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«Ας ανθίσουν εκατό λουλούδια»

μέχρι τη γη, το πετρέλαιο και 

το χρυσάφι τους. Και, βέβαια, 

τους ίδιους ως σκλάβους, 

δουλοπάροικους, μισθωτούς 

εργάτες, πρόσφυγες και με-

τανάστες για φτηνή εργασία.

Σε καμία χώρα στον κόσμο, 

οι δυτικοί που τις κατέχουν 

και τις ελέγχουν, δεν έκαναν 

τους υποτελείς τους ελεύθε-

ρους πολίτες.

Αν, λοιπόν, δεν σε απασχο-

λούν τα πώς και τα γιατί ή 

αν εάν έχεις ασπαστεί τη 

θεμελιώδη αυτή «αξία» του 

δυτικού κόσμου, μπορείς να 

απολαμβάνεις χωρίς ενοχές 

και τύψεις, την ελευθερία-ευ-

ημερία που σου διασφαλίζει 

η Δύση.

Προσωπικά, απεχθάνομαι 

αυτή την απάνθρωπη «αξία» 

και αυτή τη στιγματισμένη 

ελευθερία. Έχει σημασία να 

προσπαθείς να διατηρήσεις 

ό,τι έχει κατακτηθεί σε επίπε-

δο ελευθερίας και δημοκρα-

τίας, αλλά με την προϋπόθεση ότι 

αγωνίζεσαι να το μοιραστείς με 

τους άλλους και όχι για να τους 

σκοτώσεις και να τους λεηλατήσεις.

Έχεις φτηνό καύσιμο γιατί στηρίζεις 

τα καθεστώτα της Σαουδικής Αρα-

βίας, των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν. 

Έχεις φτηνό τηλέφωνο και άφθονη 

ενέργεια γιατί κλέβεις το λίθιο, το 

κοβάλτιο και το ουράνιο από το 

Νίγηρα και τις άλλες αφρικανικές 

χώρες. Έχεις φτηνά ρούχα γιατί 

χρησιμοποιείς παιδιά-σκλάβους 

στο Μπανγκλαντές. Έχεις φτηνά 

έπιπλα γιατί εξαφανίζεις τα δάση 

της Ινδονησίας που γίνονται από 

το ΙΚΕΑ φορμάικες. Έχεις φτηνές 

μπανάνες γιατί δολοφονήθηκαν 

200.000 Γουατεμαλέζοι! Τι δεν 

καταλαβαίνεις;

Γι’ αυτό, μετά απ’ αυτή την εν-

σωμάτωση, επόμενο ήταν να 

εμφανιστούν οι μεταλλαγμένοι 

αριστεροί που τάσσονται με το 

ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και 

τους ναζί!

Θηλειές
Εκατομμύρια άνθρωποι δολοφο-

νούνται, βασανίζονται, ξεριζώ-

νονται και φυλακίζονται για να 

μην χάσουν την κυριαρχία τους οι 

ισχυροί, για να πουλήσουν όπλα, 

για να εγκαταστήσουν κυβερνήτες-

μαριονέτες. Κι όμως, όλα αυτά 

είναι δευτερεύοντα και αμελητέα 

μπροστά στην ελευθερία του ατο-

μιστή ανθρώπου στο Λονδίνο, το 

Παρίσι, τη Νέα Υόρκη ή το Βερο-

λίνο. Γιατί η όποια ελευθερία του 

είναι πάνω κι από το δικαίωμα στη 

ζωή των άλλων, των εκατοντάδων 

εκατομμυρίων άλλων!

Ένας που έχει μεγάλες καταθέσεις 

και τεράστια ακίνητη περιουσία, 

που έχει υπηρέτες και δικηγόρους, 

που τα παιδιά του πηγαίνουν στα 

καλύτερα σχολεία, σπουδάζουν 

άνετα σε όποιο μέρος του κόσμου 

επιθυμούν και έχουν όλες τις 

πόρτες ανοιχτές στη ζωή τους, 

είναι το ίδιο ελεύθερος με έναν 

που δεν έχει τίποτα απ’ αυτά και 

αγωνίζεται μεροδούλι-μεροφάι 

να τα βγάλει πέρα με την ακρί-

βεια, με το βασικό μεροκάματο 

και την πετσοκομμένη σύνταξη, 

που δυσκολεύεται να πληρώσει 

τα αγγλικά και το φροντιστήριο 

του παιδιού του και ζει με το φόβο 

ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

βρεθεί άνεργος, μετανάστης ή 

πρόσφυγας;

Μήπως μας δουλεύουν οι «ελεύ-

θεροι κι ωραίοι» που συμπεριφέ-

ρονται σαν να είναι η ελευθερία 

ίδια για όλους, πλούσιους και 

φτωχούς, ισχυρούς και αδύνατους;

Κι όταν οι δημοσιογράφοι ξεφύγουν 

από τον έλεγχο και τη συμμόρ-

φωση, έχουν να αντιμετωπίσουν 

–στην καλύτερη περίπτωση- την 

απόλυση, τον αποκλεισμό και την 

απαγόρευση, από τον εργοδότη, 

το κόμμα ή το κράτος. Και στη 

χειρότερη, έχουν ν’ αντιμετωπί-

σουν σοβαρότερες διώξεις, από 

φυλακίσεις μέχρι βασανιστήρια 

και θανατώσεις. 68 δημοσιογράφοι 

είχαν δολοφονηθεί με τους πιο 

άγριους τρόπους στην Ουκρανία 

μέχρι ν’ αρχίσει η πρόσφατη σύ-

γκρουση με τη Ρωσία. Και ήδη, 

μετά την έναρξη των εχθροπρα-

ξιών, προστέθηκαν κι άλλοι. Γι’ 

αυτούς δεν ίσχυε η ελευθερία της 

έκφρασης;

Και δεν είδαμε καμία δημοσιο-

γραφική ένωση, κανένα δημοσι-

ογράφο στα μεγάλα τηλεοπτικά 

δίκτυα και τις εφημερίδες, κανένα 

λαλίστατο πολιτικό, να υπερασπί-

ζεται τον Ασάνζ. Υπερασπίζονται 

μόνο την πάρτη τους κι όποιον 

συντάσσεται με το σύστημα για 

να υπερασπιστεί τις δικές τους 

ανελεύθερες επιλογές.

Μήπως υπάρχει ελευθερία στις 

εφημερίδες και το φέισμπουκ που 

κόβουν από ένα απλό «φίλο» μέχρι 

τον πρόεδρο των ΗΠΑ που έχει 

πέσει σε δυσμένεια από το βαθύ 

κράτος; Ναι, υπάρχει ελευθερία, 

σε όλα τα μέσα, αρκεί να είσαι 

με τη σωστή πλευρά. Να είσαι 

μαζί τους, να τους υπηρετείς ή 

να μην τους ενοχλείς.

Τέτοια ελευθερία, να στηρίζεις τη 

γραμμή και τα συμφέροντα των 

ισχυρών, των εργοδοτών, των κομ-

μάτων, των κυβερνήσεων και των 

κρατών υπάρχει. Και πράγματι, 

όποιος είναι ευθυγραμμισμένος 

ή δεν ξεφεύγει εκτός πλαισίου, 

σίγουρα θα μπορεί να αισθάνεται 

ελεύθερος, αφού κανένας δεν θα 

τον κόψει, κανένας δεν θα του 

κάνει παρατήρηση, κανένας δεν 

θα τον απειλήσει ότι θα χάσει τη 

δουλειά του ή τη ζωή του. Αφού 

είναι εντάξει.

Κιχ
Προφανώς, αυτή την ελευθερία 

εννοούν και υπερασπίζονται οι 

εμπεδωμένοι στο σύστημα.

Τόσοι συγγραφείς, τόσοι μουσικοί, 

τόσοι συνθέτες, τόσοι σκηνοθέ-

τες, τόσοι δημοσιογράφοι, τόσοι 

ηθοποιοί, τόσοι πανεπιστημιακοί 

και τόσοι αθλητές, εκατοντάδες 

χιλιάδες από δαύτους στην Ευρώ-

πη, την Αμερική, την Αυστραλία 

και τον Καναδά, δεν είχαν τίποτα 

να πουν που η Όπερα της Βιέννης 

ακύρωσε τη συναυλία του Θόδωρου 

Κουρεντζή που ήταν αφιερωμένη 

στους πρόσφυγες επειδή μερικά 

μέλη της ορχήστρας είναι Ρώσοι;! 

Που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτρο-

πή απαγόρευσε στους ανάπηρους 

αθλητές από τη Ρωσία να συμ-

μετάσχουν στους Παραολυμπια-

κούς Αγώνες του Πεκίνου;! Καμία 

διδασκαλική ένωση και κανένας 

παιδαγωγός δεν διαμαρτυρήθη-

κε στην Ελβετία ή την Ολλανδία 

που γίνεται προπαγάνδα στους 

μικρούς μαθητές εναντίον 

της Ρωσίας και υφίστανται 

μπούλινγκ τα Ρωσάκια; Και 

κανένας ειρηνιστής δεν βρέ-

θηκε να σηκώσει ένα πανό 

καλώντας τις κυβερνήσεις να 

αγωνιστούν για την ειρήνη 

αντί να στέλνουν όπλα σε ένα 

πόλεμο στον οποίο δεν συμ-

μετέχουν καν οι χώρες τους;  

Αλλά μήπως, οι ξεπεσμένοι 

αριστεροί μας λένε τίποτα για 

τα παιδιά της Παλαιστίνης που 

δολοφονούνται ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ή 

για τις γυναίκες και τα μωρά 

της Υεμένης που θάβονται 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ κάτω από τα 

ερείπια των βομβαρδισμών 

που γίνονται με αμερικάνικα 

και ευρωπαϊκά όπλα τελευ-

ταίας τεχνολογίας;!

Μιλιά για τον Ασάνζ που οι 

Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι 

τον έχουν ήδη θάψει ζωντανό, 

μιλιά και για τον Κεν Λόουτς 

που τον διέγραψε το Εργατι-

κό Κόμμα της Βρετανίας ως 

εξτρεμιστή! Αυτών η ελευθερία 

δεν χρήζει υπεράσπισης; 

Μην περιμένετε, δεν θα βγάλουν 

κιχ! Η ελευθερία τους είναι πάνω 

απ’ όλα κι απ’ όλους! Οι «αξίες» του 

δυτικού κόσμου, του κ. Μπάιντεν, 

του κ. Σολτς, του κ. Μακρόν, της 

κ. Φον ντερ Λάιεν και όλων των 

αρπακτικών με την ανθρώπινη 

μάσκα!

Προσωπικά, όσο εμείς μένουμε 

στο ρετιρέ κι έχουμε ήλιο, θέα και 

θέρμανση και η Ζεϊνάμπ μένει στο 

υπόγειο με τα δύο ανήλικα παιδιά 

της χωρίς ήλιο, θέα και θέρμανση, 

όσο ο Νουρί και η Ασαντί πνίγο-

νται στη Μεσόγειο, όσο ο κάθε 

Ασάνζ δολοφονείται ή είναι στη 

φυλακή, δεν είμαι ελεύθερος, 

γιατί η συνείδησή μου δεν μου 

επιτρέπει να νιώσω ελεύθερος. 

Είμαι ελεύθερος, αλλά καταχρη-

στικά, πράγμα που μου στερεί τη 

χαρά που συνεπάγεται η ελευθε-

ρία. Ελευθερία με εθελοτυφλία 

ή με ενοχές και τύψεις δεν είναι 

ελευθερία. Η ελευθερία μου δεν 

μπορεί να είναι ούτε παράγωγο 

ούτε αιτία της ανελευθερίας του 

άλλου. Όποιος υπερασπίζεται την 

ελευθερία σαν ατομικό δικαίωμα 

και όχι σαν συλλογική αξία και 

συλλογικό δικαίωμα, είναι εγω-

ιστής, ιδιοτελής, ρατσιστής και 

θιασώτης της ανισότητας.

Στέλιος Ελληνιάδης
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