συρίας εµφανίζεται έτοιµος να 
αποδεχθεί την πρόταση που 
πρόβαλε η Μόσχα, συντασσόµε-
νη µε το σχετικό αίτηµα που φά-
νηκε να καταθέτει ο Τζον Κέρι, 
να θέσει η ∆αµασκός το χηµικό 
της οπλοστάσιο υπό τον έλεγχο 
της διεθνούς κοινότητας.

Μετά τη δήλωση του Αµε-
ρικανού υπ. Εξωτερικών, στο 
Λονδίνο, ότι εάν ο κ. Ασαντ 
επιθυµεί να µην δεχθεί επί-
θεση, µπορεί να παραδώσει 
τα χηµικά όπλα που διαθέτει, 

ο Ρώσος οµόλογός του, Σερ-
γκέι Λαβρόφ, έσπευσε να υι-
οθετήσει τη θέση αυτή και να 
ζητήσει απο τη ∆αµασκό να 
την αποδεχθεί. Η τελευταία 
αντέδρασε θετικά.

Από την Ουάσιγκτον εκπέ-
µπονται συγκεχυµένα µηνύ-
µατα σχετικά µε την αναφορά 
του κ. Κέρι και κατά πόσον 
αυτό που είπε αποτελεί επί-
σηµη θέση της κυβέρνησης 
των ΗΠΑ. Παράλληλα, εκ 
των πραγµάτων τίθενται πολ-
λά ερωτήµατα σχετικά µε τις 
πραγµατικές προθέσεις της 
Συρίας, αλλά και τις δυνατότη-

τες επαλήθευσης της όποιας 
σχετικής συµφωνίας. Οµως, 
για πρώτη φορά µετά από 
εβδοµάδες διεθνούς έντα-
σης και τριβών, Ουάσιγκτον 
και Μόσχα εµφανίσθηκαν να 
συµπλέουν, ανοίγοντας ένα 

απρόσµενο «παράθυρο ευ-
καιρίας».

Ενώ τις τελευταίες ώρες ο 
«πόλεµος της επικοινωνίας» 
µαίνεται µε σωρεία συνεντεύ-
ξεων των πρωταγωνιστών, 

η συγκεκριµένη εξέλιξη θα 
µπορούσε να σηµατοδοτήσει 
καθοριστική ανατροπή των 
δεδοµένων. Αρκεί, να στηρί-
ξουν οι ΗΠΑ τη συγκεκριµένη 
πρόταση διαµηνύοντας ότι δεν 
πρόκειται απλά για µια τυχαία 

«σκέψη» του κ. Κέρι. Και από 
την άλλη, να επιβεβαιωθεί ότι 
η αποδοχή της πρότασης από 
τη ∆αµασκό, δεν αποτελεί κί-
νηση αντιπερισπασµού, αλλά 
στρατηγική απόφαση του 

προέδρου Ασαντ, την οποία 
έλαβε «παρακινούµενος από 
την ανησυχία της συριακής 
ηγεσίας για τις ζωές των πολι-
τών µας και την ασφάλεια της 
χώρας µας», όπως ανέφερε ο 
υπ. Εξωτερικών της Συρίας.

Μένει, λοιπόν, να φανεί κατά 
πόσον οι δηλώσεις από διαφο-
ρετικές πλευρές, που γίνονται 
για διαφορετικούς λόγους, και 
έχουν αντικρουόµενους στό-
χους, πρώτον, ισχύουν, και 
δεύτερον, µπορούν να οδηγή-
σουν σε αποτροπή της επαπει-
λούµενης επίθεσης των ΗΠΑ 
κατά της Συρίας.

Πάντως, ακόµη και αν η αρ-
χική αναφορά Κέρι ήταν µια 
«γκάφα», όπως υποστηρίζουν 
κάποιοι, µπορεί να ανοίγει τον 
δρόµο για λύση. Αντιµέτωπος 
µε τον σκεπτικισµό της αµε-
ρικανικής κοινής γνώµης και 
τον αρνητισµό που καταγρά-
φεται στο Κογκρέσο, ο πρό-
εδρος Οµπάµα θα µπορούσε 
να βρει σε αυτή την εξέλιξη 
την ιδεατή διέξοδο. Ταυτό-
χρονα, θα δηµιουργείτο ένα 
ενδιαφέρον προηγούµενο, 
όπου η απειλή χρήσης βίας 
θα είχε αποδειχθεί εξαιρετικά 
αποτελεσµατική.

Η «αµερικανορωσική πρόταση» που 
µπορεί να αποτρέψει τον πόλεµο Του Αθανάσιου Έλλις 

Ψυχάρης Σταύρος Π.   

«Θα την προστατεύσουµε την ορθο-
δοξία Παναγιότατε!», ανέκραξε εκτός 
κειµένου ο Σαµαράς, απευθυνόµενος 
στον Θεσσαλονίκης Άνθιµο, που καµά-
ρωνε στην πρώτη θέση των επισήµων 
της ∆ΕΘ. Από ποιους θα την προστατεύ-
σετε την ορθοδοξία κ. Πρωθυπουργέ; 
«Από τους ψεύτο- Ευρωπαίους. Άλ-
λους τους ενοχλούσε η σχολική ιστορία 
µας και προσπαθούσαν να την ξαναγρά-
ψουν µε απίστευτες στρεβλώσεις. Άλ-
λους του ενοχλεί η θρησκευτική παρά-
δοση της Ορθοδοξίας. Τέλος όλα αυτά!». 

Υπάρχουν όµως και χειρότεροι από 
του ψεύτο-Ευρωπαίους. Υπάρχει και 
το «ακροαριστερό άκρο», αυτοί που 
«επιθυµούν τα χειρότερα, θέλουν να 
µη πάµε καλά, οραµατίζονται την κα-
ταστροφή της χώρας». Να έχετε το νου 
σας, Παναγιότατε! Περιστιχοιζόµεθα 
από προδότες και άλλα αποβράσµατα.

Ο Σαµαράς συγκυβερνά µε το ΠΑ-
ΣΟΚ, µέχρι και µε την ∆ΗΜ.ΑΡ. ανα-
γκάσθηκε να συγχρωτισθεί, επειδή δεν 
µπορούσε να κάνει αλλιώς. Το όραµά 
του ωστόσο είναι απολύτως ξεκάθαρο: 
Θέλει να ηγηθεί της µεγάλης, γνήσιας 
∆εξιάς, που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο 
φωτεινό ορόσηµο του 2021. 

Και γιατί είναι φωτεινό ορόσηµο το 
2021; Γιατί έτσι θέλει ο Σαµαράς, γιατί 
η Ακροδεξιά ζει και αναπνέει µέσα από 
φωτεινά ορόσηµα. Ζει και αναπνέει και 

µέσα από δεσποτάδες σαν τον Άνθιµο, 
τον εκπρόσωπο της συντηρητικής πτέ-
ρυγας της Ιεραρχίας, τον ιεράρχη που 
µας καλεί να πάρουµε πίσω τις χαµένες 
πατρίδες, που κατακεραυνώνει τους 
οµοφυλόφιλους, που αποστρέφεται τον 
Ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό, αποκαλώντας 
όσους τον ενστερνίζονται «οπαδούς του 
∆ιδερό». Τον µοναδικό δεσπότη που 
τόλµησε να υπερασπιστεί από άµβω-
νος, και πάντοτε ενώπιον των καµερών, 
το Μνηµόνιο, παροµοιάζοντας την πενία 
των ελλήνων µε την πενία του Ιησού και 
των µαθητών του. Ο ορισµός της βλα-
σφηµίας.

Ο κ. Άνθιµος χειροκρότησε τον πρω-
θυπουργό µε όλη τη δύναµη των χε-
ριών του. Μα είναι δυνατόν ένας ιεράρ-
χης, ο εκπρόσωπος του Κυρίου επί της 
Γης, ο πνευµατικός ηγέτης σύµπαντος 
του λαού, να αποθεώνει έναν πολιτικό; 
Νόµιζα ότι οι δεσπότες τους πολιτικούς 
τους χειροκροτούσαν µόνο επί Χούντας, 
µε το πιστόλι στον κρόταφο. Στον κρότα-
φο των άλλων.

Ο κ. Άνθιµος χειροκρότησε θερµά και 
καλά έκανε. Ο Σαµαράς τον ικανοποίησε 
απολύτως, του προσέφερε ό, τι επιθυ-
µούσε η ψυχή του. Οι άλλοι, οι «οπαδοί 
του ∆ιδερό», γιατί χειροκροτούν τον Σα-
µαρά, γιατί τον στηρίζουν ο καθένας µε 
τον τρόπο του; 

Από το ΠΑΣΟΚ, που έχει γίνει υπο-

πόδιο της Αβερωφικής ∆εξιάς, µέχρι το 
µιντιακό κατεστηµένο, που στο πρόσω-
πο του πρωθυπουργού έχει βρει το νέο 
πουλέν του, µέχρι τους πενήντα καθη-
γητές και διανοούµενους, που ετοιµά-
ζονται να βγάλουν µανιφέστο για να µας 
πουν ότι κρατούν ίσες αποστάσεις από 
τη Ν∆ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και, ω του θαύ-
µατος, µέσω των ίσων αποστάσεων, 
πάνε και κολλάνε στα ύφαλα την Ν∆.

Ακόµη και ο Φώτης Κουβέλης, που 
αποχώρησε από την κυβέρνηση δια-
βλέποντας τη διάθεση του Σαµαρά να 
εγκαθιδρύσει δικό του καθεστώς, ακό-
µη και αυτός τάχθηκε χθες κατά των 
εκλογών, δίνοντας χρόνο για να εδραι-
ωθεί το καθεστώς που υποτίθεται ότι 
θέλει να αποτρέψει. 

Εκτός κι αν πιστεύει στ’ αλήθεια ότι οι 
βουλευτές της Ν∆ θα ρίξουν τον αρχηγό 
και πρωθυπουργό τους, για να βάλουν 
στη θέση του κάποιον που εγκρίνει η 
∆ΗΜ.ΑΡ.

Οι λογής εκπρόσωποι της Κεντρο-
αριστερά στηρίζουν άµεσα ή έµµεσα 
τον Σαµαρά, παρόλο που γνωρίζουν ότι 
βαδίζει χέρι- χέρι µε τον Άνθιµο προς 
το φωτεινό ορόσηµο του 2021. Είναι το 
αντίτιµο που έχουν επιλέξει να καταβά-
λουν, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
την πολιτική τους επιβίωσή, µόνο που, 
δυστυχώς γι’ αυτούς, δεν θα την εξα-
σφαλίσουν.

Η φράση ανήκει στον Γεώρ-
γιο Παπανδρέου: «Αν η Τουρκία 
αποφασίσει να εισέλθει εις το 
Φρενοκοµείον, τότε υποχρε-
ωτικώς θα ακολουθήσει και η 
Ελλάς»... Με τη δήλωση αυτή ο 
«Γέρος» προειδοποιούσε τους 
Τούρκους που απειλούσαν µε 
πόλεµο το 1964 την Ελλάδα λόγω 
του Κυπριακού - υπήρχαν ορι-
σµένες κόκκινες γραµµές υπο-
µονής και ανοχής, όπως θα λέ-
γαµε σήµερα.

Θα µπορούσε ο «Γέρος» να 
µηνύσει τις θέσεις της Αθήνας 
προς την Αγκυρα διά της λεγό-
µενης διπλωµατικής οδού ή και 
µε προσωπική επαφή του επιφα-
νούς πολιτικού Σταύρου Κωστό-
πουλου που ήταν υπουργός των 
Εξωτερικών. ∆εν το έπραξε διότι 
προτίµησε µε τη δηµόσια δήλω-
σή του να τονίσει ότι ο µεν πόλε-
µος µπορεί να ήταν τοπικός αλλά 
οι συνέπειες θα ήταν ευρύτερες.

Το µήνυµα ελήφθη από όλους 
και οι µεγάλοι µας σύµµαχοι 
κάτι φαίνεται ότι ψιθύρισαν εις 
τα ώτα των πασάδων της Αγκυ-

ρας. Επίσης η φωνή του τότε 
πρωθυπουργού της Ελλάδας 
έφθασε ως τη Μόσχα και η ρω-
σική αρκούδα έδειξε τα δόντια 
της, καθώς µε δηµόσια δήλωση 
του Νικίτα Χρουστσόφ προειδο-
ποιήθηκε η Τουρκία ότι η τότε 
ΕΣΣ∆ θα έφθανε στην Κύπρο... 
Ολα αυτά βεβαίως ανήκουν στην 
Ιστορία. Η επισήµανσή τους είναι 
επίκαιρη καθώς πληθαίνουν οι 
φωνές εκείνων που εκνευρίζο-
νται µε τη σχεδόν χυδαία συµπε-
ριφορά της λεγόµενης τρόικας.

Η Ελλάδα έχει αξιοπρέπεια, φι-
λότιµο και τόλµη. Αν η βόµβα του 
ευρώ σκάσει, θα στείλει θραύ-
σµατα προς πολλές κατευθύν-
σεις. Η έκρηξη θα είναι τοπική, 
οι συνέπειες θα είναι πανευρω-
παϊκές, πιθανώς και παγκόσµι-
ες. Καθώς µάλιστα η κατάσταση 
βελτιώνεται  (τα επίσηµα στοιχεία 
για το δεύτερο τρίµηνο του ‘13  
δείχνουν ανάσχεση της ύφεσης 
σε 3,7% του ΑΕΠ) κάποιος πρέπει 
να πει στους τροϊκανούς:

- Μέχρις αστραγάλων, ω βέλ-
τιστε!

Η ∆εξιά του Άνθιµου ΜΕΧΡΙΣ 
ΑΣΤΡΑΓΑΛΩΝ...Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Η «ΚΑΤΑΡΑ» ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ 


